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As doutrinas nascidas em torno da natureza jurídica do Processo 
foram se sucedendo ao largo da história, conforme a própria evolução do 
mesmo e, em geral, ligadas ao surgimento do Direito Processual como 
disciplina autônoma. 

 
A evolução da doutrina Processual pode ser dividida em 5 (cinco) 

grandes períodos: 1- Primitivo; 2- Judicialista; 3- Prático; 4- 
Procedimentalista; e  5- Processualista. 

 
 
 1- PERÍODO PRIMITIVO: 
 
 
Faltam, por completo autênticas exposições processuais, mas em 

obras de datas, natureza e nacionalidades muito distintas se encontram dados 
e idéias acerca da Justiça e do seu funcionamento. Obras do tipo histórico-
religioso, como a Bíblia, ou de caráter teatral, como "As vespas de 
Aristófanes" (442 a.c.), ou de índole jurídico-legal, como o "Código de 
Hammurabi", na Mesopotamia. Mas nenhuma destas obras pode ser 
caracterizada como ponto de antecedência ou referência . Jamais podem 
consistir em obras sistemáticas de Direito Processual. Apenas poder-se-ia 
dize-lo das noções do Direito Romano - da tripartição "pessoas, coisas, 
ações", quando então o Direito Processual era considerado pertencente ao 
Direito Privado. 

 
 
2- ESCOLA JUDICIALISTA: 
 
 
A partir do século XI, alongando-se pelos séculos XII e XIII, surge, 

na Itália, na Universidade de Bolonha, a Escola Judicialista. A ela pertence 
o pai das Instituições Processuais hispano americanas, o mestre Jacob das 
Leis, redator da famosa "A Partida III". Constituem um setor muito 
característico da produção dos Judicialistas as "pequenas somas", ou 
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"Compêndios", que dividem os processos em fases denominadas "tempos", 
em geral, entre 8 (oito) e 10 (dez) dias. Os Judicialistas trabalham sobre a 
base do chamado "direito comum" e também medieval italiano, ítalo-
canônico, por ser no norte da Itália onde se produz o aprendizado, e onde 
predominam as instituições Romanas; seguem as germânicas e, quando não 
predominem as Romanas, - as Canônicas. Este Direito Comum, do qual 
provém o sistema Continental-Europeu  propagou-se, e dentro dele o regime 
dos juízos, mediante a recepção que obteve nas principais nações da Europa 
durante os séculos XIII a XV. 

 
  
3- ESCOLA PRATICISTA: 
 
 
Entre o final do século XV e início do século XIX impera a Escola 

Praticista. Suas principais características foram: A contemplação da matéria 
processual mais como uma arte do que como uma ciência; o predomínio 
frequente da opinião dos Práticos sobre os próprios preceitos legais, por eles 
deformados, e inclusive anulando-se a si mesmos. As obras dos Práticos, 
principalmente no início do período, não contém valor científico algum e, 
sem métodos, limitavam-se no geral a emitir opiniões com fins agressivos. 

 
 
4- ESCOLA PROCEDIMENTALISTA: 
 
 
Surge então na França a Escola Procedimentalista, cujo 

desenvolvimento deve ser considerado entre o período compreendido de 
1789 e 1808 - e cujo marco principal foi a Revolução Francesa, quando 
principalmente Montesquieu e Voltaire analisaram o sistema acusatório que 
havia permanecido no Processo Penal Inglês, bem como a obra de Beccaria 
(Dos delitos e das Penas), para fundarem o sistema misto, dividido em 2 
etapas: Uma de instrução, do tipo inquisitivo e outra de julgamento, de 
índole acusatória. Some-se a esse novo sistema a substituição do conceito de 
"sistema de provas legais" para o de "Livre convencimento". A Escola 
Procedimentalista tem também como característica marcante a tríplice 
análise: Organização Judicial, Competência e Procedimento 

 
Enquanto não tinha grau suficiente de independência frente ao 

Direito material, deveria se encontrar o fundamento do processo, as 
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possibilidades, ônus e obrigações das partes suscitadas a partir da própria 
teoria da fonte das obrigações. 

