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Notas  do Coordenador  
da Coleção

Esta Coleção, que até o volume 30 volume, foi lançada com a 
intenção  Comemorativa dos 30 Anos da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, em razão da repercussão extremamente 
positiva dos trabalhos publicados e de muitos pedidos de autores para 
a continuidade da Coleção, inaugura agora uma nova série de publica-
ções que reúnem obras inéditas e importantes que abordam temáticas 
relacionadas com o Acesso à Justiça e os Direitos Fundamentais no 
Estado Constitucional de Direito em Crise.

O presente livro, Iura Novit Curia e Contraditório no Proces-
so Civil Atual, foi escrito pelo destacado e renomado Jurista, Professor 
e Juiz de Direito Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Doutor 
Swarai Cervone de Oliveira. A obra é a versão comercial da Tese de 
Livre Docência do Autor, aprovada com distinção no rígido concurso 
público realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

O autor oferece ao leitor este primoroso livro, na linha das publi-
cações desta Coleção, onde ele faz, inicialmente, a análise da dimensão 
do contraditório na formação da norma de decisão para, em seguida, 
discorrer sobre iura novit curia, causa de pedir e qualificação jurídica 
da demanda. A obra é finalizada com o estudo sobre iura novit curia e 
quebra do contraditório e conclusão geral.  

Ensina o autor, com maestria, que o juiz não cria sozinho a norma 
de decisão e deve, a um só tempo, garantir a efetividade e se sujeitar ao 
contraditório como princípio constitucional fundamental do processo, 
de forma que o magistrado conhece o direito, mas não constrói sozinho 
a norma decisória concreta. Com isso, o professor Swarai Cervone  
de Oliveira ensina que iura novit curia não autoriza “sem o consenso 



das partes, a alteração de fundamento jurídico da demanda, a quebra do 
princípio dispositivo nem o desvirtuamento da regra da estabilização. 
Consente, tão somente, a alteração de qualificação jurídica, ainda assim 
sujeita ao exercício do contraditório.”

Por tudo isso e por recomendação do amigo, Juiz de Direito e 
jurista Fernando da Fonseca Gajardoni, a quem muito agradecemos, 
publicamos esse magnifico livro, que inaugura uma nova e importante 
etapa de publicações nesta Coleção.

Gregório Assagra de Almeida
Coordenador e Organizador da Coleção
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Prefác io

Muito honrado, aceitei do convite formulado pelo Dr. Swarai 
Cervone de Oliveira, para prefaciar seu mais novo trabalho acadêmico, 
com o qual conquistou a livre-docência na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo.

Antes da obra, algumas palavras sobre o autor.
Swarai é Juiz de Direito em São Paulo há 23 anos. É titular da 36ª 

Vara Cível no Foro Central da Capital e já foi assessor da Presidência, 
Vice-Presidência e Corregedoria. Além de diversos artigos publicados 
em livros e revistas, é autor de duas importantes obras: Poderes do juiz 
nas ações coletivas (Editora Atlas) e Jurisdição sem lide e discriciona-
riedade judicial (Editora Atlas). Coordena a área de processo civil da 
Escola Paulista da Magistratura. É professor da FGV Law, da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura (ENFAM) 
e do Curso de Especialização USP/AASP.

Após conquistar o título de doutor, não se deu por satisfeito. Ins-
creveu-se para o concurso de livre-docência com o estudo intitulado 
“Iura novit curia e contraditório na atual dogmática do processo civil”, 
ora publicado em edição comercial. Tema atual e interessantíssimo, 
especialmente se considerado um dos pilares do Código de Processo 
Civil de 2015, consistente na preocupação com a efetividade do con-
traditório, o que levou o legislador a prever regras específicas a respeito.

Ao propor a demanda, o autor descreve determinada relação jurídica 
de direito material, cujos efeitos lhe dizem respeito e devem ser assegura-
dos pela tutela jurisdicional. As razões pelas quais ele se diz titular de algum 
direito constituem a causa de pedir, formada pelos fatos (causa petendi 
próxima) e pelos respectivos fundamentos jurídicos (causa petendi remota). 
Observados os requisitos formais da inicial, o réu é citado para apresentar 
defesa. Salvo algumas exceções (art. 146), toda a matéria, processual ou 
substancial, deve ser deduzida na contestação. Pode ele, portanto, suscitar 
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questões preliminares (ausência de pressupostos processuais ou condições 
da ação) e de mérito (arts. 293 e 337). As alegações concernentes ao 
direito material consistem na negativa dos fatos constitutivos do direito 
do autor (defesa direta) e na apresentação de fatos novos, impeditivos, 
modificativos ou extintivos desse mesmo direito. 

