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MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO 
NO PROCESSO CIVIL

RESUMO 
O processo civil assenta, fundamentalmente, na livre iniciativa dos litigan-
tes, a quem compete o impulso processual. É a afirmação do princípio do 
dispositivo. Em termos mais latos, este princípio reconduz-nos à ideia de dis-
ponibilidade da tutela jurisdicional que, por sua vez, é distinguível em dis-
ponibilidade da instância em si mesma (disponibilidade do início, do termo 
e da suspensão do processo) e disponibilidade da conformação da instância 
(disponibilidade do objecto e das partes). Esse poder, que é atribuído às par-
tes, é corolário da autonomia privada que governa os negócios privados e 
está presente em todas as fases do processo, incluindo a fase executiva. En-
tretanto, um processo governado somente pela livre iniciativa dos litigantes, 
a mais das vezes produzirá resultados injustos e muito longe de prosseguir 
a paz social que se almeja com ele, para além das indesejáveis demoras na 
resolução dos conflitos. É por isso que vem sendo adoptado, pelas legislações 
modernas, o princípio do juiz instrutor que, sem pretensão de se substituir 
às partes no impulso do processo e sua conformação, permite a intervenção 
do juiz sempre que se mostre necessário remover obstáculos que se ergam à 
solução assente em verdade material, ou que ameacem arrastar o processo 
para uma eternidade, mitigando, assim, os prejuízos a que poderia levar o 
uso abusivo desse princípio.
 
Palavras-chave: Princípio dispositivo – Papel do Juiz – Processo Civil – Mitiga-
ção do princípio dispositivo

ABSTRACT
Civil proceedings are fundamentally based on the free initiative of litigants, 
who are responsible for the procedural impetus. It is the statement of the 
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principle of the device. In broader terms, the principle leads us back to the 
idea of availability of jurisdictional protection, which, in turn, is distinguish-
able in the availability of the instance itself (availability of initiation, termi-
nation and suspension of the process) and availability of the conformation 
of the instance (availability of the object and parts). This power, which is at-
tributed to the parties, is a corollary of the private autonomy that governs 
private affairs. It is present in all phases of the process, including the execu-
tive phase. However, a process governed only by the free initiative of litigants 
will, more often than not, produce unfair results and very far from pursuing 
the social peace that the process seeks, in addition to the undesirable de-
lays in the resolution of conflicts. That is why the principle of the instructing 
judge has been adopted by modern legislation, which without any intention 
of replacing the parties in the impetus of the process and its conformation, 
allows the judge to intervene whenever it proves necessary to remove obsta-
cles that arise from the solution based on truth. material, or that threaten to 
drag the process for an eternity, thus mitigating the damages that the device 
presupposes.

Keywords: Provisional principle – Role of the Judge – Civil procedure – Miti-
gation of the divace principle

1 Introdução 

No emaranhado mundo das relações jurídico-privadas, em que os sujeitos assumem, 
reciprocamente, ou não, direitos e (ou) obrigações, ocorrem, por vezes, situações de 
desencontro ou discrepâncias que dão origem a crises que precisam de ser resolvidas.

Essa resolução é orientada pelas normas do Direito adjectivo ou processual, que é 
instrumental.

Com efeito, como é sabido, o Direito Civil ou Direito Comercial e outros privados, à 
semelhança dos demais ramos do direito substantivo, regulam de maneira genérica e 
abstracta as relações jurídicas que lhes concernem. Só que aqueles, porque privados, 
fazem-no atribuindo direito subjectivo e impondo o correlativo dever ou sujeição aos 
sujeitos da relação jurídica, que possa ser contraída por contrato, ou por outros factos 
jurídicos. Portanto, nessa relação cada sujeito assume direitos e obrigações, que po-
dem ser de “facere” ou de“non facere”.

Normalmente, os sujeitos da relação jurídica material a quem o direito impõe esse 
dever ou essa sujeição cumprem-no e (ou) acatam-na, comportando-se, desse modo, 
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em conformidade com a lei (rectius, com o Direito). Todavia – é sabido – nem sempre 
assim acontece na vida real.

Na verdade, não raras vezes ocorrem situações de incumprimento ou cumprimento 
defeituoso, ou mesmo de ofensas a direitos alheios, contrariando-se o estabelecido 
na lei, ou estipulado na relação firmada entre os sujeitos, o que origina conflitos de 
interesses que importa resolver.

Umas vezes, a resolução pode encontrar-se intramuros, ou seja, por consenso entre 
os sujeitos da relação jurídica controvertida. Contudo, muitas vezes essa resolução de-
manda a intervenção do Estado, através dos seus órgãos vocacionados, os tribunais.

Como vai referido na parte II deste artigo, é aos tribunais que incumbe garantir a pro-
tecção jurídica dos interessados através da acção, já que, como consta do nº 2, do 
artigo 2º do C.P.Civil. 

A todo o direito, excepto quando a lei determina o contrário, corresponde 
uma acção destinada a fazê-lo reconhecer em juízo ou a realizá-lo coerciva-
mente, bem como as providências necessárias para acautelar o efeito útil da 
acção (MOÇAMBIQUE, 1961, grifo nosso).

É de notar que o recurso aos tribunais não ocorre apenas quando eclode algum con-
flito de interesses.

Por vezes, os sujeitos recorrem ao tribunal apenas para clarificar determinadas situa-
ções jurídicas que oferecem dúvidas, ou como forma de prevenir algum conflito laten-
te. São exemplos disso as acções de simples apreciação (positiva ou negativa).