 
Aparecem, assim, as doutrinas "Romanistas" ou "Privativistas", 

segundo as quais, a causa de tais pretendidos direitos e obrigações se 
baseava na autonomia da vontade dos próprios litigantes. Tais teses 
predominaram na doutrina até o final do século XIX, e na jurisprudência até 
início do século XX. 

 
O fundamento sociológico desta teoria deve ser encontrado na 

debilidade do Estado Romano da Alta República, e, por conseguinte, na 
importância da autodefesa privada. Para se lograr que as partes se 
sujeitassem ao processo e a observância à sentença ulterior, se idealizou a 
etapa apud iudicem na qual as partes deveriam realizar um contrato de litis 
contestatio. Este contrato judicial, uma vez solenemente formulado, 
constituiria a causa da autoridade da coisa julgada, delimitando ao próprio 
tempo os seus limites subjetivos e daria lugar à possibilidade de utilizar a 
exceção res in iudicium deductare no procedimento formulado. Com o 
advento do Império a teoria contratualista vai sofrer as suas primeiras 
rachaduras em relação ao poder o Pretor, de declarar o Direito, não tanto 
pela invocação de um acordo da vontade entre os litigantes, mas por obra do 
seu próprio imperium. 

 
Se o processo não é um contrato, diz Alcalá-Zamora, já que o 

consentimento do demandado não é espontâneo, e se ele, não obstante, 
estipula obrigações entre as partes, deveria ser encontrada em outra fonte de 
obrigações a causa explicativa de sua natureza. Posto que o processo não é 
um contrato, e nem um delito, pensaram os juristas franceses daquela época 
(séculos. XVIII e XIX) que os vínculos que nascem no processo não 
poderiam provir mais que de um “Quase-contrato”. Desta maneira, e 
esquecendo a mais importante fonte das obrigações, a Lei, acabaram por 
afirmar a exclusão da natureza Quase-contratual do processo. 

 
 
Período das "Teorias Particulares" 
 
 
Alguns grandes autores desta época merecem ser citados, como por 

exemplo: Faustino Hélie (francês), com o "Traté de l'instruction criminelle" 
- 1845; Jose de Vicente y Caravantes - "Tratado histórico crítico filosófico 
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de los procedimientos judiciales en materia civil", 1856-1858; E. Garsonet - 
"Traité théorique et pratique de procédure (civil) - 1882-1897; e Luigi 
Mattirolo - "Trattato di diritto giudiziario civile" - 1875. 

 
A aparição de tipos procedimentais diversos determinaram, portanto, 

a revisão da tese da teoria contratualista. 
 
Consolidada a idéia na doutrina moderna, depois da polêmica criada 

por Windscheid e Müther com: Windscheid: "Die Actio des römischen 
Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts" - Düsseldorf, 1856; 
Müther: "Zur Lehre von der römischen actio, dem heutigen Klagrecht" - 
Erlangen, 1857; e novamente Windscheid: "Abwer gegen Dr. Theodor 
Muther", Düsseldorf, 1857; de que a ação ou "direito de acudir à Justiça" era 
de natureza muito distinta ao direito material subjacente e de que as relações 
ou vínculos existentes entre julgador e partes tampouco podiam ser 
reconduzidas ao direito privado, as doutrinas privativistas foram perdendo 
espaço para as que configuram o processo, tomando como ponto de partida 
as noções de Direito Público (Teorias Clássicas). 

 
 Corresponde mérito à doutrina alemã de ter elaborado as doutrinas 
modernas sobre a natureza jurídica do processo, desenvolvendo com 
pioneirismo o estudo científico do Processo, o que proporcionou a sua 
evolução e de ter reivindicado a própria autonomia do Direito Processual. 
 