Já na introdução, o autor preocupa-se com o significado da expres-
são iura novit curia. Procura esclarecer seu alcance, pois dele depende a 
compreensão do conteúdo do estudo. Em síntese, para aplicar o direito, 
o juiz deve conhecê-lo. Mas não é só. Tem de ater-se aos limites da 
demanda, tais como fixados pelas partes e, por outro lado, não pode 
omitir-se em relação a todos os fundamentos por elas apresentados.

Passa-se, então, à questão fundamental: a matéria não suscitada pelas 
partes, mas cognoscível de ofício, pode ser levada em consideração no 
julgamento?

Destaca-se, então, a relevância do contraditório, pois a atuação do 
direito ao caso concreto resulta da interpretação da regra pelo juiz, por 
força da qual ele extrai o respectivo significado, para o que contribui 
decisivamente a participação dos sujeitos parciais do processo, respon-
sáveis pela delimitação da demanda.

Daí a preocupação inicial do autor em explicar toda a construção 
do raciocínio e da conclusão do juiz, realizados à luz do contraditório.

O tema envolve inúmeros aspectos, além daqueles inerentes ao 
próprio título da obra, mas com eles diretamente relacionados. Todos 
são devidamente abordados. Determina-se o conteúdo da causa petendi 
(fatos e fundamentos jurídicos) e aborda-se a necessidade, ou não, de 
contraditório prévio, quanto a eventuais alterações desses elementos.  
Examinam-se, também, princípios diretamente relacionados ao objeto 
do estudo: demanda, correlação, dispositivo, estabilização, formalismo 
e instrumentalidade das formas. Por fim, o autor vai ao encontro das 
preocupações quanto à efetividade do processo ao tratar da possível des-
consideração de vícios decorrentes da não observância do contraditório.

Trata-se de relevante contribuição à correta identificação do âm-
bito da cognição ex officio.

Boa leitura.

José Roberto dos Santos Bedaque1

1 Professor Titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo.
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Apresentação

O primordial estímulo à carreira docente advém certamente do 
sucesso conquistado, ao longo do tempo, pelos antigos alunos, nas di-
versas vertentes jurídicas propiciadas pelo curso de direito. 

Foi com essa afirmação, anos passados, que eu iniciei o prefácio da 
tese de doutorado de Swarai Cervone de Oliveira, que agora muito me 
honrou pelo convite para apresentar, à comunidade jurídica, seu mais 
recente livro, intitulado Iura novit curia e contraditório no processo civil atual.

Depois de ter alcançado, com distinção, os títulos de Mestre e de 
Doutor, nas Arcadas de São Francisco, sob minha orientação, continuamos, 
ele e eu, a manter estreito convívio acadêmico em diversificadas situa-
ções, nas quais sempre admirei o seu entusiasmo e inquietação frente às 
opções teóricas emergentes do estudo mais detido da ciência processual.

Jamais relegando a plano secundário os múltiplos afazeres impos-
tos pela magistratura, o Dr. Swarai, mais recentemente, submeteu-se a 
novo e árduo desafio, qual seja o de se inscrever em concurso público 
visando a obter o título de livre-docente pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. Não é preciso salientar que esse é, sem 
dúvida, o certame acadêmico que mais exige do candidato.

O Dr. Swarai dedicou considerável tempo à pesquisa de tema 
moderno e pouco explorado em nossa doutrina, atinente ao objeto 
do processo, na perspectiva da cognição judicial e da construção da 
decisão a partir do contraditório.

Ao tomar conhecimento de seu ousado projeto, incentivei-o a 
prosseguir na pesquisa e prontifiquei-me a debater com ele as intrin-
cadas questões que a rica temática suscita.

Posso afirmar que a tese, ora estampada em edição comercial, 
constitui trabalho que bem demonstra a maturidade intelectual de seu 
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Autor, uma vez que abrange inúmeros problemas de hermenêutica que 
implicam reflexão e conhecimento em busca de soluções afinadas com 
os escopos do processo civil de época contemporânea. 

Não tendo integrado a respectiva banca examinadora, sinto-me 
absolutamente confortável para registrar que os pontos de inflexão 
da tese centram-se na original abordagem sobre a fundamentação da 
demanda e a qualificação jurídica, o concurso de ações, e, ainda, sobre 
o princípio dispositivo, a estabilização da demanda, e o contraditório 
em cotejo com a importante regra da congruência. 

