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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL
LIVRO I – DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS
TÍTULO ÚNICO – DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E DA APLICAÇÃO DAS
NORMAS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I – DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos
na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as
disposições deste Código.
 Sem correspondência no CPC 1973.

1.

ESTRUTURAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS DE
ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Mesmo a doutrina mais entusiasmada, como o art. 1º do Novo CPC, reconhece que
numa perspectiva normativa o dispositivo prevê uma obviedade: as normas processuais
previstas no Novo Código de Processo Civil – e em outras leis extravagantes – devem ser
criadas e interpretadas de acordo com os valores e as normas fundamentais estabelecidos
na Constituição Federal.
Ainda que se possa elogiar o dispositivo legal por consagrar expressamente a força
normativa do texto constitucional, o seu conteúdo não traz qualquer novidade ou mesmo
inovação. Trata-se, insista-se, do óbvio, inclusive não sendo exclusividade da norma pro19
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cessual a exigência de que sejam construídas e interpretadas de acordo com a Constituição
Federal, sendo essa uma realidade aplicável para qualquer espécie de norma legal.
Mas como no direito brasileiro algumas vezes é preciso se dizer o óbvio de forma expressa para que os operadores comecem a notar e a aceitar a obviedade, o art. 1º do Novo CPC é
importante por consagrar de forma expressa o direito processual constitucional. Dessa forma,
ao afirmar que o Novo Código de Processo Civil deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal o dispositivo ora analisado exige que as dúvidas interpretativas sejam resolvidas
a favor da otimização dos valores e das normas fundamentais previstas no texto constitucional.

2.

O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO RESPEITA A PREVISÃO DE SEU ART. 1º?

Não deixa de ser curiosa a opção do legislador de já no primeiro dispositivo do Novo
Código de Processo Civil consagrar o amplo e irrestrito respeito ao texto constitucional
e no decorrer do diploma legal criar previsões que são flagrantemente contrárias ao texto
constitucional. Alguns exemplos demonstram de forma clara tal paradoxo.
O art. 927 do Novo CPC cria uma série de hipóteses de precedente vinculantes, o que
tem duvidosa constitucionalidade, considerando-se que esse tipo de eficácia depende de norma constitucional, como ocorre com a súmula vinculante e com o controle concentrado de
constitucionalidade. O inciso IV do dispositivo ora analisado é o mais intrigante, ao prever que
as súmulas de direito constitucional editadas pelo Supremo Tribunal Federal e as súmulas de
direito infraconstitucional editadas pelo Superior Tribunal de Justiça têm eficácia vinculante.
Não são súmulas vinculantes essas previstas no inciso II do art. 927 do Novo CPC, mas têm
o mesmo efeito vinculante. O sistema agora passa a ter súmula vinculante prevista em texto
constitucional e súmula com eficácia vinculante prevista em texto infraconstitucional.
O art. 987, caput, do Novo CPC prevê o cabimento de recurso especial e extraordinário
contra a decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, enquanto os
arts. 102, III, caput, e 105, III, caput, ambos da CF, preveem que só são cabíveis tais espécies
de recursos quando houver decisão da causa. E obviamente incidente processual não é uma
causa, pelo menos não era até o advento do Novo Código de Processo Civil.
Compreendo que se entender pela inconstitucionalidade do dispositivo seria trágico
para a realidade forense e para os objetivos traçados pelo legislador para o IRDR. A solução,
ainda que tecnicamente discutível, será alagar o conceito de “causa” para fazer nele caber
o julgamento do IRDR. O histórico desse entendimento, entretanto, não é favorável, como
denuncia o enunciado da Súmula 513 do STF: “A decisão que enseja a interposição de recurso
ordinário ou extraordinário não é do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”.
Ademais, com bem colocado pela melhor doutrina, um problema colateral de entender-se que o IRDR é uma “causa” é a constitucionalidade do próprio IRDR, que passaria a ser
uma causa de competência originária do tribunal de segundo grau sem previsão expressa na
Constituição Federal (art. 108 da CF) nem nas Constituições Estaduais (art. 125, § 1º, da CF).

3.

ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA

A visão moderna do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º,
XXXV, da CF é representada pela ideia de “acesso à ordem jurídica justa”, ou, como preferem
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alguns, “acesso à tutela jurisdicional adequada”. Segundo lição corrente na doutrina, essa
nova visão do princípio da inafastabilidade encontra-se fundada em quatro ideais principais,
verdadeiras vigas mestras do entendimento.
Em primeiro lugar, deve-se ampliar o máximo possível o acesso ao processo, permitindo-se que eventuais obstáculos sejam mínimos, senão inexistentes. Esse amplo acesso
cresce em importância quando referente ao aspecto econômico da demanda e aos direitos
transindividuais.
No tocante ao acesso dos necessitados econômicos, que não têm condição econômica
de acessar o Poder Judiciário, o sistema pátrio vale-se da assistência judiciária ampla para
os “pobres” na acepção jurídica do termo e os Juizados Especiais, que com seu princípio de
gratuidade (art. 1.º da Lei 9.099/1995), ao menos até a sentença, facilitam o acesso de muitos.
Isso sem falar na nobre disposição de alguns Tribunais na instalação de Juizados itinerantes,
permitindo o maior acesso de pessoas que não encontram viabilidade em se locomover até
a sede do juízo e na ainda incipiente atuação da Defensoria Pública.
Por outro lado, a criação da tutela jurisdicional coletiva, com seus diplomas legais
específicos, em especial a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor,
permitiu que os direitos difusos e coletivos finalmente pudessem ser tutelados pelo Poder Judiciário. Com a estrutura da tutela individual, em especial no tocante às regras de legitimação
e coisa julgada, é impossível a tutela jurisdicional desses direitos, naturalmente frustrando a
promessa de inafastabilidade. Esse acesso também atinge os direitos individuais homogêneos,
ainda que de forma diferente. Estes até encontram guarida nas regras da tutela individual,
mas são tantos e de tão diversas naturezas os obstáculos para a demanda individual, que
naturalmente a tutela coletiva desses direitos auxilia na ampliação do acesso ao processo.
Uma vez ampliado o acesso, deve-se observar o respeito ao devido processo legal, em
especial a efetivação do contraditório real e do princípio da cooperação. Significa dizer que as
partes devem desempenhar um papel fundamental durante o processo, com ampla participação
e efetiva influência no convencimento do juiz. De nada adiantará a ampliação do acesso se tal
participação não for incentivada e respeitada no caso concreto. Essa ampla participação pode
ser obtida por intermédio de um contraditório participativo, mediante o qual o juiz mantenha
um diálogo permanente e intenso com as partes, bem como por meio do contraditório efetivo,
sendo as participações das partes aptas a influenciar a formação do convencimento do juiz.
A mencionada participação das partes acarreta ao menos duas evidentes vantagens: a)
quanto mais ampla tiver sido a participação das partes, maiores serão as chances de obtenção
de pacificação social, considerando-se que a parte derrotada que entende ter feito tudo que
havia a fazer para defender seu interesse em juízo tende a se conformar mais facilmente
com sua derrota; b) sendo a participação das partes ampla, o juiz terá mais elementos para
valorar e proferir uma decisão de melhor qualidade.
Amplia-se o acesso, permite-se a ampla participação, mas profere-se uma decisão
injusta. É fácil perceber que nesse caso tanto o acesso como a ampla participação não
levaram as partes a lugar algum. Em razão disso, a terceira “viga mestra” é a decisão com
justiça, ainda que o conceito de justiça seja indeterminado, suscetível de certa dose de
subjetivismo. O que se pode afirmar, com segurança, é que a missão de decidir com justiça
não significa a permissão de julgamento por equidade, espécie de julgamento reservado às
situações excepcionais, expressamente previstas em lei (art. 140, parágrafo único, do Novo
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CPC). Trata-se de preferir a interpretação mais justa diante de várias possíveis, ou, ainda,
de aplicar a lei sempre se levando em consideração os princípios constitucionais de justiça
e os direitos fundamentais.
Por fim, de nada adiantará ampliar o acesso, permitir a ampla participação e proferir
decisão com justiça, se tal decisão se mostrar, no caso concreto, ineficaz. O famoso “ganhou,
mas não levou” é inadmissível dentro do ideal de acesso à ordem jurídica justa. A eficácia da
decisão, portanto, é essencial para se concretizar a promessa constitucional de inafastabilidade da jurisdição. A questão da eficácia pode ser enfrentada por três diferentes perspectivas.
Na primeira, a necessidade de tutela de urgência ampla, de forma a afastar concretamente o perigo de ineficácia representado pelo tempo necessário à concessão da tutela
definitiva. Nesse tocante, o direito brasileiro encontra-se excepcionalmente servido, contando com a tutela cautelar, garantidora, e a tutela antecipada, satisfativa, ambas amplas e
genéricas, cabíveis em qualquer hipótese e a qualquer momento desde que preenchidos os
requisitos legais para sua concessão.
Em segundo lugar, a necessidade de aumentar os poderes do juiz na efetivação de suas
decisões, o que se pode fazer – como o direito brasileiro vem fazendo – por dois caminhos
distintos: (a) disponibilizar ao juiz mecanismos de execução indireta, por meio dos quais
poderá convencer o devedor que o melhor a fazer é cumprir a obrigação. A execução indireta
pode ocorrer de duas formas: ameaça de piora na situação atual (astreintes, prisão civil) ou
oferecimento de melhora na situação atual (arts. 827, § 1º, e 702, § 8º, ambos do Novo CPC);
(b) aumentar as sanções processuais a serem aplicadas pelo juiz na hipótese de não cumprimento ou criação de obstáculos à efetivação da decisão judicial, com especial ênfase ao ato
atentatório à dignidade da justiça (contempt of court), previsto no art. 77, § 2º, do Novo CPC.
Em terceiro lugar, cumprir a promessa constitucional prevista no art. 5.º, LXXVIII, e
no art. 4º do Novo CPC, que garante às partes uma razoável duração do processo por meio
da adoção de técnicas procedimentais que permitam uma maior celeridade, naturalmente
sem afastar as garantias constitucionais do processo. O raciocínio é bastante simples: quanto
mais demore uma demanda judicial, menores são as chances de o resultado final ser eficaz,
devendo-se atentar para essa realidade no momento da estruturação procedimental e da
fixação das regras para a condução do processo.