É por isso que o Professor Castro Mendes escreve que “dúvida e violação são os gran-
des fundamentos (razões da necessidade) do processo e direito processual civil” (MEN-
DES, 2014, p. 32). Mas, seja para protecção de um direito violado, seja para a clarifi-
cação deuma situação jurídica que suscita dúvida, a intervenção do tribunal só pode 
ocorrer quando solicitada.

Na verdade, no artigo 3º do Código de Processo Civil (C.P.Civil) está preceituado que 
“O Tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a acção pressupõe sem que 
a resolução lhe seja pedida por uma das partes e a outra seja devidamente chamada 
para deduzir oposição.”

Aqui estão dois princípios básicos do processo civil: 
a) A Inoficiosidade, que se resume no brocardo latino “ne procedatjudex ex offi-

cio”
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b) O contraditório, que se traduz na necessidade de, ao demandado, dar-se opor-
tunidade para se defender.

Portanto, “a iniciativa e o impulso processual incumbem às partes” (nº1, do art. 264º 
C.P.Civil). Assim, no essencial, o processo desencadeado pela acção intentada gravita, 
fundamentalmente, à volta do binómio Autor, que age, e Réu, que reage. Daí que o 
processo civil seja considerado “PROCESSO DE PARTES”, porque cabe a elas, que não ao 
tribunal, desencadear e desenvolver o processo destinado à integração de um direito 
violado, ou acautelar a sua violação. Está assim consagrado o princípio dispositivo de 
que nos vamos ocupar de seguida. 

O presente trabalho vai estruturado em três partes a saber: 
1)	 A primeira que se ocupa do princípio dispositivo; suas características principais 

e a sua manifestação no nosso ordenamento jurídico (capítulo I); 
2)	 A segunda, que trata da mitigação desse princípio e das suas manifestações, 

tanto nos textos da lei, como em alguma doutrina;
3)	 A terceira que é uma pequena súmula do conteúdo das duas partes, com enfo-

que na importância da mitigação do dispositivo e na responsabilidade que daí 
emana para o juiz cível em matéria da boa administração da justiça nessa área.  

2 Princípio dispositivo

Como ficou enunciado no final da introdução, nesta parte do trabalho vamos caracte-
rizar o princípio dispositivo e mostrar como ele se manifesta na lei processual, ou seja, 
ao longo do Código de Processo Civil. Porém, sem pretensão de esgotar a sua disserta-
ção, até porque não constitui o cerne do tema escolhido. Vejamos:

O primeiro dispositivo – ficou dito – caracteriza-se por colocar nas mãos das partes 
(sujeitos da relação jurídica material controvertida) não só a iniciativa processual (por-
tanto, o desencadeamento do processo) como também o seu impulso subsequente, já 
na pendência do processo iniciado pela acção judicial proposta.

Vale dizer que o desencadeamento e o desenvolvimento do processo civil estão na 
dependência das partes, o que, aliás, como ficou dito, consta dos artigos 3º e 264º do 
Código de Processo Civil, o primeiro, que interdita a iniciativa oficiosa do tribunal e, o 
segundo, que a coloca nas mãos dos interessados.

Este princípio, que perpassa todo o tecido do processo civil, revela a preponderância 
das partes no mesmo. Vamos apresentar alguns exemplos plasmados na lei que levam 
este princípio para lá do impulso inicial: 
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I. Alteração do pedido e causa de pedir.
Por regra (artigo 268º) “citado o réu, a instância deve manter-se a mesma quanto 
às pessoas, ao pedido e à causa de pedir” (injuntiva) (grifo nosso).
No entanto, no artigo 272º, abre-se a possibilidade de se alterar ou ampliaro 
pedido e a causa de pedir “em qualquer altura, em 1ª ou em 2ª instância…” ou 
seja, permite-se às partes mexer com aquilo que é o núcleo da acção intentada e, 
consequentemente, com a instância.

Essa abertura consignada na lei é no interesse das partes, podendo ser por acor-
do, (art. 272º C.P.Civil) ou, não havendo acordo, no interesse do autor, embora 
sujeita ao limite da oportunidade e (ou) sob determinadas condições (artigo 273º 
do C.P.Civil).

II. Suspensão da instância 
Uma das causas de suspensão, ou até extinção da instância é a morte ou extinção 
de alguma das partes no processo, ou do seu mandatário, (alíneas a) e b) do nº 1 
e nº 3, do artigo 276º, do C.P.Civil).

O processo civil – ficou dito na parte final da introdução – é processo de partes; 
sem elas não é possível desencadeá-lo sequer, nem prosseguí-lo.

III. Inércia das partes 
A inércia das partes pode ditar (e dita) a sorte da instância, originando a sua in-
terrupção (artigo 285º do C.P.Civil) ou, “in extremis”, a sua deserção (artigo 291º 
idem) que pode desembocar nasua extinção (artigo 287º, alínea c), do C.P.Civil), 
sem que o tribunal possa evitar oficiosamente esses efeitos.

Quando as partes, deliberamente ou não, mantiverem o processo parado por 
culpa sua, não pode a instância permanecer pendente por tempo indeterminado.

IV. Desistência, confissão e transacção 
As partes podem igualmente pôr termo ao processo em curso de livre e espon-
tânea vontade, uma vez verificados os requisitos, quer através da desistência, 
confissão ou transacção (artigo 293º do C.P.Civil). Nisso também se manifesta o 
princípio dispositivo, que impõe limites ao julgador.

Nesse caso o juiz não pode opor-se à vontade das partes.

A única coisa que faz é averiguar se se verificam, ou não os pressupostos legais 
para homologar ou não em conformidade.