Bem é de ver que todo o segundo capítulo prepara o leitor 
para compreender as conclusões seguras, lançadas pelo ilustre Autor, 
sobretudo no que toca ao princípio iura novit curia em cotejo com a 
imparcialidade objetiva do órgão julgador. Ressalta Swarai que a cir-
cunstância de o juiz ser conhecedor do direito não o autoriza, sem o 
consenso das partes, alterar o fundamento jurídico da demanda, quebrar 
o princípio dispositivo tampouco desvirtuar a regra da estabilização. 
Permite, apenas, a alteração da qualificação jurídica, ainda assim sujeita 
ao exercício do contraditório. No entanto, não se pode falar em nuli-
dade pela ausência de contraditório a respeito de matéria cognoscível 
de ofício como fundamento da decisão, visto que as partes, durante 
todo o iter procedimental, sempre tiveram a oportunidade de invocar 
livremente os seus respectivos argumentos. 

É evidente que nessa apresentação muitos outros aspectos mere-
ceriam alusão, pela eficiência de como vêm examinados!

Todavia – permitindo-me repetir uma vez mais antigo e sábio 
conselho -, por não me cativar o exemplo daqueles que a pretexto de 
apresentação escrevem verdadeiros comentários ou paráfrases, limito a 
reiterar o quanto asseverei no referido prefácio que escrevi em outra 
importante obra do Dr. Swarai: congratulo-o pela belíssima monografia 
que escreveu, seminal na literatura processual pátria.

Vale!

José Rogério Cruz e Tucci1 

1 Professor Titular Sênior, regente da disciplina Direito Processual Civil no Curso 
de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
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Int rodução

Adágio, brocardo1, regra, aforismo, presunção, princípio2, a expressão 
iura novit curia atravessou o tempo e é utilizada amiúde3, seja em seu 

1 Na tradução do clássico texto de Fritz Baur, Arruda Alvim aponta para o fato de 
que poderia ser utilizada a expressão brocardo, ao invés de adágio. No entanto, a 
primeira é mais fiel ao original (BAUR, Fritz. Da importância da dicção iura novit 
curia. Revista de Processo, n. 3, p. 169, jul.-set. 1976).

2 A definição partindo das ideias de presunção e princípio é apresentada por Ezquiaga 
Ganuzas, para quem, em última análise, se trata de um princípio-construção ou de 
uma regula iuris: “En el ámbito del proceso la distribución de tareas entre las partes y 
el órgano jurisdiccional se sustenta, em buena medida, en la presunción de que este 
último conoce el Derecho aplicable al litigio, circunstancia que exime a las primeras 
de alegar y probar los materiales jurídicos y que justifica, además, que el juez no se 
encuentre vinculado a las consideraciones de Derecho que eventualmente aquéllas 
efectúen. No obstante su formulación descriptiva (el Juez ‘conoce’ el Derecho), junto 
a esa función puramente procesal, el aforismo actúa también como un principio 
normativo, como un deber impuesto a los Jueces de resolver los litigios utilizando 
el Derecho, es decir, de sujetarse a éste, lo que implica conocerlo (el Juez ‘debe co-
nocer’ el Derecho)…Aunque, como se indicará más adelante, el iura novit curia se 
encuentra parcialmente formulado en disposiciones incluso de rango constitucional, 
es un aforismo elaborado por la ciencia jurídica, es decir, con un origen (al menos 
en su sentido actual) puramente dogmático. A pesar de ello, y sin que esto suponga 
confundir su doble función como presunción y como principio normativo, es 
adecuado referirse al aforismo como un ‘principio’ en sentido amplio. Se trataría, 
del mismo modo que el del legislador racional, de lo que ha sido denominado un 
principio-construcción o una regula iuris, es decir, de una elaboración de la ciencia 
jurídica que sistematiza el ordenamiento jurídico, articula las funciones legislativa 
y jurisdiccional y se configura como un armazón o estructura que sostiene toda 
la organización jurídica” (GANUZAS, Francisco Javier Ezquiaga. Iura novit curia y 
aplicación judicial del derecho. Valladolid: Lex Nova, 2000. p. 18-19).

3 Notadamente nos ordenamentos romano-germânicos, mas também nos anglo-
-saxões e em diversos sistemas de julgamento. Como observa Thadeu Augiemi de 
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sentido mais amplo – a indicar que o juiz conhece o direito – seja em sua 
conotação mais técnica, de cunho processual, que se relaciona às tarefas 
que cabe às partes e ao juiz cumprir ao longo do processo e aos poderes 
e limites impostos ao último na aplicação do direito ao caso concreto.