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
Novo CPC

CPC/1973

Art. 2º O processo começa por iniciativa da Art. 262. O processo civil começa por iniciativa
parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.
as exceções previstas em lei.

1.

PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO

O princípio da inércia da jurisdição é tradicional (“ne procedat iudex ex officio”), ainda
que exista certa polêmica a respeito de sua extensão. O mais correto é limitar o princípio
da inércia da jurisdição ao princípio da demanda (ação), pelo qual fica a movimentação
22
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inicial da jurisdição condicionada à provocação do interessado. Significa dizer que o juiz
– representante jurisdicional – não poderá iniciar um processo de ofício, sendo tal tarefa
exclusiva do interessado. Esse princípio decorre da constatação inequívoca de que o direito
de ação, sendo o direito de provocar a jurisdição por meio do processo, é disponível, cabendo
somente ao interessado decidir se o exercerá no caso concreto.

2.

RAZÕES DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA

Existem três motivos que justificam a inércia da jurisdição: (a) o juiz não deve transformar um conflito jurídico em um conflito social, ou seja, ainda que exista uma lide jurídica,
as partes envolvidas, em especial a titular do direito material, podem não pretender, ao menos por hora, jurisdicionalizar tal conflito, mantendo uma convivência social pacífica com
o outro sujeito. Tudo isso, naturalmente, poderá deixar de existir na hipótese de demanda
instaurada de ofício pelo juiz; (b) seriam sacrificados os meios alternativos de solução dos
conflitos, porque a ausência de demanda judicial pode significar que o interessado, apesar
de pretender resolver o conflito em que está envolvido, prefere fazê-lo longe da jurisdição.
Com a propositura da demanda de ofício, haveria automaticamente sua vinculação à jurisdição; (c) perda da indispensável imparcialidade do juiz, considerando-se que um juiz
que dá início a um processo de ofício tem a percepção, ainda que aparente, de existência
do direito, o que o fará pender em favor de uma das partes. É natural que, se o juiz, desde o
início, desacreditasse na existência de direito material violado ou ameaçado, não ingressaria
com a demanda de ofício.

3.

PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL

A inércia da jurisdição diz respeito tão somente ao ato de iniciar o processo, porque,
uma vez provocada pelo interessado com a propositura da demanda, a jurisdição já não
mais será inerte, pelo contrário, passará a caminhar independentemente de provocação.
Uma vez provocada a jurisdição, aplica-se a regra do impulso oficial, de maneira que o
desenvolvimento do processo estará garantido, até certo ponto, independentemente de
vontade ou provocação das partes.
Sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê andamento
ao procedimento independentemente de provocação das partes, sendo nesse sentido o art.
2º do Novo CPC.

4.

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL

O desenvolvimento procedimental está garantido pela atuação oficiosa do juiz até
certo ponto porque existem situações nas quais, sem a indispensável participação das partes,
não haverá como aplicar o impulso oficial. Há interessante lição doutrinária a apontar que
o impulso oficial pode depender da colaboração das partes em dois aspectos: econômico
e prestação de informações (Greco, Instituições, p. 559-560). Tome-se como exemplo o
entendimento consagrado na Súmula 631 do STF, que determina a extinção do processo
de mandado de segurança se o impetrante não promover, no prazo determinado pelo juiz,
a citação do litisconsorte passivo necessário.
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Por outro lado, o legislador pode optar por afastar o impulso oficial ao prever expressamente que o andamento procedimental depende de provocação da parte interessada.
Exemplo significativo dessa postura legislativa é o art. 513, § 1º, do Novo CPC, que exige
o requerimento do exequente para o início do cumprimento de sentença que reconhece o
dever de pagar quantia certa. Apesar de o cumprimento de sentença ser apenas uma fase
procedimental executiva, seu início está condicionado à provocação do interessado por opção legislativa, que expressamente afasta dessa circunstância o princípio do impulso oficial.