Mitigação do Princípio Dispositivo no Processo Civil
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V. Conhecimento das nulidades processuais
O poder de cognição das nulidades processuais por iniciativa do tribunal é resi-
dual, pois a lei permite-o apenas em relação a quatro casos nela expressamente 
previstas: ineptidão da petição, falta de citação, erro na forma do processo ou 
falta de vista ou exame ao Ministério Público, quando seja parte acessória (arti-
gos193º, 194º, 199º e 200, conjugados com o artigo 202º, este e aqueles, todos 
do C.P.Civil).

Para a generalidade das irregularidades processuais estabelece o legislador o re-
gime de arguição pela parte, conforme se alcança da segunda parte do citado 
artigo 202º, do C.P.Civil.

VI. Limite da condenação 
Em caso de condenação, a lei impõe ao julgador limites trazidos pelas partes.

Com efeito, nos termos do nº 1, do artigo 661º, do C.P.Civil, “a sentença (ou me-
lhor, o juiz) “não pode condenar em quantidade superior, ou em objecto diverso 
do que se pedir”, sob pena de a sentença incorrer em nulidade, nos termos do 
artigo 668º nº1, alínea e) do C.P.Civil.

Por conseguinte, o juiz não pode decidir “ultra petitum” nem “extra petitum”. 
O seu poder de decisão da causa encontra-se limitado pela vontade das partes. 

VII. Extensão do princípio dispositivo à execução e aos recursos
Dissemos que este princípio perpassa todo o tecido do processo civil. Na acção 
executiva, uma das espécies de acções cíveis, este princípio está presente, desde 
logo, pela remição do artigo 801º do C.P.Civil.

 Este artigo dispõe que (cita-se): “são subsidiariamente aplicáveis ao processo de 
execução, as disposições que regulam o processo de declaração”. Desse modo, 
porque em sede própria não se estipula em contrário, o processo de execução 
não começa senão por iniciativa do titular do título executivo, de acordo com o 
que consta da regra geral do nº1, artigo 3º do C.P.Civil.

Na verdade, não pode o tribunal desencadear oficiosamente uma execução sem que 
isso mesmo lhe tenha sido solicitado por quem tenha legitimidade, o titular do título 
executivo.

No domínio dos recursos, a regra é a de que uma vez proferida a sentença, se esgota 
imediatamente o poder jurisdicional do juiz que a proferiu (nº 1, do artigo 666º, C.P.
Civil).
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Significa isso que, prolatada a sentença, o juiz, em princípio, não pode mais voltar a 
“mexer-lhe”, sobretudo, por iniciativa própria. Só através do recurso se pode lograr 
a alteração do decidido, mas pelo tribunal superior (ad quem). Porém, há duas raras 
situações em que o legislador permite que o próprio juiz da causa possa rectificar erros 
materiais ou suprir nulidades:

Primeira, quando a sentença omita o nome das partes, for omissa quanto a custas, ou 
contiver erros de escrita ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra omis-
são ou lapso manifesto (nº 1, do artigo 667º, do C.P.Civil); segunda, quando nela falte a 
assinatura do juiz (nº 1, al. a) e nº 2, ambos do artigo 668º, do C.P.Civil).

O próprio recurso não pode ser desencadeado “ex officcio”; precisa de ser suscitado 
(interposto) pela parte que, tendo decaído, não se conformou com a decisão (artigo 
680º, nº1 do C.P.Civil), ou por quem, sendo terceiro se sente directamente prejudicado 
pela sentença (nº2 idem).

O quadro assim desenhado tem subjacente a concepção do Direito Privado, em que 
predomina o princípio de autonomia da vontade privada, princípio esse caracterizado 
pela auto-regulação dos interesses em jogo por actos dos próprios titulares.

Semelhante entendimento parte do pressuposto de que o Direito Privado, que tem 
como paradigma o Direito Civil, é uma zona exclusivamente reservada às partes, que 
melhor sabem orientar, em juízo, ou fora dele, a prossecuçãodos seus próprios inte-
resses.

Trata-se, como se sabe, de uma concepção liberal do processo cível, dominante no 
século XIX, segundo a qual o papel do juiz cível se reduz ao de um árbitro, agindo supra 
partes e desinteressadamente.

É verdade que esta concepção vem perdendo terreno paulatinamente, tanto na dou-
trina, como na legislação, de tal sorte que, hoje em dia, como consta do nº3, do artigo 
264º, do C.P.Civil, confere-se ao juiz o poder de realizar ou ordenar oficiosamente de-
terminadas diligências.1

Porém, no essencial, o poder do juiz no processo civil continua, de alguma maneira, 
condicionado às partes, a quem cabe definir as balizas e o desenvolvimento das suas 
pretensões, desde que não contrariem a lei e o Direito.

O princípio dispositivo traduz-se, por conseguinte, na liberdade de decisão sobre a 
instauração, ou não, do processo (disponibilidade do início do processo), a conforma-
ção do seu objecto (disponibilidade do objecto do processo), das partes na causa e 

1 Este poder atribuído ao juiz é a materialização do princípio do inquisitório que, conforme afirma Ana Prata (2017, pág. 
1125), é “(…) aquele segundo o qual a vontade relevante no processo é a do juiz, a quem cabe a direcção da lide.”
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sobre o termo do processo (disponibilidade do termo do processo), assim como sobre 
a sua suspensão.2

Em termos mais latos, o princípio dispositivo reconduz-nos à ideia de disponibilidade 
da tutela jurisdicional que, por sua vez, é distinguível em disponibilidade da instância 
em si mesma (disponibilidade do início, do termo e da suspensão do processo) e dis-
ponibilidade da conformação da instância (disponibilidade do objecto e das partes).