A origem histórica da expressão não é exatamente clara.4 Giacomo 
Primo Augenti lembra que, já no século XIV, era corrente a ideia de que 
o exame do direito era tarefa do juiz. Nega, contudo, que a expressão 

Goes Lima: “O iura novit curia não logrou tamanha reverência no sistema processual 
jurisdicional inglês clássico, cujo modelo adversarial se notabilizou por outorgar 
integralmente aos litigantes a sorte do processo, inclusive submetendo à iniciativa 
destes a dedução da matéria jurídica que deveria ser apreciada no julgamento da 
causa. Não falta quem contraponha os sistemas processuais jurisdicionais de civil 
law e de common law tomando como parâmetro principal de comparação a sua 
adoção. Contudo, forçoso concordar com o Procurador-Geral Francis Jacobs, da 
Corte Europeia de Justiça, segundo quem a diferença estabelecida entre os sistemas 
no tocante a máxima havia sido exagerada. Com efeito, alertou ele, os órgãos judi-
ciais da civil law, não obstante o iura novit curia, não podem exceder os limites do 
objeto litigioso tal qual definido pelos pedidos das partes, assim como geralmente 
não podem suscitar um novo ponto envolvendo inédita matéria de fato. Por outro 
lado, um órgão judicial de common law levará em consideração, por iniciativa 
própria, independentemente da arguição de algum dos litigantes, um ponto que 
constitua matéria de ordem pública; por exemplo, ele se recusara a dar cumpri-
mento a um contrato ilegal, mesmo que nenhuma das partes haja expressamente 
suscitado o vício que acomete o pacto. Na atualidade, o acolhimento do adágio 
pode ser constatado para muito além dos sistemas processuais jurisdicionais civis 
nacionais. Com efeito, reconhece-se que o iura novit curia é admitido e bastante 
utilizado, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas, na 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Tribunal Penal Internacional, 
no sistema de resolução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio 
(World Trade Organization – WTO), no Centro Internacional para a Arbitragem 
de Disputas sobre Investimentos (International Centre for Settlement of Investment 
Disputes – ICSID) e em vários procedimentos arbitrais previstos para a solução 
de conflitos oriundos de questões comerciais internacionais” (LIMA, Thadeu 
Augiemi de Goes. Iura novit curia no processo civil brasileiro: dos primórdios ao 
novo CPC. Revista de Processo, n. 251, p. 131-132, jan. 2016).

4 Ainda que não se aponte, via de regra, o direito romano como fonte da expres-
são, José Rogério Cruz e Tucci observa que, de acordo com “outra constituição 
de época posterior (a. 290), também recolhida no Código Justinianeu (2.10.1), 
e emitida por Diocleciano e Maximiano, não era necessário atribuir um nomen 
iuris à ação proposta, uma vez que, por força da máxima iura novit curia, o jul-
gador poderia suprir as omissões das partes ou, até mesmo, de seus procuradores, 
aplicando ao caso vertente as leis pertinentes” (CRUZ E TUCCI, José Rogério. 
A causa petendi no processo civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2009. p. 46). No mesmo 
sentido, Arturo Capone, apontando o Codex de Justiniano como detentor de regra 
similar (CAPONE, Arturo. Iura novit curia: studio sulla riqualificazione giuridica 
del fatto nel processo penale. Padova: Cedam, 2010. p. 18) e Carmelo Sapienza 
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iura novit curia date dessa época, pois, no direito intermédio, iura não 
significava direito objetivo, mas subjetivo, conquanto Jus fosse utilizado 
para compreender direito subjetivo e objetivo. Entretanto, é sempre 
o termo ius que se usa, nessa época, para designar o direito objetivo.5

Citando Vinnio, Augenti aponta que a expressão deve ter surgido na 
Gália, mas com a palavra jus: Hinc illud quod in Curiis Galliae celebratum 
refert Mynsigerus. Venit ad factum, Curia novit ius. Segundo o autor, Vinnio, 
ao tratar das questões de fato, únicas a demandar prova, deve ter adaptado 
a máxima, provavelmente utilizada em contexto distinto. Possivelmente 
um juiz, após longa exposição de um advogado, abordando questões 
de direito, exclamou: advogado, venha ao fato, o juiz conhece o direito.  E a 
expressão acabou se espalhando, substituindo-se o ius por iura, sobretudo 
quando, para tratar das quaestio facti, passou-se a utilizar, simplesmente, 
facta e, em contraponto, ao invés de Jus, adotou-se o termo Jura.6

Sentis Melendo, pondo-se de acordo com Augenti, considera 
indiscutível que a expressão teve sua origem na Idade Média.7 Aliás, 
costuma-se apontar o período final do medievo, no Reino da França, 
em que, à vista das extensas alegações dos advogados, era costume que 
os juízes os interrompessem com a advertência: venite ad factum, curia 
satis illa intellegit. 