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou
lesão a direito.
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual
dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados,
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial.
 Sem correspondência no CPC 1973.

1.

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO

No art. 3º, caput, do Novo CPC, repete-se a promessa constitucional consagrada no art.
5º, XXXV, da CF, de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O
princípio tem dois aspectos: a relação entre a jurisdição e a solução administrativa de conflitos
e o acesso à ordem jurídica justa, que dá novos contornos ao princípio, firme no entendimento
de que a inafastabilidade somente existirá concretamente por meio do oferecimento de um
processo que efetivamente tutele o interesse da parte titular do direito material.
No primeiro aspecto, é entendimento tranquilo que o interessado em provocar o Poder
Judiciário em razão de lesão ou ameaça de lesão a direito não é obrigado a procurar antes disso
os possíveis mecanismos administrativos de solução de conflito. Ainda que seja possível a instauração de um processo administrativo, isso não será impedimento para a procura do Poder
Judiciário. E mais: o interessado também não precisa esgotar a via administrativa de solução de
conflitos, podendo perfeitamente procurá-la e, a qualquer momento, buscar o Poder Judiciário
(Súmula 89/STJ: “A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa”).
No segundo aspecto, numa visão moderna do princípio, a inafastabilidade da jurisdição
deve ser compreendida à luz do “acesso à ordem jurídica justa”, (ou “acesso à tutela jurisdicional adequada”). Trata-se de um sistema processual fundado em quatro vigas mestras
voltado a tornar concreta a promessa constitucional que também está prevista no art. 3º,
caput, do Novo CPC: (a) amplo acesso ao processo, em especial para os hipossuficientes
econômicos e para os direitos transindividuais; (b) ampla participação e efetiva influência
no convencimento do juiz, que serão obtidas com a adoção do contraditório real e do
princípio da cooperação; (c) decisão com justiça, com aplicação da lei sempre levando-se
em consideração os princípios constitucionais de justiça e os direitos fundamentais; e (d)
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eficácia da decisão, o que se obtém com um processo mais célere, com a tutela de urgência,
com sanções pelo descumprimento e com a adoção de formas executivas indiretas e de
sub-rogação, inclusive atípicas.

2.

JUSTIÇA DESPORTIVA

A regra de que não é necessário processo administrativo prévio para que seja admitida
a busca pela tutela jurisdicional, derivada do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é
expressamente excepcionada pela Constituição Federal em seu art. 217, § 1.º, que prevê a
necessidade de esgotamento das vias de solução da Justiça Desportiva como condição de
buscar a tutela jurisdicional. Como o próprio texto da norma constitucional disciplina, o
Poder Judiciário tem competência para resolver conflitos que envolvam questões desportivas, exigindo-se tão somente o exaurimento prévio do processo administrativo na Justiça
Desportiva. E tal exaurimento se dá com o trânsito em julgado da decisão administrativa,
não sendo, portanto, necessária a interposição de todos os recursos previstos na legislação
desportiva. Afinal, o recurso é um direito e um ônus e não dever.

3.

AÇÕES CONTRA O INSS PLEITEANDO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS

Interessante é a leitura do princípio feita pelos tribunais superiores quanto ao prévio
requerimento administrativo perante o INSS para obtenção de benefício previdenciário.
Segundo o entendimento, o interesse processual do segurado e a utilidade da prestação
jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de recusa de recebimento do requerimento e
de negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento
do pedido seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Com efeito,
se o segurado postulasse sua pretensão diretamente no Poder Judiciário, sem requerer
administrativamente o objeto da ação, correr-se-ia o risco de a Justiça Federal substituir
definitivamente a Administração Previdenciária (STF, Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Min.
Roberto Barroso, j. 03/09/2014; DJe 10/11/2014; Informativo 520/STJ, 2ª Turma, AgRg no
REsp 1.341.269-PR, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9/4/2013).

4.

ARBITRAGEM

A permissão da arbitragem na forma da lei prevista no § 1º do art. 3º do Novo CPC
remete ao art. 1º da Lei 9.307/1996, que estabelece requisitos formais para que o conflito de interesses possa ser resolvido por meio da arbitragem. Dessa forma, somente as
pessoas capazes em litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis podem se valer
da arbitragem.
O Superior Tribunal de Justiça, valendo-se da distinção entre interesse público primário e secundário, admite que conflitos que envolvem a Fazenda Pública sejam decididos
por meio da arbitragem desde que o direito material seja disponível, ou seja, sempre que a
relação jurídica da qual participe a Fazenda Pública tenha natureza contratual ou privada
a exigência do art. 1º da Lei 9.307/1996 estará atendida (STJ, 1ª Seção, MS 11.308/DF, rel.
Min. Luiz Fux, j. 09/04/2008, DJe 19/05/2008).
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SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS

Consagrando tendência fortemente sentida entre os operadores do Direito, o § 2º do
art. 3º do Novo CPC incita o Estado a promover, sempre que possível, a solução consensual
dos conflitos. Ainda que o Estado possa assim proceder também fora do processo, entendo
que se tratando de norma incluída no Código de Processo Civil o mais racional seja ter
como destinatário da norma o Estado-juiz.
Registro que não concordo com a parcela doutrinária que prefere renomear essas
formas de solução dos conflitos de “meios adequados” de solução dos conflitos, porque
adequado é resolver o conflito, não se podendo afirmar a priori ser um meio mais adequado
do que outro. Se esses são os meios adequados, o que seria a jurisdição? O meio inadequado
de solução de conflitos? Compreendo que atualmente não seja mais apropriado falar em
meios alternativos, o que daria uma ideia de subsidiariedade a tais meios de solução de
conflitos, mas certamente chamá-los de “meios adequados” está bem longe de um nome
adequado. Por isso sempre preferi chamá-los simplesmente de equivalentes jurisdicionais.

6.

SUJEITOS APTOS A ESTIMULAR A SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS

Dando ênfase à conciliação e à mediação, sem, entretanto, excluir outros métodos de
solução consensual de conflitos, o § 3º do art. 3º do Novo CPC cria o dever de estimulá-los
a juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no
curso do processo judicial.
Apesar de criar um dever ao se valer do termo “deverão”, a norma não traz – e nem
poderia – qualquer sanção para seu descumprimento, servindo mais como um enunciado de
propósitos do que como uma norma jurídica. Se é correto dizer que os agentes relacionados
aos conflitos de interesses precisam incorporar um espírito conciliador e deixar um pouco
de lado a postura de combate muito arraigada em nossa formação jurídica, não menos
verdade é que uma mera norma legal como a presente terá nenhuma utilidade prática para
se atingir tal objetivo.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
 Sem correspondência no CPC 1973.

1.