“Ao autor cabe solicitar a tutela jurisdicional, sem que o tribunal se lhe possa substituir 
neste impulso processual inicial e ao réu cabe o direito de se defender (opondo-se), 
querendo”.3 Mas, como se infere do citado nº3 do artigo 264º do C.P.Civil, este poder 
das partes não é, e nem pode ser, absoluto, pelas inconveniências que poderia ocasio-
nar. Daí que, uma vez desencadeado o processo, aquele poder vá sofrendo algum freio, 
alguma mitigação a bem de interesse superior. 

É dessa mitigação que nos vamos ocupar de seguida. Como se manifesta e qual a sua 
relevância pragmática para a boa administração da justiça cível?

3  Da mitigação do princípio dispositvo

3.1 Considerações iniciais

Em termos lexicais (de léxico), mitigar significa abrandar, aliviar, atenuar, amansar, acal-
mar, etc. 

Em termos lógicos, só merece mitigação o que está em excesso, exagerado, despro-
porcionado.

Assim, ao falarmos de mitigação do princípio dispositivo, princípio este que constitui 
um dos pilares sobre que assenta o Processo Civil, temos em mente referir à atenuação 
dos efeitos do seu entendimento que, em algum momento, foi exagerado tornando-se, 
até, de certa maneira, prejudicial à boa justiça cível, geralmente a desfavor dos mais 
fracos na relação jurídica material que se tornou controversa, ou dos menos avisados 
no processo.

Posto isto, vamos ao assunto:
Vistas as características do princípio dispositivo e a sua robusta presença no processo 
civil, vamos agora falar da sua mitigação.

2 MADEIRA, 2012, p. 227.
3 MADEIRA, loc.cit.
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Para isso vale indagar, qual é hoje o papel do juiz, e até onde vão os seus poderes no 
processo civil? A resposta a estas questões passa pela recordação da natureza da rela-
ção jurídico-processual, que é publicista.

Com efeito, o artigo 1º do C.P.Civil preceitua que: “A ninguém é lícito o recurso à força 
com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos limi-
tes declarados na lei”.

Desta disposição alcança-se que a defesa do direito privado não está nas mãos da von-
tade privada (embora o seu impulso, por regra, esteja lá). Ela constitui incumbência do 
Estado que cria e organiza os meios, bem como estabelece as regras adequadas.

Quer isso dizer que, ao contrário do que se passa com o Direito Civil e os demais ramos 
de Direito Privado, em que predomina o princípio da liberdade privada, o Direito Pro-
cessual Civil que regula o Processo Civil é eminentemente público, na medida em que 
cabe ao Estado (que não ao império da vontade privada) organizar, regular e dirigir o 
mecanismo conducente à integração do Direito Privado, uma vez lesado ou ameaçado 
de lesão, pese embora a necessidade do impulso privado do interessado.

Por outro lado, na relação jurídico-processual civil, o Estado intervém “supra partes” 
através dos órgãos vocacionados que criou, e fá-lo revestido do seu “jus imperii”. 

Vai daí que a nossa Constituição da República (2004) determina, no seu artigo 214º, 
que: “As decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório para todos os cida-
dãos e demais pessoas jurídicas e prevalecem sobre as de outras autoridades”.

Este mesmo princípio constitucional encontra consagração em outros diplomas congé-
neres como, por exemplo, na Constituições das Repúblicas de Angola, de Cabo-Verde 
e de Portugal, onde se confere aos tribunais a autoridade suprema das suas decisões.4

Portanto, as decisões judicias, uma vez transitadas em julgado, são oponíveis “erga 
omnes”.

No nosso ordenamento jurídico este princípio constitucional encontra ressonância 
ou repercussão no artigo 15 da Lei nº24/2007, de 20 de Agosto, alterada pela Lei nº 
11/2018, de 12 de Julho, Lei da Organização Judiciária.

4 A Constituição da República de Angola preceitua no nº2 do artigo 177 que: “As decisões dos tribunais são de cumprimen-
to obrigatório para todos os cidadãos e demais pessoas jurídicas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades.”O 
mesmo princípio encontra também consagração na Constituição da República de Cabo-    -Verde no nº 7 do artigo 210 
ao dispor que: “As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as 
de quaisquer outras autoridades.”Igualmente o nº 2 do artigo 205 da Constituição da República Portuguesa que dispõe  
que :“asdecisões dos tribunais são obrigatórias para todas entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer 
outras autoridades.”
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Consagra-se, assim, neste ordenamento, o monopólio do Estado na administração da 
justiça, sendo, por isso, vedada a justiça pelos titulares dos direitos lesados, ou amea-
çados de lesão a justiça pelas próprias mãos.

E compreende-se que seja o Estado, e não os titulares do direito subjectivo, a segurar 
as rédeas do processo de integração, reparação ou compensação do direito privado 
lesado ou de prevenção da sua lesão. E compreende-se, porque:

a) Em primeiro lugar, o singular que é titular do direito lesado ou ameaçado de 
lesão, teria de recorrer à sua própria força e esta pode não estar do seu lado, o 
que complicaria cada vez mais o mecanismo da sua integração.

b) Em segundo lugar, ainda que tivesse a força física do seu lado, o lesado não 
estaria em condições psicológicas para, com equilíbrio e justeza, definir os seus 
poderes e fixar os termos da reparação ou compensação que lhe fosse devida.