Ormazabal Sánchez reputa a exposição de Coing como a mais 
completa a respeito da origem da máxima, localizando-a na Idade Média, 
quando, sobretudo na península itálica, distinguiam-se o ius commune e o 
ius municipale. O primeiro, identificado com o direito romano, era tido 
como o direito comum do país, enquanto o segundo absorvia costumes 

(SAPIENZA, Carmelo. Il principio “iura novit curia” e il problema della prova 
delle leggi straniere. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, p. 42, 1961). 

5 AUGENTI, Giacomo Primo. L’onere della prova. Roma: Foro Italiano, 1932. p. 
41-42. 

6 Idem, p. 42-43. No mesmo sentido: PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit 
civil. 9. ed. Paris: LGDJ, 1923. tit. II, p. 2.

7 SENTIS MELENDO, Santiago. El juez y el derecho (iura novit curia). Buenos Ai-
res: EJEA, 1957. p. 16. Para uma análise da evolução histórica do adágio iura novit 
curia, vide: PENNEC, Laurant. L’adage jura novit curia: émergence et approche 
contemporaine dans le procès civil. In: PARDINI, J.-J. (Dir.). Étude de droit compare. 
Thèse Doctorat, Toulon, 2010. O autor ressalta elementos comuns em diversos 
ordenamentos europeus a respeito dos poderes das partes e do juiz, apontando que 
a origem do adágio é incerta, mas retrata um processo que se desenvolve a partir 
do século XII, com o impulso do processo romano-canônico, e vai até o século 
XIX, quando a teoria processual alemã o sistematiza.
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e estatutos locais. Para o ius commune valia a máxima iura novit curia, ao 
passo que, a quem alegasse o ius municipale de local distinto do tribunal, 
impunha-se o ônus de fazer prova de seu conteúdo.8

Não obstante a maneira como nos chegou a expressão iura novit 
curia, o fato é que ela se perpetuou no tempo e é aceita quase sem 
ressalvas, ainda que não se vislumbre, ao menos de forma clara, uma 
específica referência normativa a seu respeito. Cuida-se, acima de tudo, 
de um conceito dogmático.

A Constituição Federal traz uma série de preceitos relacionados 
ao poder jurisdicional. Dispõe, na verdade, sobre o devido processo 
legal e sobre a necessidade de os juízes obedecerem a ele, notadamente 
possibilitando a participação das partes, em um processo público e cujas 
decisões serão, necessariamente, fundamentadas. Contudo, não há uma 
regra específica que disponha que o juiz conhece o direito.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro reza que, 
na hipótese de omissão da lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, realçando, logo 
em seguida, que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 
que ela se dirige e às exigências do bem comum. Já o art. 140 do Có-
digo de Processo Civil, proíbe o non liquet, estabelecendo que o juiz 
não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do 
ordenamento jurídico.

No seu capítulo sobre as normas fundamentais, o Código segue a 
mesma trilha acima, dispondo que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o 
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando 
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a propor-
cionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 

No âmbito do processo, a dicção iura novit curia vem relacionada 
ao ônus do autor de narrar os fatos e os fundamentos jurídicos do 
pedido, delimitando, dessa forma, a causa de pedir, de acordo com o 
art. 319, III, do Código de Processo Civil. Em consonância, o art. 141 
impõe ao juiz que decida o mérito nos limites propostos pelas partes. 
E, por fim, como se verá ao longo deste trabalho, o art. 10 veda que o 
juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha 
dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de 
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

8 SÁNCHEZ, Guillermo Ormazabal. Iura novit curia: la vinculación del juez a la 
calificación jurídica de la demanda. Madrid: Marcial Pons, 2007. p. 22.
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Cuida-se, sempre, de apontar para a forma de atuação do juiz, com 
a clara preocupação de vinculá-la ao respeito pelo devido processo le-
gal. Note-se, porém, que é a própria Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro que, em seu art. 3º, prescreve que ninguém se escusa 
de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Vale dizer, ao contrário de uma regra específica, no sentido de 
que o juiz conhece a lei, o ordenamento pátrio impõe a todos o dever 
de conhecê-la. Portanto, dizer iura novit curia é dizer pouco. Afinal, 
presume-se que não apenas o juiz, mas todos conheçam a lei.

Na teoria geral do processo, contudo, a expressão iura novit curia 
ganha significado técnico quando se concebe que, embora a presunção 
de conhecimento do direito se dirija a todos, indistintamente, é o juiz 
o responsável por, ao final, interpretá-lo. É dizer, o juiz é o intérprete 
autêntico do ordenamento. 