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

Com a Emenda Constitucional 45/2004, o direito a um processo sem dilações indevidas foi expressamente alçado à qualidade de direito fundamental, ainda que para parcela
da doutrina o art. 5.º, LXXVIII, da CF só tenha vindo a consagrar realidade plenamente
identificável no princípio do devido processo legal. A expressa previsão constitucional, que
trata do tema como o direito à “razoável duração do processo”, deve ser saudada, ainda que
com reservas, porque atualmente não resta dúvida quanto à condição de garantia fundamental do direito a um processo sem dilações indevidas.
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O princípio da duração razoável do processo, consagrada no art. 5.º, LXXVIII, da
CF, encontra-se previsto no art. 4.º do Novo CPC. Segundo o dispositivo legal, as partes
têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do processo, incluída a atividade
satisfativa. A novidade com relação ao dispositivo constitucional é a inclusão expressa da
atividade executiva entre aquelas a merecerem a duração razoável. Reza o ditado popular
que aquilo que abunda não prejudica, mas é extremamente duvidoso que, mesmo diante
da omissão legal, a execução não seja incluída no ideal de duração razoável do processo.
É notório que o processo brasileiro – e nisso ele está acompanhado de vários outros
países ricos e pobres – demora muito, o que não só sacrifica o direito das partes, como
enfraquece politicamente o Estado. Há tentativas constantes de modificação legislativa infraconstitucional, como se pode notar por todas as reformas por que passou nosso Código
de Processo Civil, que em sua maioria foram feitas com o ideal de prestigiar a celeridade
processual. O próprio art. 5.º, LXXVIII, da CF aponta que a razoável duração do processo
será obtida com os meios que admitam a celeridade de sua tramitação.
Deve ser lembrado que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre
é saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos
fundamentais das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de
criar situações ilegais e extremamente injustas. É natural que a excessiva demora gere um
sentimento de frustração em todos os que trabalham com o processo civil, fazendo com que
o valor da celeridade tenha atualmente posição de destaque. Essa preocupação com a demora
excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade
do resultado da prestação jurisdicional. Demandas mais complexas exigem mais atividades
dos advogados, mais estudo dos juízes e, bem por isso, tendem naturalmente a ser mais demoradas, sem que com isso se possa imaginar ofensa ao princípio constitucional ora analisado.
Por outro lado, a doutrina especializada no tema defende corretamente que, além da
complexidade da demanda, o comportamento dos litigantes é essencial para a verificação da
dilação indevida do processo, não se podendo apontar ofensa ao princípio ora analisado por
atrasos imputados à atuação dolosa das partes. Caberá ao juiz punir severamente tal comportamento, sob pena de compactuar, com a sua omissão, para a dilação indevida do processo.
Mas a má-fé é uma anomalia que não deve ser considerada para fins de determinação de
tempo justo do processo. Que fique claro: é óbvio que a má-fé pode atrasar o processo, mas
o princípio ora analisado deve ser respeitado mesmo quando as partes atuam de boa-fé,
e sendo essa atuação intensa e frequente, naturalmente o processo deverá demorar mais.
Mais recentemente a Corte Europeia de Direitos Humanos passou a adotar mais um
interessante critério na definição do tempo razoável do processo, em jurisprudência que
pode ser aplicada ao direito brasileiro. Trata-se da relevância do direito posto em juízo para
a vida da parte prejudicada pela excessiva demora do processo. É claro que uma demora
no processo afeta de maneira mais séria e profunda uma parte presa injustamente do que
uma parte que espera a satisfação de um direito de crédito, devendo tal aspecto também ser
considerado na definição do que seja no caso concreto uma duração razoável do processo.
E o que ocorre se um processo não tramitar em um tempo razoável? Não tenho
dúvida de que nesse caso o Estado tem responsabilidade pelo ressarcimento dos danos
experimentados pela parte.
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Os processualistas fazem o que podem sugerindo modificações na lei processual – nem
todas de qualidade, diga-se de passagem – e o processo continua moroso. Não se querendo
desprezar esse trabalho exaustivo daqueles que pensam em inovações para a melhora da
qualidade da prestação jurisdicional, em especial no tocante à celeridade, será mesmo procedimental nosso problema? Será mesmo que nosso Código de Processo Civil é o grande
responsável pela demora excessiva na duração dos processos?
Enquanto o Estado brasileiro, por meio do Poder Executivo e seu lacaio, o Poder
Legislativo, continuarem a ver o Poder Judiciário como um estorvo, este Poder não terá
condições materiais para enfrentar o cada vez maior número de processos. O que falta é
dinheiro, estrutura e organização profissional, temas estranhos ao processo civil. Sem isso,
continuará somente como promessa vazia o direito a um processo com duração razoável.
Triste é constatar que o Estado brasileiro, em especial o Poder Executivo, não deseja um Poder
Judiciário ágil e eficaz, porque, sendo um dos clientes preferenciais do Poder Judiciário, em
regra como demandado, para o Poder Executivo quanto mais tempo demorar o processo
melhor será, afinal, o governante de plantão provavelmente não mais estará no cargo ao
final do processo; logo, o problema já não será mais dele. Enquanto nossos governantes
tiverem essa tacanha e imediatista visão, dificilmente as coisas melhorarão em termos de
celeridade processual, apesar do esforço elogiável dos responsáveis pelas constantes mudanças procedimentais do processo civil.
De qualquer forma, é inegável o esforço do legislador em criar institutos processuais voltados a um processo mais rápido: (a) julgamento antecipado do mérito (art.
355 do Novo CPC); (b) procedimento sumaríssimo (Lei 9.099/1995); (c) procedimento monitório (arts. 700 a 702 do Novo CPC); (d) julgamento de improcedência liminar
(art. 332 do Novo CPC); (e) julgamentos monocráticos do relator (art. 932 do Novo
CPC); (f) prova emprestada (art. 372 do Novo CPC); (g) processo sincrético; (h) comunicação dos atos processuais por via eletrônica; (i) repressão à chicana processual (art. 77,
§ 2º, do Novo CPC); (j) julgamento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos (arts.
1.036 a 1.041 do Novo CPC); (l) incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a
987 do Novo CPC); (m) incentivo à prática de atos processuais pelo meio eletrônico (arts. 170;
171; 183, § 1º; 194, 205, § 3º; 228, § 2º; 232; 235, § 1º; 246, V; 263; 270; 334, § 7º; 513, § 2º, III,
837; 854, §§ 6º e 9º; 876, § 1º, III; 879, II; 880, § 3º; 892; 915, § 4º; 945; 979; 1.019, III; 1.038,
§ 1º, todos do Novo CPC); (n) previsão expressa da tutela da evidência (art. 311 do Novo
CPC); (o) aumento da eficácia vinculante de precedentes e súmulas (art. 927 do Novo CPC).

2.

PRIMAZIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO

O processo (ou fase) de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar em
um julgamento de mérito. Por essa razão, essa espécie de julgamento é considerada o fim
normal dessa espécie de processo ou fase procedimental. Naturalmente, nem sempre isso é
possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou
fase de conhecimento, que se dá por meio da sentença terminativa (art. 485 do Novo CPC).
Tendo sido o objetivo do legislador ao criar o processo ou fase de conhecimento um
julgamento de mérito, naturalmente essa forma de final é preferível à anômala extinção
sem tal julgamento, motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim normal
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A
ABANDONO DA CAUSA
– extinção do processo: arts. 485, III, e § 1º, e 486, § 3º

ABUSO DO DIREITO DE DEFESA
– tutela da evidência: art. 311, I

AÇÃO
– arts. 312 e 486
– anulatória de partilha: art. 657, par. ún.
– capacidade: arts. 70 a 76
– cominatória: arts. 139, IV.
– cônjuge; citação em ação relativa a imóvel: art. 73 e
74
– conexão ou continência: arts. 57 e 58
– contra ausente; competência: art. 49
– contra gestor de negócios, art. 53, IV, b
– desistência: arts. 335, § 2º, 343, § 2º, e 485, § 4º
– interesse e legitimidade: arts. 17 e 19
– Ministério Público: arts. 177 e 178

AÇÃO DE ALIMENTOS
– competência: art. 53, II
– efeito da sentença: art. 1.012, § 1º, II
– execução de alimentos: arts. 528, § 2º, 911 a 913
– valor da causa: art. 292, III

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– arts. 539 a 549

AÇÃO DE DIVISÃO
– arts. 588 a 598
– benfeitorias; confinantes: art. 593
– citação: arts. 576 e 589
– competência territorial: art. 47, § 1º
– condôminos: art. 591
– confinantes; restituição de terreno usurpado: art. 594
– demarcação e partilha: art. 596

– pedido cumulado com demarcação: art. 570
– pedido; impugnação: art. 592, §§ 1º e 2º
– perícia; dispensa: art. 573
– peritos; procedimentos: art. 595
– sentença; efeito: art. 1.012, § 1º, I
– valor da causa: art. 292, IV

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– arts. 550 a 553
– contas de inventariante, tutor, curador, depositário ou
outro administrador: art. 553
– impugnação: art. 551
– pedido não contestado: art. 550, § 4º
– procedência do pedido: art. 550, § 5º
– requerimento: art. 550
– título executivo judicial: art. 552

AÇÃO DECLARATÓRIA
– interesse: art. 19
– violação de direito: art. 20

AÇÃO POSSESSÓRIA
– arts. 554 a 568
– ação pendente; reconhecimento de domínio; impossibilidade: art. 557
– caução: art. 559
– citação pessoal: art. 554, § 2º
– competência: art. 47, § 2º
– conhecimento do pedido: art. 554
– cônjuges; citação: art. 73, § 2º
– contestação; possibilidade de o réu demandar proteção possessória e indenização: art. 556
– cumulação de pedidos: art. 555
– fungibilidade: art. 554
– interdito proibitório: arts. 567 e 568
– litisconsórcio passivo: art. 554, § 1º
– manutenção de posse: arts. 560 a 566
– procedimento especial; prazo para propositura da
ação: art. 558
1877

NOVO CPC COMENTADO • DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES

– reconhecimento do domínio; impossibilidade: art. 557
– reintegração de posse: arts. 560 a 566

AÇÃO RESCISÓRIA
– arts. 966 a 975
– concessão de tutela provisória: art. 969
– decadência: art. 975
– depósito; limite máximo: art. 968, § 2º
– Ministério Público; intervenção: art. 967
– petição inicial; requisitos: art. 968
– prazo; fluência: art. 975

AÇÕES DE FAMÍLIA
– arts. 693 a 699
– abuso ou alienação parental: art. 699
– audiência de mediação e conciliação: art. 696
– divórcio contencioso: art. 693
– guarda: art. 693
– mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar: art. 694, par. ún.
– Ministério Público; intervenção: art. 698
– procedimento comum: art. 697
– solução consensual: art. 694
– união estável: art. 698

ACÓRDÃO
– conceito: art. 204
– motivação: art. 11
– obrigação de pagar quantia certa; alteração de sentença: art. 491, § 2º
– ordem cronológica preferencial: art. 12
– repercussão geral; súmula da decisão; vale como: art.
1.035, § 11
– sentença/decisão recorrida; substituição: art. 1.008

ADJUDICAÇÃO
– arts. 876 a 878
– bens do executado; execução: art. 825, I
– pagamento ao credor: art. 904, II
– suspensão da eficácia: art. 1.012, § 4º

ADMINISTRADOR
– arts. 159 a 161
– locador ausente; citação: art. 242, § 2º
– nomeação: art. 869
– prestação de contas: art. 553
– provisório; espólio; representação do espólio: arts. 613
e 614
– recebimento do aluguel: art. 869, § 3º
– réu ausente; citação; atos por ele praticados: art. 242,
§ 1º
– ver DEPOSITÁRIO