Assim sendo, como o diz Antunes Varella, "o sistema da justiça privada levaria inevita-
velmente a excessos e injustiças que, em lugar de paz social e da reposição da ordem 
jurídica violada, só multiplicariam e agravariam os conflitos entre os particulares."5

Para evitar essas inconveniências, os ordenamentos jurídicos modernos consagraram o 
sistema de justiça pública, confiando aos Estados o monopólio da função jurisdicional. 
Isso não impede, todavia, que os sujeitos particulares de uma relação jurídica conven-
cionem criar um foro arbitral – tribunal arbitral voluntário – para a resolução de litígios 
que os opõem nessa relação.

E, na verdade, a arbitragem é possível e, por vezes, até desejável, desde que o litígio 
que a ela se comete não compita, por força da lei, exclusivamente ao foro comum (tri-
bunais judiciais) ou à arbitragem necessária (a imposta por lei). A arbitragem pode ter 
lugar quando o litígio em presença não diz respeito a direitos indisponíveis 

Todavia, mesmo nesses casos em que a lei autoriza as convenções de arbitragem e do 
tribunal arbitral, quando as decisões proferidas no foro arbitral não forem cumpridas 
voluntária e espontaneamente, o órgão que as proferiu não tem poder (competência 
e força) para fazê-las cumprir coercivamente. Torna-se necessário o recurso à força 
pública sob a batuta dos tribunais.

Assim, a arbitragem não dispensa, de todo em todo, a intervenção do Estado através 
dos seus tribunais na resolução de conflitos de interesses privados.

5 VARELA; BEZERRA; NORA, 1985, p. 3.
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De resto, o foro arbitral não representa a justiça pelas próprias mãos, que continua 
sempre vedada, excepto nos casos previstos na lei.

E esses casos sãos os seguintes:
– Acção directa – consiste no lícito recurso à força com fim de realizar ou assegu-

rar o próprio direito. É autorizada nos termos, entre outros, dos artigos 336º, 
1277º, 1314º e 1315º, todos do Código Civil. Tem por objectivo a defesa da 
propriedade, bem como de outros direitos reais menores;

– Legítima defesa – consiste no recurso à força própria para afastar uma agres-
são actual e contrária à lei; é autorizada, entre outros, nos casos dos artigos 
337º e 338º do Código Civil. A legítima defesa pode ser própria ou alheia.

– Estado de necessidade – consiste no recurso à própria força para remover um 
perigo iminente de um dano. É autorizado nos termos do artigo 339º do Códi-
go Civil.

– Direito de retenção – consiste na retenção, por um credor, de um bem per-
tencente ao seu devedor, condicionando a entrega ao pagamento efectivo da 
dívida pelo inadimplemento. É autorizada nos artigos 754º e 755º Código Civil.

Fora destes casos excepcionais, autorizados ou consentidas na impossibilidade de se 
recorrer, em tempo útil, aos meios coercivos normais organizados e dirigidos pelo Es-
tado, é a este que incumbe o exercício da função jurisdicional através dos seus órgãos 
vocacionados, os tribunais. É por isso que, como ficou dito, na relação jurídico-proces-
sual civil, o Estado intervém investido do seu “jus imperiri”.

Mas, sabendo-se que o Estado não intervém em qualquer relação “desinteressada-
mente”, que interesses ou objectivo prossegue o Estado ao “imiscuir-se” na resolução 
de conflitos entre privados? É que, acima dos interesses privados subjacentes à relação 
jurídica material controvertida, está o interesse superior do Estado na boa administra-
ção da justiça, para garantir a paz social, como se pode inferir do disposto no nº 2, do 
artigo 3, da já citada Lei da Organização Judiciária.

Como é evidente, esse objectivo não se confunde com aquele prosseguido pelos 
titulares do direito subjectivo decorrente da relação jurídica material ou substantiva 
controversa que os leva (ou levou) a demandar o outro sujeito da relação. Vai daí que, 
a despeito do princípio dispositivo de que falamos, confere-se ao juiz cível poderes e 
até deveres especiais de diligência visando garantir a celeridade processual (art. 266º 
C.P.Civil) e o apuramento da factualidade, conforme está enunciado no nº 3 do mesmo 
artigo que consagra o princípio dispositivo, o artigo 264º do C.P.Civil, exigindo-se-lhe 
também responsabilidade especial na aplicação do Direito,  matéria que adiante  vai 
abordada. Escalpelizemos:
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2.1 O poder instrutório do juiz

“A iniciativa e o impulso processual incumbem às partes” – está estipulado o nº 1 do 
artigo 264º do C.P.Civil. Não obstante, reconhecendo o legislador a diversidade ou 
mesmo antagonismo de interesses com que as partes podem intervir (e intervêm) no 
processo, esta mesma disposição, no seu número 2, interdita-as de, conscientemente, 
formular pedidos ilegais, articular factos contrários à verdade (portanto mentiras) e 
requerer diligências meramente dilatórias, o que, aliás, não é muito raro ocorrer.

E, quando isso acontece, cumpre ao juiz condenar, em multa, a parte envolvida nessa 
conduta, por litigância de má-fé, e em indemnização à parte contrária, se esta a pedir, 
em conformidade com o disposto no nº1 do artigo 456º do C.P.Civil, o conceito de má-
-fé acha-se no nº 2 do mesmo dispositivo.

E essa penalização pode abranger mesmo a parte vencedora, como se alcança do nº 3 
da mesma disposição. Outro exemplo dos poderes especiais do juiz cível no processo é 
aquele plasmado no artigo 665º do C.P.Civil. Nestes termos:

Quando a conduta das partes ou quaisquer circunstâncias da causa produzam a con-
vicção segura de que o autor e o réu se serviram do processo para praticar um acto 
simulado ou para conseguir um fim proibido por lei, a decisão deve obstar ao objec-
tivo prosseguido pelas partes. 