Ao interpretar o ordenamento, o juiz cria a norma de decisão para 
o caso concreto. Interpretação e criação do direito são fenômenos cor-
relatos9. Enquanto o processo legislativo visa a prescrever condutas e a 
ligar determinadas consequências à desobediência a essas prescrições, ao 
juiz é atribuída a função de aplicar os preceitos gerais ao caso concreto. 
Mas não pode fazê-lo senão compreendendo, ou seja, apreendendo o 
seu significado.10

9 Como lembra Cappelletti, interpretação e criação do direito não são conceitos con-
trapostos, mas complementares (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução 
de Giudici legislatori? por Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Fabris, 
1988). No mesmo sentido, GADAMER, Hans-Goerg. Verdad y método. Tradução 
de Ana Agud Aparício e Rafael de Agapito. 4. ed. Salamanca: Ediciones Sigueme, 
1991. p. 381; e MARÍ, Enrique E. La interpretación de la ley. Análisis histórico de 
la escuela exegética y su nexo con el proceso codificatorio de la modernidad. In: 
______ et al. Materiales para una teoría crítica del derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1991. p. 236. É nesse sentido que Rodolfo Luis Vigo aponta que não se verifica “uma 
diferença substancial entre o legislador e o juiz, mas sim diferenças bem quantitativas; 
assim, aquele fala imperativamente para pessoas e casos indeterminados, enquanto o 
juiz fala imperativamente para pessoas e casos determinados” (VIGO, Rodolfo Luis. 
Interpretação jurídica. São Paulo: RT, 2005. p. 105). 

10 Sobre o trabalho de interpretação e o caminho do significante para o significado, 
valem as observações feitas por Eros Roberto Grau: “O conceito – essencia-
lista ou não – é produto da reflexão, entendida esta como uma suma de ideias. 
Quando expressado, através do termo, o conceito envolve um ato de expressão. 
O termo é a expressão do conceito. Essa expressão é um signo. No conceito 
temos uma ideia universal. O conceito é a representação de uma ideia universal 
que, quando intencionada, conduz à formulação de uma imagem no pensamento 
do intérprete” (GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São 
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Ao interpretar a lei, o juiz, ao mesmo tempo, aplica o direito. Se-
gundo Taruffo, a subsunção do fato à norma corresponde à aplicação 
do direito e só pode ocorrer após a interpretação feita pelo juiz. Tal 
interpretação é o resultado final de um particular círculo hermenêutico 
que liga dialeticamente o fato à norma. Assim, o fato é juridicamente 
qualificado, e a norma, interpretada de forma conexa àquele fato con-
creto em relação ao qual é aplicada.11

Interpretação e aplicação, dessa forma, são atividades que se su-
perpõem.12 O juiz, intérprete autêntico na lição de Hans Kelsen13, cria 
normas concretas ao interpretar as leis, construindo, assim, a norma 
de decisão. Ao mesmo tempo que a interpreta, o juiz descobre a lei.14 

Paulo: RT, 1988. p. 63). Temos, didaticamente, o seguinte esquema: significação 
atribuível à coisa = primeiro signo; expressão do conceito (termo) = segundo 
signo; imagem produzida pelo conceito = terceiro signo. Observa-se, segundo 
essa linha de raciocínio, que a indeterminação não é dos conceitos jurídicos 
(ideias universais), mas de suas expressões (termos). Seria mais adequado falar 
em termos indeterminados de conceitos e não em conceitos indeterminados. 
Não existem conceitos indeterminados. Se é indeterminado o conceito, segundo 
conhecida objeção do autor, não é conceito. No que pertine aos conceitos e 
definições jurídicas, observa-se, ainda, que “a definição jurídica é a explicitação 
do termo do conceito e não deve ser confundida com o conceito jurídico. Este 
é o signo de uma significação, expressado pela mediação do termo. A definição 
jurídica está referida ao termo e não diretamente ao conceito; consubstancia 
uma explicitação do termo do conceito” (Idem, p. 71).

11 TARUFFO, Michele. Sui confini: scritti sulla giustiza civile. Bologna: Il Mulino, 
2002. p. 197-198.

12 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2005. p. 207-208.

13 A interpretação, segundo Kelsen, é uma apreensão do sentido das normas, cami-
nhando, na estrutura do ordenamento, do escalão superior para o escalão inferior. 
Aqui, importa a interpretação autêntica, ou seja, aquela que é feita pelos juízes, 
dado que também os particulares interpretam as normas, no dia a dia, ao pro-
curarem comportar-se de maneira a evitar as sanções. Kelsen afirma: “Dizer que 
uma sentença judicial é fundada na lei não significa, na verdade, senão que ela se 
contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa – não significa que ela 
é a norma individual, mas apenas que é uma das normas individuais que podem 
ser produzidas dentro da moldura da norma geral” (KELSEN, Hans. Teoria pura 
do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1994. p. 391).