 
 5- PERÍODO PROCESSUALISTA: 
 
 
 Foi Oscar von Bülow quem, com a clássica obra "Die Lehre von 
den Processeinreden und Processvoraussetzungen",  - “A teoria das 
exceções e dos pressupostos processuais”, com base na idéia sugerida pelo 
filósofo Hegel,  no ano de 1868 lançou a teoria segundo a qual o processo é 
uma relação jurídica de direito público que transcorre entre o Poder 
Judiciário e as partes. Segundo a mesma, o processo deve ser entendido 
como uma relação jurídica, ou, o que é o mesmo, um conjunto de 
vinculações jurídicas existentes entre as pessoas que dele participam. O 
conteúdo da relação jurídica vem determinado pelos direitos e obrigações de 
natureza processual que ostentam tanto o Juiz como as partes. A relação 
jurídica processual se instaura com o exercício da ação e finaliza com a 
resolução do conflito, através de uma decisão com força de coisa julgada, 
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pela desistência, composição ou renúncia. Mas para que a relação jurídica 
possa nascer e adquira relevância jurídica, exige-se a presença de elementos 
constitutivos, ou pressupostos processuais, que não são outra coisa senão as 
"prescrições que devem fixar os requisitos de admissibilidade e as condições 
prévias para a tramitação de toda a relação processual" (Bülow). A relação 
jurídica deve ser autônoma (independente da relação jurídica formada entre 
as partes com o nascimento do litígio), pública (de direito público), e com 
unidade (só existe uma relação jurídica entre o julgador e as partes. 
 
 Outras teorias modernas surgiram, embora com menos força, 
inclusive pela sua repercussão para os tempos atuais; de Kohler: "O 
processo é uma relação jurídica que ocorre exclusivamente entre as partes, 
mas não entre as partes e o Juiz" (expressão do Processo Penal Acusatório). 
"Prozess als Rechtsverhältniss - Mannheim, 1888; e Hellwig: "A relação 
jurídica existe somente entre o Estado e as partes, mas não entre estas" 
(expressão do Processo Inquisitivo). "Lehrbuch des Deutschen 
Civilprozessrechts", Leipzig, 1903. 
 
 Pode-se concluir que o mérito da teoria de Bülow consiste em haver 
explicado a natureza pública do processo, ter distinguido com clareza 
procedimento e processo, destacado o caráter tridimensional do mesmo, 
especialmente o princípio de contradição. Muitos atribuem à teoria de Bülow 
marca o início da era do "Processualismo Científico". 
 
 Características peculiares que imprimem caráter ao Processualismo 
científico: 
 
 a) A independência do Direito Processual frente ao Direito Material; 
 
 b) Os conceitos primordiais da disciplina: ação, jurisdição, processo, 
atuação das partes etc.; 
 
 c) A superação do método expositivo, pela substituição da exegesis 
pelo sistema; 
 
 d) O estudo da matéria processual se faz de forma distinta: Enquanto 
os procedimentalistas estudam o maior ou menor valor da justiça e a função 
judicial do Processo, ou simplesmente da descrição das instituições 
processuais; os processualistas a "teoria do direito processual", inclusive 
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sobre o procedimento, e rompem as suas amarras em relação à prática 
forense, passando do estudo empírico ao científico. 
 
 Entretanto, durante a segunda metade do século XIX, enquanto os 
alemães realizavam o desenvolvimento do estudo científico do Processo, a 
Escola Italiana, que tinha à frente Luigi Mattirolo e Lodovico Mortara 
(1855-1937) seguiam com a tendência exegética, ainda que orientada até as 
chamadas "teorias particulares", influenciados pela escola Francesa, 
principalmente Garsonet, com o seu "Traité Teórique et pratique de 
Procédure" - 1882/1897 (1a e 2a edições). 
 
 Quando em 1894 Giuseppe Chiovenda inicia o seu labor científico-
processual, colocava-se diante do seguinte dilema: Seguir a então clássica 
escola Italiana, de Mattirolo e Mortara, na tendência exegética ou desviar sua 
atenção para a até então fechada escola científica Alemã, encabeçada a estas 
alturas por Adolf Wach (1843-1926), autor da obra "Handbuch des 
Deutschen Civilprozessrechts" - Leipzig, 1885. Para Wach, o processo é 
uma relação jurídica entre partes interessadas, cujo conteúdo representa 
deveres e direitos de natureza processual com independência da relação 
jurídica material, posto que mediante o processo o direito não somente 
existe, senão que vale e adquire uma realidade. Os sujeitos da relação são, 
para Wach, o Juiz, o demandante e o demandado, com o que segue o critério 
triangular da posição de Bülow. 
 