Estes poderes do juiz que também perpassam todo o Processo Civil, constituem um 
verdadeiro contrapeso à ampla liberdade das partes no impulso e condução do proces-
so à pala do princípio dispositivo.

É por isso que José Gomes da Silva afirma que "Age com enorme equívoco quem ainda 
defende a tese de que se deve deixar às partes trazer ou não as provas que quiserem e 
se não as trazem é porque estão dispondo de um direito que lhes assiste." (SILVA, 2006, 
p. 6).

É que, como acima demonstrado, a lei impõe ao juiz o poder/dever, de agir a bem do 
desfecho justo da demanda. E a relevância dessa actuação proactiva que a lei quer do 
juiz é de tal ordem que, faltando na primeira instância, pode a segunda instância anular 
a decisão recorrida, mesmo oficiosamente, para, entre outras finalidades, e quando se 
mostre indispensável, proceder-se à a ampliação da base instrutória nos termos da al. 
f), do nº 2, do artigo 650, do C.P.Civil, conjugado com o disposto na última parte do nº 
2, do artigo 712º, do C.P.Civil).  
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Nessa conformidade, a actuação proactiva do juiz, no exercício do poder instrutório 
que a lei lhe atribui, manifesta-se principalmente no âmbito da celeridade processual 
e apuramento da factualidade, como atrás ficou aflorado, ao que se segue a aplicação 
acertada do Direito.

Vejamos:
a) Na celeridade processual 

Nos termos do artigo 266º do C.P.Civil 

Cumpre ao Juiz remover os obstáculos que se oponham ao andamento regular da 
causa, quer recusando o que for impertinente, ou meramente dilatório, quer orde-
nando o que, sem prejuízo do disposto no nº 1 do artigo 264º, se mostre necessário 
para o seguimento do processo. (grifo nosso)

No mesmo sentido dispõe o artigo. 720º do mesmo Diploma legal, no que se refere ao 
recurso que: 

Se ao relator parecer manifesto que a parte pretende, com determinado reque-
rimento, obstar ao cumprimento do julgado ou à baixa do processo ou à sua re-
messa para o tribunal competente, leva o requerimento à conferência, podendo 
esta ordenar, sem prejuízo do disposto no artigo 456º, que o respectivo incidente 
se processe em separado. (grifo nosso).

A celeridade processual tem sido uma das questões que tem preocupado tanto os 
utentes da justiça, como as culturas do Direito.  Fritz Baur, por exemplo, citado por 
Paulo Nagao6 entende que “a situação do juiz deveria impedir a prolongação injus-
tificada ou inútil do processo; e mais, deveria velar para que a parte mais fraca não 
tivesse desvantagens.”7 Para ele,  “a aceleração do processo e a sua função social são 
dois postulados políticos que devem ser alcançados por meio de uma actividade mais 
decisiva e significativa da parte do juiz”

Portanto, nessa senda, o juiz não pode (não deve) tolerar comportamentos das partes 
que visam retardar o andamento normal do processo, retardando desse modo, ou obs-
truindo a justiça. Mas, se o magistrado não pode tolerar, essa conduta, ele próprio não 
pode ser mentor nem causador dessas situações.

b) No apuramento da factualidade 

O nº 3, do artigo 264º do C.P.Civil, dispõe que "O juiz tem o poder de realizar ou ordenar 
oficiosamente diligências que considere necessárias para o apuramento da verdade, 
quanto aos factos de que lhe é lícito conhecer." (grifo nosso).
6 NAGAO, 2012, p. 187
7 NAGAO, loc. cit.
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Este poder não é discricionário, é poder/dever que o juiz tem que assumir e acatar. É 
ele que permite ao juiz avocar a direcção da selecção da prova material do processo, 
embora dentro dos limites legais.

A propósito deste dever que o legislador impõe ao juiz, José Gomes da Silva, (mesma 
obra e página, citada na pág. 14), expende o seguinte entendimento: 

Contraria o espírito do Código e do processo civil moderno, o juiz julgar, conscien-
temente, contra a verdade real, por alegada falta de prova, sabendo da existência 
dela, e sabendo, também, que só por ignorância ou desconhecimento, a parte não a 
requereu em tempo hábil.

Justifica-se, pois, o conhecimento oficioso, pelo juiz, de factos instrumentais como pre-
visto na já citada alínea f) do nº 2 do artigo 650º do C.P.Civil, a propósitodos “poderes 
do presidente” na audiência de julgamento.

Factos instrumentais, podemos defini-los como aqueles que, embora a parte não os 
tenha articulado expressamente, e por isso, não quesitados nem incluídos na especifi-
cação, mas dada  a sua relação com um outro alegado (ou na petição ou na contestação 
ou ainda na resposta a esta) e que se mostrem essenciais à descoberta da verdade 
material e decisão da causa, o tribunal os deva atender, quesitando-os, com conse-
quente ampliação da base instrutória (última parte da al. f), do nº 2, do artigo 650º, do 
C.P.Civil), ou mandando chamar para depor pessoa que sobre eles se acredite, funda-
damente, que possa ter algum conhecimento (o nº 1 d artigo 645º do mesmo Código).

