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Resumo: As presentes reflexões têm por objetivo examinar, com profundidade, a corrente do
pensamento jurídico-processual de maior destaque no cenário brasileiro: a chamada
instrumentalidade do processo. Não se trata simplesmente de uma negação ou da crítica pela crítica
das teses que povoam o âmbito das teorias instrumentais do processo. Procuramos remover a
poluição semântica em que a teoria está situada para, a partir daí, projetar contribuições para a
solução de alguns equívocos e mal-entendidos sobre o processo com o intuito de possibilitar a
abertura de um horizonte no qual os debates possam transcorrer para além da mera efetividade
quantitativa, mas também numa efetividade qualitativa, qualificada por um selo de feições
verdadeiramente democráticas.
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Abstract: The reflections here exposed have as their objective to examine deeply the movement
which is mostly highlighted in the Brazilian legal procedure scenario: the so-called procedural
instrumentality. It's not about refuting or criticizing only for criticizing the thesis that inhabit the
domains of procedural instrumentality theories. We seek to remove the semantic pollution in which
such theory is situated to, in so doing, foresee contributions to solve some mistakes and
misunderstandings about legal procedure, having as a goal to allow the opening of a horizon in which
debates could flow beyond mere effectiveness based on quantity, but also into a qualitative
effectiveness marked by a seal of true democratic features.
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

Aceitando o convite à reflexão oferecido pelo principal expoente da teoria analisada, Cândido Rangel
Dinamarco, em sua obra que leva no título o nome da teoria, encaminhamos a investigação que se
apresenta. 1

Desse modo, o trabalho se estrutura, basicamente, em duas partes:

Na primeira procuramos criar um sentimento de situação, dando notícia ao leitor do lugar teórico a
partir do qual falamos e projetamos nossas reflexões. Nesta parte, destacamos as principais
contribuições que a tradição filosófica que se formou no século 20 legou ao Direito e que ainda se
encontram muito pouco exploradas no âmbito do Direito Processual. Essa não-exploração nos leva à
pergunta que abre a investigação: seria o Direito processual uma região inóspita para a reflexão
filosófica? Para respondê-la teremos que compreender em que sentido o processo se afasta da
Filosofia e de que modo a Filosofia pode contribuir para o pensamento do processo. Assim, como
método e objeto se dão numa unidade, procuramos ainda neste tópico destacar o sentido que a
Hermenêutica assume para nossa reflexão. Por fim, destacamos a recepção das teorias
hermenêuticas efetuada pelas teorias contemporâneas do direito.
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