Chiovenda então decide-se pela escola alemã, o que acarretou no 
fato de que muitos compatriotas o chamassem de traidor e/ou copiador do 
trabalho alemão, o que não pode ser admitido, tanto porque a ciência é 
universal como porque os Italianos Mattirolo e Mortara também seguiram as 
bases dos ensinamentos da escola francesa, como porque na verdade 
Chiovenda deu sequência a estudos já iniciados, realizando, contudo, obra 
própria de altíssimo valor científico. Valiosos méritos devem ser atribuídos a 
Chiovenda, principalmente pela sua percepção da necessidade de abandonar 
o método exegético, chegando a sugerir a necessidade, não somente de 
alterações, retoques e emendas do então Código Sardo, de 1865, adotado 
como lei nacional de processo civil, mas a alteração total por um novo. 
Chiovenda elegeu então dois guias da escola alemã: Wach, como 
investigador, e Francisco Klein, austríaco (1854-1926), como codificador-
metodologista, autor das importantes obras: "Die Jurisdiktionsnorm" e 
"Zivilprozessordnung", de 1895; "Exekutionsordnung", de 1896; e 
"Gerichtsorganisationgesetz" e  "Gewerbegerichtsgesetz", ambas de 1896"; 
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o grande mérito de Klein foi descobrir as causas da lentidão processual e 
aplicar-lhes a solução adequada. Estas causas são principalmente três: A 
promoção de incidentes, a interposição de recursos, e as denominadas 
"etapas mortas", nas quais o processo fica esquecido nas prateleiras dos 
cartórios.  

 
Assim, para evitar a promoção de incidentes desde o início do 

processo, Klein tem a idéia de promover uma audiência preliminar (Erste 
Tagsatzung); para frear os recusros, estabelece restrições e 
condicionamentos, e para diminuir as "etapas mortas", aumentou o impulso 
oficial e os poderes de direção do Juiz, bem como a concentração do 
processo em uma ou poucas audiências próximas. Assim conseguiu reduzir a 
duração dos processos a limites que pareciam inatingíveis. 

 
Embora não tenha conseguido alcançar a sua meta - o Código de 

Processo Civil Italiano de 1940, elaborado por Carnelutti, Calamandrei e 
Rendini, Chiovenda embute fortemente as suas influências. A Chiovenda 
também deve ser atribuído o mérito não alcançado por Mattirolo e Mortara, 
que foi dar início ao que seria posteriormente chamada de Escola Italiana de 
Direito Processual. Dentre as obras de Chiovenda, pode-se citar algumas das 
mais marcantes: "La condanna nelle spese giudiziali", 1900; "L'azione nel 
sistema dei diritti", 1903 e "Instituzioni di diritto processuale civile", 1933. 
Ainda no que diz respeito a Chiovenda, é preciso salientar, que foi ele que 
deu início ao período da "Teoria Geral do Processo de Conhecimento", 
dedicando todo o seu esforço ao Processo Civil, sem voltar os olhos a 
qualquer análise de Processo Penal, e atendo-se majoritariamente ao 
Processo de Conhecimento, sustentando a necessidade de acolhimento do 
processo germânico inovador pela inserção de maior oralidade, em 
rompimento com a tradição latina, mas com apenas tímidas projeções em 
tema de Processo de Execução. 

 
Na esfera processual, nenhuma escola foi tão fecunda como a de 

Chiovenda, que conta com nomes tão ilustres como ele próprio, e como 
Calamandrei, Liebman e Redenti. 