Antunes Varela, “et al” (e outros), apresentam como exemplo, para elucidar sobre o 
que se deve entender como facto instrumental a situação em que, numa acção de co-
brança de dívida, o réu alega na contestação ter já entregue ao autor a quantia devida 
e que, no decurso da instrução, uma das testemunhas vem afirmar ter o autor decla-
rado, em tempos, a determinada pessoa, que recebera, efectivamente, essa quantia. 
Que nessas circunstâncias, embora o réu não tenha articulado esse facto, nada obsta, 
manifestamente, a que, no uso do poder que lhe confere o nº 1 do artigo 645º do C.P.
Civil, o juiz notifique essa pessoa para depor sobre o facto ou a que o venha a quesitar.8

Este exemplo elucidativo de busca, pelo tribunal, de factos instrumentais encontra no 
nosso ordenamento jurídico expressão mais forte nos dois exemplos que se vão seguir, 
em que o legislador impõe ao juiz o dever de agir, onde antes era poder discricionário. 
Eis os dois exemplos:

1. Requisição de documentos:

– No artigo 535º do C.P.Civil, sobre “requisição de documentos” a nossa lei dis-
põe que 

8 VARELA; BEZERRA; NORA, op.cit. p. 415.
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o Tribunal deve por sua iniciativa ou mediante sugestão de qualquer das par-
tes, requisitar informações, pareceres técnicos, plantas, fotografias, desenhos, 
objectos ou outros documentos necessários ao esclarecimento da verdade. 
(grifos nossos)

Porém, no artigo homólogo anterior, preceituava-se que: “O juiz pode, por sua 
iniciativa…”.

2. Inquirição por iniciativa do Tribunal 

– No artigo 645º do mesmo diploma, sobre“Inquirição por iniciativa do tribunal”, 
o nosso legislador, preocupado por uma boa justiça material, dispõe: 

Quando se reconheça, pela inquirição, que determinada pessoa, não oferecida 
como testemunha, tem conhecimento de factos importantes para a decisão da 
causa, deve o tribunal ordenar que seja notificada para depor. (grifos nossos)

No entanto, nas mesmas circunstâncias, a lei anterior preceituava que: “(…) 
pode o tribunal ordenar que seja notificado para depor (…)”.

Estas exigências, que não se esgotam nas disposições aqui exemplificadas, impõem-se 
principalmente (mas não exclusivamente) na 1ª e 2ª instâncias, onde normalmente se 
discute matéria de facto, para além de direito.

Como parece evidente, elas não se compadecem com a postura de um juiz cível que, 
em nome do princípio dispositivo, se mantém no limbo de “supra partes”, observando 
o processo que lhe está distribuído na pendência inerte ou rebuscada das partes, nem 
embrenhando-se por inconcludente factualidade para obstruir a boa justiça.

Esta – a boa justiça – só pode ser boa e desejável quando assente na verdade material 
dos factos da relação material que se tornou controvertida e, por isso, trazida a juízo. É 
sobre os factos que se aplica o Direito, trazendo para a vida real concreta das pessoas 
os seus princípios vertidos nas leis substantivas de forma abstracta e impessoal.

Paulo I. Nagao, na sua tese de Doutoramento subordinada ao tema “O PAPEL DO JUIZ 
NA EFECTIVIDADE DO PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO”, começa por dizer que o juiz: 

é a figura proeminente do processo cível, de modo que se espera dele uma actuação 
serena, imparcial e justa, porém firme e atenta na condução e desfecho da causa, 
bem como no cumprimento das suas decisões e, para a realização de extensas e va-
riadas actividades, aglutinam-se-lhe os correspondentes poderes e deveres.9

9  NAGAO, op. cit.
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Este autor, na esteira do “Diritto Processuale Civile” de Satta10, pág. 107/108, distingue 
no juiz dois sentidos dos poderes: Poderes jurisdicionais (jus discere) pelo qual o juiz 
declara e realiza o direito em caso concreto e os poderes processuais, poderes – meios 
ou instrumentais conferidos ao juiz para realizar a sua função jurisdicional.

Fica, pois, claro que a tarefa principal do juiz é jurisdicional, que lhe permite proferir a 
decisão (sentença ou acórdão), em suma: dizer o direito.  Mas, para fazê-lo bem, preci-
sa dos factos relevantes que estão na verdadeira origem dos conflitos.

Visitando um pouco a Common Law, verificamos que nela o juiz tem poderes latos, o 
que lhe permite, na esfera jurisdicional, “(…) conduzir a demanda da forma que julgar 
mais adequada para conseguir resolver a controvérsia dentro daquilo que entender 
mais justo” (CARPENA, 2010).

Assim, quer pelo Direito Continental de que somos herdeiros, quer pela Common Law, 
o juiz não pode acomodar-se como mero espectador da contenda judicial em nome do 
princípio dispositivo.

c) Aplicação do Direito

A escolha do tema “MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO NO PROCESSO CIVIL” teve 
como escopo observar e indagar a actividade do juiz no processo civil moderno, um 
processo que continua a ser “de partes”.

Vimos que, tanto no desencadeamento como no desenvolvimento do processo e es-
pecialmente no apuramento dos factos, a actividade das partes era determinante. Po-
rém, a do juiz não era menos relevante. Todavia, a fase instrutória não é, em si, o fim 
do processo, mas o instrumento ao serviço da jurisdição.

É assim que, carreada a matéria de facto, actualmente com envolvimento mais activo 
do juiz do que antes, segue-se a aplicação do Direito aos factos apurados, para pro-
ferição da decisão (sentença, ou acórdão). Preferimos a expressão “Direito” à “leis”, 
porque aquele não se esgota nestas. De tal sorte que “o tribunal (juiz) não pode deixar 
de decidir uma causa alegando a falta ou imperfeição das leis, conforme se alcança do 
disposto no nº 1, do art. 8º, do Código Civil.