14 Ele descortina aquilo que Jellinek denomina como elemento evolutivo da norma 
jurídica, ou seja, aquilo que ela traduz como anseio de justiça, como ideal hu-
mano (JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Tradução de Fernando de los 
Ríos Urruti. Buenos Aires: Editorial Albatros, 1943. cap. 11, II, especialmente 
p. 329 e ss.).
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De acordo com Larenz, longe de se tratar de dois processos distintos, 
interpretação e aplicação da lei condicionam-se e interpenetram-se.15

A criação da norma de decisão, no entanto, não se dá senão con-
forme as amarras do processo. À vista do conflito de interesses existente 
no plano do direito material, de uma pretensão resistida, e do fato de o 
detentor dessa pretensão crer que o resistente age em desconformidade 
ao direito, o ordenamento coloca à sua disposição a via da ação. Por 
intermédio de seu exercício, a jurisdição passa de seu estado estático ao 
seu estado dinâmico. Cuida-se do processo, instrumento que permite 
que, exercido o contraditório, o Estado-Juiz decida quem tem razão, 
aplicando a solução que se encontra no direito material.

A solução a ser encontrada, portanto, liga-se à pretensão tal como 
ela é exposta pelo autor da ação. O juiz, na dicção do mencionado art. 
141 do Código de Processo Civil, decidirá o mérito nos limites esta-
belecidos pelas partes. Vale dizer, como se verá mais à frente, conforme 
o pedido, iluminado pela causa de pedir, e segundo o material trazido 
após o exercício do contraditório.

Não há, então, liberdade ao juiz para que decida aquém, além ou 
de forma diferente do que foi pedido nem por fundamentos, de fato 
ou de direito, distintos daqueles expostos e discutidos pelas partes. Logo, 

15 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José de Souza e Brito 
e José Antonio e Veloso. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969. p. 
354. A razão maior da interpretação, portanto, está no fato de que a lei é elaborada 
por meio da linguagem. Como obra humana, é naturalmente imperfeita. Adverte 
Mário Guimarães que “a lei – lemos algures este pensamento – é, por vezes, como 
as águas paradas de um lago que ocultem, no fundo, cipós e ninhos de serpen-
tes. Na sua tranquilidade pode enganar, com princípios ocultos, os intérpretes 
descuidosos. A regra in claris interpretatio cessat, que dominou em tempos idos, 
é hoje obsoleta” (GUIMARÃES, Mário. O juiz e a função jurisdicional. Rio de 
Janeiro: Forense, 1958. p. 326). No mesmo sentido, observa Maximiliano que 
“toda lei é obra humana e aplicada por homens; portanto imperfeita na forma e 
no fundo, e dará duvidosos resultados práticos se não verificarem, com esmero, o 
sentido e o alcance de suas prescrições” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica 
e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 10). Alf Ross aduz 
na mesma direção: “Deve-se recordar, em especial, que a maioria das palavras são 
ambíguas, e que todas as palavras são vagas, isto é, que seu campo de referência 
é indefinido, pois consistem num núcleo ou zona central e um nebuloso círculo 
exterior de inverteza; e que o significado preciso de uma palavra numa situação 
específica é sempre em função da unidade total ou entidade: a expressão como 
tal, o contexto e a situação” (ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução de Edson Bini. 
2. ed. Bauru: Edipro, 2007. p. 164). 
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iura novit curia, porém com uma finalidade específica: criar a norma de 
decisão para o caso concreto, tal como delimitado no processo.

Ao criar a norma de decisão, solucionando o conflito conforme 
o direito material aplicável ao caso, o juiz exerce a jurisdição. Expõe, 
de maneira imperativa, a vontade do Estado, criando nas partes uma 
situação de sujeição. Numa expressão: exerce poder. E é no contexto 
de exercício de poder, logo, de atuação da jurisdição, que se situa o 
princípio iura novit curia. Pode-se usar o termo princípio, portanto, com 
a conotação de uma ideia geral, sistematizante, que, no caso, deriva 
do próprio conceito de jurisdição. A noção de que o juiz conhece o 
direito é subjacente à necessidade de que o ordenamento seja aplicado 
corretamente, fazendo valer a mens legis, que, em última análise, repre-
senta a vontade do povo. 