 
Chiovenda sustenta que o procedimento é a envoltura exterior de 

uma relação jurídica que se chama relação jurídica processual, idéia que é 
inerente ao iudicium romano e a definição que lhe davam os processualistas 
medievais, segundo os quais iudicium est actus triumpersonarum: iudicis 
actoris et rei, estabelecendo que a relação jurídica processual é uma relação 
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jurídica autônoma e complexa que pertence ao direito público: 1- Autônoma, 
enquanto tem vida e condições próprias, independente da ação que se faz 
valer no processo; 2- Complexa, enquanto não compreende um só direito, 
como sucede com muitas relações de direito civil, mas todos estes direitos 
coordenados a uma finalidade comum que abrange em unidade todos os atos 
processuais; e 3- Pública, porque deriva-se de normas que regulam uma 
atividade de tal caráter - público. 

 
Em outro sentido e em relação ao conteúdo, o dever fundamental 

que constitui como o esqueleto de toda relação processual é o dever do Juiz 
ou de outro órgão jurisdicional de prover as demandas das partes. A este 
corresponde o dever de fazer todo o necessário no caso concreto para prover, 
dever que faz parte do ofício do Juiz e está garantido pela responsabilidade 
civil e penal. Estabelece Chiovenda como momento da constituição da 
relação processual aquela em que a mesma é comunicada à outra parte e 
como condições da obrigação do Juiz para prover a demanda da existência 
dos pressupostos processuais. 

 
Piero Calamandrei, (1889-1956), nascido em Florença, foi o 

discípulo predileto de Chiovenda, o mais identificado com a sua trajetória, 
não só no terreno científico como também no campo político. Importantes 
obras de Calamandrei são: "Elogio aos Juízes, escrito por um Advogado" - 
1935, traduzido para diversos idiomas; "La cassazione civile" - 1920 e 
"Istituzione di diritto processuale civile" - 1945, não completada por haver, 
Calamandrei, sido absorvido pela política. A Calamandrei se deve a 
sistematização de toda a zona do Processo - integrada pelas medidas 
assecuratórias, cujos lineamentos estabelece em "Introduzione allo studio 
sistematico dei provvedementi cautelari" - 1936; e ainda "Studi sul processo 
civile" - em 6 volumes, I e II - 1930, III - 1934, IV - 1939, V - 1947 e VI - 
1957. Absorvendo os estudos de Chiovenda, Calamandrei afirma que os 
conceitos fundamentais do enjuizamento são três: Ação, Jurisdição e 
Processo. A exemplo de Chiovenda, Calamandrei dedicou a sua obra, quase 
que em sua totalidade no Processo Civil, embora depois viesse a adotar a 
"Teoria Geral do Processo" de Carnelutti e tivesse feito algumas breves 
referência ao Processo Penal. 

 
Enrico Tullio Liebman, dos mais jovens processualistas, viveu 

vários anos no Brasil por haver sido perseguido pelo Fascismo, entregando 
aí o seu magistério e fundando a Escola Processual de São Paulo. Seus 
trabalhos menores são reunidos no entitulado "Problemi del processo civile" 
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- 1963; enquanto os maiores são considerados:  "Le opposizioni di merito nel 
processo di esecutione" - 1931 e "Efficacia ed autorità della sentenza" - 
1935. 

 
Importante ainda é salientar a figura de Francesco Carnelutti, que 

durante muito tempo ocupou a cátedra de Pádua, para depois passar a Milão 
e aposentar-se em Roma, como processualista. Dentre muitas de suas obras, 
cabe acentuar: "La prova civile" - 1915; "Sistema de diritto processuale 
civile" - 1936/38/39; "Lezioni sul processo penale" - 1946/47/49 e "Trattato 
del processo civile" - 1960. Carnelutti que a princípio, a exemplo de 
Calamandrei e Liebman foi discípulo de Chiovenda, posteriormente 
revolucionou por completo a dogmática, o sistema e a terminologia 
processual, arrebanhando um número incrível de conceitos para explicar os 
fenômenos da disciplina processual, perfeccionadas mais tarde na obra 
"Sistema de Diritto processuale civile", condensadas e acomodadas ao novo 
Código e nos "Instituizioni", conjugadas com as obras "Lezioni", 
concernentes ao Processo Penal.  