Na verdade, no aspecto jurídico das causas, esta disposição preceitua que: “o tribunal 
não pode abster-se de julgar, invocando a falta ou obscuridade da lei...”. Ora, se no pla-
no dos factos ao juiz cívil se incumbe a tarefa de suprir, corrigir e até enriquecer a ma-

10 SATTA, Salvatore. Diritto processuale civile. 2. ed. Padova: CEDAM, 1950.
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téria trazida pelas partes orientando-a para uma decisão mais justa, no âmbito da apli-
cação do direito para uma decisão criteriosa incumbe-se-lhe maior responsabilidade.

Com efeito, neste plano o juiz tem, em cada instância, a última palavra e não está sujei-
to à opinião das partes, nem aos pareceres (por vezes sábios, mas não isentos) que se 
possam oferecer. Vem daí o brocardo latino: “Da mihi facta, dabo tibi jus”, que traduz 
o papel do juiz na aplicação do Direito. 

Nesse sentido, dispõe-se na primeira parte do artigo 664º do C.P.Civil, que: “o juiz não 
está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação 
das regras de direito (…)” embora só possa servir-se dos factos articulados pelas partes, 
exceptuados os casos dos artigos 514º (factores que não carecem de alegação ou de 
prova) e 665º (uso anormal do processo), ambos do mesmo C.P.Civil . 

Tal não significa, todavia, a desconsideração pela discussão da matéria de direito ofere-
cida pelos causídicos em representação das partes, diligência esta prevista na lei (no nº 
5 do artigo 653 conjugado com o artigo 657, ambos do C.P.Civil). Só que, ainda assim, 
cabe ao juiz, em cada instância da apreciação da matéria de direito, aplicar a lei que 
lhe parecer mais adequada à situação, quer abraçando algumas das posições apresen-
tadas na discussão ou assumindo alguma posição eclética a partir da mesma, ou até 
buscando outra disposição da lei que lhe pareça mais adequada (mais subsumível) à 
situação dos factos em presença para melhor decidir.

Repara-se que a decisão (sentença ou acórdão) constitui a conclusão de um silogismo, 
por vezes bastante aturado, que tem no Direito a sua premissa maior e nos factos pro-
vados a premissa menor.

Nesse empreendimento, não pode (não deve) o juiz resvalar para o precipício do sofis-
ma, aonde, por vezes, é tentado no interesse de um ou outro pleiteante. É por isso que 
ao juiz se exige alguma sagacidade tanto na selecção da matéria de facto relevante, 
como e principalmente na identificação, interpretação e aplicação do direito, tendo 
sempre presente que o Direito não é a arte de enganar os incautos ou não conhecedo-
res, mas o condimento que torna possível a vida gregária dos homens e os tribunais a 
garantia do convívio pacífico nas relações “inter homines”. 

Assim sendo, a decisão judicial deve estar mais próxima possível da verdade, de tal 
sorte que, mesmo sem compreender o gongorismo jurídico não raras vezes vertido na 
sentença ou no acórdão, o seu destinatário, ou qualquer que a ela tiver acesso possa 
dizer: “foi feita justiça”.

Esse é o principal “motivo teleológico” da mitigação do princípio dispositivo, no pro-
cesso Civil, mitigação essa abraçada praticamente por todas as legislações modernas, 
embora num processo proeminentemente “DE PARTES”. 
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3 Conclusão 

O Processo Civil é dominado pelo princípio dispositivo, no sentido de que o seu im-
pulso e conformação competem às partes que o submetem a apreciação e decisão do 
tribunal, vale dizer, do juiz.

Este intervém no âmbito da administração da justiça que é, nos nossos dias, incumbên-
cia exclusiva do Estado, a quem cabe, não só manter a ordem, mas também garantir a 
paz social quando perturbada por comportamentos ou acontecimentos anómalos que 
afectam as relações entre pessoas jurídicas (singulares ou colectivas). 

Para lograr este desiderato e garantir a desejável efectividade da tutela jurisdicional, 
é indispensável que o julgador esteja de posse da verdade material dos factos, pois é 
sobre eles que vai aplicar o direito para decidir. 

Ora, sendo a matéria de facto imprescindível para a boa administração da justiça, o seu 
apuramento não pode estar na absoluta ou exclusiva dependência das partes, cujos 
interesses (quantas vezes antagónicos) podem não coincidir com o interesse superior 
prosseguido pelo Estado na sua intervenção no pleito entre particulares: estabelecer 
“… uma justa e harmoniosa convivência social”11

É por isso que as legislações modernas de muitos países, inclusive o nosso, vão 
atribuindo poderes inquisitórios ao juiz no Processo Civil, no âmbito de apuramento 
da verdade material dos factos relevantes para uma decisão justa, deixando para trás o 
vetusto entendimento que levava o princípio dispositivo até às últimas consequências, 
resultando, por vezes, a denegação da justiça.

É daí que resulta a mitigação desse princípio, que constitui o tema do presente artigo, 
mitigação que, no entanto, não significa e nem pode significar a inversão da natureza 
do Processo Civil, que continua a ser “DE PARTES”.

Assim sendo, cabe ao juiz Cível, em cada caso que lhe é submetido, ter a sagacidade 
necessária para considerar não só os factos trazidos pelas partes aos autos, como tam-
bém os deles emanentes, desde que relevantes para a decisão. É sobre esses factos 
que vai aplicar o Direito e proferir a decisão que deve ser a mais acertada possível.

Desse modo fará a almejada “JUSTIÇA”, contribuindo, como atrás ficou mencionado, 
para “… uma justa e harmoniosa convivência social”, uma das atribuições dos tribunais 
consagradas no artigo 212º da nossa Constituição da República.

11 Última parte do artigo 212º da Constituição da República de Moçambique (2004).
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