O princípio iura novit curia, consequentemente, representa uma 
derivação do conceito de jurisdição. Justifica-se na medida em que 
o Estado deve impor suas decisões de forma imperativa, sujeitando as 
partes àquilo que o ordenamento – vontade do povo – determina. O 
responsável em estabelecer o que o ordenamento determina, no entanto, 
é o juiz. E, para exercer o seu poder, ele deve interpretar, apreender as 
normas que aplica. É ínsita à noção de jurisdição, por isso, a ideia de 
que o juiz conhece o direito. Afinal, não haveria outro modo de aplicá-lo, 
senão conhecendo-o.

Porém, além de não o fazer fora dos limites impostos pelas partes no 
caso concreto, também não o faz sozinho. Dizer que o juiz é intérprete 
autêntico do ordenamento não é o mesmo que afirmar que sua interpre-
tação prescinde do exame das razões das demais personagens do processo. 

Inerente ao conceito de processo, o contraditório não pode ser 
exercido tão somente de forma mecânica, como mera decorrência do 
devido processo legal, sem que o juiz, ao final das contas, de fato leve 
em consideração aquilo que foi exposto pelas partes. Cuida-se, como 
se examinará, de noção ultrapassada, que, se ainda esporadicamente 
presente, deve ser a todo custo combatida. 

Ao contrário, insta ressaltar, no tema ora estudado, a face mais 
importante do contraditório: a influência que seu exercício é capaz 
de trazer ao juiz, no momento da criação da norma de decisão.16 Ao 

16 Como ressalta Remo Caponi: “Una volta superata l’interpretazione della dottrina 
tradizionale, secondo la quale il principio del contraddittorio si limiterebbe a dis-
porre che il giudice non possa statuire se la domanda non è stata preventivamente 
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conhecer o direito, ao apreender o seu significado, o juiz há de tomar 
em consideração os argumentos das partes. Fazendo-o, não obstante 
a decisão seja sua, ela significará, necessariamente, o resultado de uma 
interpretação conjunta do ordenamento. Já não o exercício solitário de 
decidir, mas o esforço mútuo de encontrar a solução justa – proveniente 
da tensão de interesses traduzida pela dialética – para o caso concreto.

Iura novit curia e sua forte ligação com o contraditório, assim, são a 
ideia que permeia esta tese, não sem, ao final, examinar os prejuízos que 
pode acarretar um cego apego ao formalismo. Sem embargo do mote 
principal da tese e da defesa que se faz da intersecção entre iura novit 
curia e contraditório, é relevante relembrar qual a função das formas 
no processo civil, apontar para a necessidade de ponderar o valor do 
contraditório com outros valores informativos do processo e buscar 
superar eventuais nulidades.

A premissa que iluminará o capítulo final da tese, dessa maneira, 
será a de que, não obstante a relevância do contraditório e o apelo 
para que os juízes o respeitem, notadamente nos âmbitos da influência 
e fundamentação das decisões, o sistema deve achar formas de afastar 
nulidades, procurando aproveitar os atos processuais. E deve fazê-lo, 
outrossim, nos casos de nulidade decorrentes da má aplicação do iura 
novit curia, quando se quebra a regra da congruência entre o objeto 
litigioso do processo e a decisão.

portata a conoscenza del convenuto (art. 101 c.p.c.), ovvero richiederebbe soltanto 
un’astratta distribuzione equa degli strumenti processuali di azione o di difesa, il 
principio del contraddittorio si è affermato, su quei fondamenti costituzionali, come 
possibilità effettiva, data alle parti in modo paritario, di partecipare attivamente 
allo svolgimento del processo e di influire, con le proprie attività di difesa, sulla 
formazione della decisione giurisdizionale” (CAPONI, Remo. Il contraddittorio 
in condizioni di parità nel processo civile: brevi osservazioni. In: BEDAQUE, José 
Roberto dos Santos; CINTRA, Lia Carolina Batista; EID, Elie Pierre (Coord.). 
Garantismo processual: garantias constitucionais aplicadas ao processo. Brasília: Gazeta 
Jurídica, 2016. p. 159).
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Vol.  31

Em 2015, a Editora D’Plácido foi 
laureada com o 1º lugar no Prêmio 
Jabuti de Literatura, na categoria 
Direito, com a obra “Direitos 
fundamentais das pessoas em 
situação de rua”, organizado por 
Ada Pellegrini Grinover, Gregório 
Assagra de Almeida, Miracy Gustin, 
Paulo César Vicente de Lima e 
Rodrigo Iennaco. 
O prêmio é o mais importante 
da área e celebra a qualidade e 
ascendente importância 
da Editora D’Plácido 
no mercado editorial 
mineiro e brasileiro. 
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