 
Concomitantemente e igualmente revolucionária surge a famosa 

obra de James Goldschmidt - "Der Prozess als Rechtslage". Todavia, 
enquanto Goldschmidt constrói a sua obra utilizando mais de três mil notas 
de rodapé, Carnelutti elabora a sua a partir de suas próprias idéias.  

 
Carnelutti inaugura a era da "Teoria Geral do Processo" e os seus 

pontos mais salientes são a aparição do termo "litígio" com o alcance de 
idéia extra ou meta processual, a cuja justa composição está adstrito o 
processo. Assim, diz Carnelutti que litígio e processo não são sinônimos, 
pelo contrário, se diferenciam até o ponto de existir litígio sem processo; e, 
embora depois retificando tacitamente em obras posteriores chegou a afirmar 
também a existência de processo sem litígio. Originais também são suas 
obras "Lezioni sul processo penale" - segundo o qual enfoca que a divisória 
do direito penal substantivo e direito processual penal deveria ser traçada 
com base no contraste entre o delito, que constituiria o objeto do primeiro, e 
a pena, cuja aplicação seria do segundo. Ao contrário de Chiovenda, 
dedicou-se de forma exaustiva também ao estudo do processo de execução. 

 
Para Carnelutti a relação jurídica nasce da combinação de uma 

obrigação e um direito subjetivo que tem por objeto a prestação de uma 
atividade para o desenvolvimento do processo, porque se, por uma parte, 
existe uma obrigação, e por outra, um direito, existem no processo tantas 
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relações jurídicas quantos são os conflitos entre o interesse enquanto à 
composição do litígio e os interesses daqueles que devem proporcionar os 
meios ao processo. Concebe portanto o processo como um complexo de 
relações. 

 
Carnelutti, Redenti e Calamandrei foram incumbidos, em 1939, para 

a redação do Novo Código de Processo Civil Italiano, recordando-se que 
Chiovenda havia falecido em 1937, agregando-se aos três um representante 
do Ministério Público - Leopoldo Conforti. O novo Código, promulgado em 
1940 entrou em vigor em 1942, muito superior ao de 1865, embora sem a 
mesma homogeneidade do Código de Processo Penal, de 1930, elaborado 
tão somente por Vincenzo Manzini. 

 
 Voltando um pouco aos doutrinadores alemães, após a sequência 
admirável de autores como Bülow, Wach e Klein a primeira brecha, e talvez 
definitiva, que se abriu à teoria da relação jurídica processual, foi realizada 
por  James Goldschmidt, que, em sua obra Der Prozess als Rechtslage 
Berlin, 1925,  - "O Processo como situação jurídica", construiu a natureza 
jurídica do processo de uma nova perspectiva: O processo como conjunto de 
situações processuais pelas quais atravessam as partes até chegar a uma 
sentença definitiva. Fundou, por assim dizer, - A teoria da situação jurídica. 
 
 Numa primeira parte de sua obra, realiza Goldschmidt uma detida e 
minuciosa crítica à tese que concebe o processo como uma relação jurídica 
processual, realizando-a em uma tríplice vertente: Atacando os pressupostos 
da relação jurídica, negando o conteúdo da mesma (a existência de direitos e 
obrigações processuais) e reputando, definitivamente, como estática ou 
metafísica a então doutrina imperante. Diz Goldschmidt que os pressupostos 
processuais não condicionam o nascimento da relação jurídica processual, 
mas são pressupostos da sentença.  
 
 Em seguida volta a sua atenção para o conteúdo da relação jurídico-
processual. Examina em primeiro lugar a obrigação do Juiz de conhecer a 
demanda e chega à conclusão de que nem no Direito Romano, nem no 
Moderno, pode-se afirmar que tal obrigação derive ou se corresponda com 
uma pretensão do autor, com a que formaria a relação processual, mas que, 
ao contrário, provém da "obrigação estatal de administrar a justiça". 
 
 Depois revisa todas e cada uma das obrigações processuais (de 
contestar a ação, provas etc.) e põe em evidência que estas obrigações na 
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realidade não o são, já que as partes a elas se submetem para evitar um efeito 
desfavorável. Mais que obrigações, o que existem no processo são "ônus", 
mediante cuja realização se evitam prejuízos a uma sentença desfavorável. 
 
 - Concepção empírico-dinâmica do processo: Entende Goldschmidt 
que a função do processo constitui-se na obtenção de uma sentença com 
força de coisa julgada, concebida esta como "validade judicial de uma 
pretensão, juridicamente fundada ou infundada". 
 
 Os sujeitos processuais, presididos por esse objetivo, se encontram 
em uma situação essencialmente dinâmica. Atuam com o esforço de obter 
uma sentença de determinado conteúdo que, mediante sua força de coisa 
julgada, resolva o conflito de maneira favorável às suas respectivas 
aspirações dentro do processo. Todos os atos processuais têm como objetivo 
alcançar uma sentença favorável, conforme as pretensões de cada uma das 
partes. 
 
 As normas jurídicas não podem, portanto, continuar sendo 
concebidas como meros imperativos para os sujeitos processuais, mas devem 
ser também consideradas como "medidas jurídicas para a atividade 
sentenciadora do Juiz". Dito em outras palavras: "Medidas do Juiz que têm o 
caráter de promessas ou ameaças de uma conduta determinada do Juiz e em 
última análise de uma sentença de determinado conteúdo". 
 
 O estado de expectativa de uma sentença favorável ou de uma 
perspectiva de uma sentença desfavorável em que se encontram as partes, 
que os induz a agir dentro do processo e que origina, em definitivo, os laços, 
liames ou vínculos entre os sujeitos processuais. 
 
 Para gerar esse estado de expectativa de uma sentença favorável, 
deve geralmente a parte interessada realizar com êxito um ato processual. Ao 
contrário, as perspectivas de uma sentença desfavorável dependem sempre 
da omissão de um ato processual da parte interessada. 
 
 Os atos processuais já não são concebidos como a expressão do 
exercício de um direito ou obrigação processual. As partes não ostentam 
direito, mas "chances", ou seja, "possibilidades" ou "ocasiões e 
oportunidades" processuais, com cujo aproveitamento, mediante a realização 
do ato processual correspondente, obtém uma vantagem processual. 
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 Tampouco às partes incumbem obrigações, mas "ônus processuais", 
entendidos como que cada ato processual deve realizá-lo a parte interessada, 
a fim de que possa prevenir uma desvantagem processual, em última análise, 
uma sentença desfavorável. 
 
 Cada ato processual é realizado como expressão de uma "chance" ou 
de uma "carga processual", e cria uma "situação processual", da qual cada 
sujeito processual considera e examina as suas perspectivas sobre a sentença 
desejada. Por processo deve-se entender, portanto, o conjunto destas 
situações processuais, vistas do prisma da posterior sentença do força de 
coisa julgada. 
 

No presente momento pode-se afirmar que a doutrina 
contemporânea, em linhas gerais, gira em torno das duas grandes escolas que 
criaram Bülow e Goldschmidt, encontrando-se, entretanto, em uma e outra 
partidários intransigentes. (Bülow - SchönckeNiese; Goldschmidt - Eberhard 
Schmidt). 

 
 Finalmente, para resumir pode-se dizer que o avanço científico 
processual deve-se em primeiro lugar pela doutrina alemã, na chamada 
"Idade de Ouro", cujos maiores expoentes são Windscheid e Müther, 
seguidos por Wach e Klein, e mais tarde por Goldschmidt, e depois pela 
escola Italiana, iniciada por Chiovenda, que aproveitou e seguiu os estudos 
da doutrina alemã para dar-lhe continuidade, formando vasta e elite 
descendência, mas principalmente pelos seus discípulos Calamandrei, 
Redenti e Liebman, e mais tarde Carnelutti.  
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