ADVOCACIA PÚBLICA
– arts. 182 a 184
– citação: art. 242, § 3º
– intimação pessoal: art. 183, § 1º
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ADVOGADO(S)
– ato atentatório à dignidade da justiça: art. 77, § 6º
– causa própria: art. 103 e 106
– dativo; desnecessidade de impugnação especificada:
art. 341, par. ún.
– direitos: art. 107
– intimação de testemunha: art. 455
– intimação pessoal; antecipação da audiência: art. 363
– morte ou perda da capacidade processual: art. 313, I
– ratificação de atos praticados sem procuração: art. 104,
§ 2º
– renúncia ao mandato: art. 112
– restituição dos autos: art. 234
– revogação do mandato: art. 111
– sustentação oral: art. 937

AGRAVO
– arts. 1.015 a 1.020
– recurso especial: art. 1.042
– recurso extraordinário: art. 1.042

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– comprovação de interposição: art. 1.018
– conhecimento: art. 1.016
– custas e porte de retorno: art. 1.017, § 1º
– documentação; complementação: art. 1.017, § 3º
– efeito suspensivo: art. 1.019, I
– formas de interposição: art. 1.017, § 2º
– hipóteses: arts. 101, 136, 354, par. ún., 356, § 5º, 1.015
e 1.037, § 13, I
– inadmissibilidade: art. 1.018, § 3º
– instrução: art. 1.017
– intimação: art. 1.019
– julgamento: arts. 946, par. ún., e 1.020
– julgamento antecipado parcial do mérito: art. 356, §
5º
– recebimento e distribuição; providências do relator:
art. 1.019
– requisitos: art. 1.016

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL OU
EXTRAORDINÁRIO
– cabimento: arts. 1.035, § 7º, e 1.042, caput
– julgamento: art. 1.042, § 5º
– preparo: art. 1.042, § 2º
– resposta: art. 1.042, § 3º

AGRAVO INTERNO
– cabimento: arts. 136, par. ún., 1.021, caput, e 1.037, §
13, II
– improcedência; votação unânime; multa: art. 1.021, §
4º
– inadmissibilidade manifesta; votação unânime; multa:
art. 1.021, § 4º
– julgamento: art. 1.021, §§ 2º e 3º
– petição; requisito: art. 1.021, § 1º
– recurso; pagamento da multa: art. 1.021, § 5º
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– retratação: art. 1.021, § 2º

ALIENAÇÃO
– iniciativa particular: art. 880
– fiduciária: art. 804, § 3º
– judicial: arts. 879 a 903
– quinhão em coisa comum: art. 725, V

ALIENAÇÃO PARENTAL
– depoimento de incapaz: art. 699

ALIENAÇÃO POR MEIO DA INTERNET

– inversão do resultado da apelação não unânime: art.
942
– retratação: art. 485, § 7º
– tutela provisória; confirmação na sentença; impugnação: art. 1.013, § 5º

APREENSÃO
– de documento e coisa: art. 403, par.ún.

ARBITRADORES
– demarcação; nomeação: art. 579

– art. 882

ARBITRAGEM

ALIMENTANTE

– admissibilidade: art. 3º, § 1º
– carta arbitral: art. 237, IV

– arts. 911 a 913
– cumprimento de sentença: arts. 528 a 533
– definitivos; cumprimento: art. 531
– devedor funcionário público; pagamento parcelado:
art. 529, § 3º
– exceção à impenhorabilidade: art. 833, § 2º
– exceção à penhorabilidade: art. 834
– prisão do devedor: art. 528, §§ 2º a 6º
– prisão do devedor; débito autorizador: art. 528, § 6º
– prisão do devedor; regime: art. 528, § 3º
– procrastinação do devedor: art. 532
– provisionais; execução de sentença: arts. 528 e 911
– provisionais; processamento nas férias: art. 215, II
– provisórios; cumprimento: art. 531

ALVARÁ JUDICIAL
– art. 725, VII

AMICUS CURIAE
– art. 138
– incidente de resolução de demandas repetitivas: art.
138, § 3º

ANALOGIA

ARBITRAMENTO
– dano processual: art. 81, § 3º
– valor da coisa; execução para entrega de coisa certa:
art. 809

ARGUIÇÃO DE FALSIDADE
– arts. 430 a 433

ARREMATAÇÃO
– arts. 879 a 903
– tornada sem efeito: art. 903, § 1º

ARRENDAMENTO
– bens dotais de menores, órfãos ou interditos; jurisdição voluntária: art. 725, III

ARRESTO
– embargos de terceiro: art. 674
– tutela de urgência antecipada: art. 300, § 3º

ARRIBADAS FORÇADAS
– art. 1.046, § 3º

ARROLAMENTO

– aplicação no julgamento: art. 140

– arts. 659 a 667

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

ARROMBAMENTO

– arts. 300 e 311
– agravo de instrumento; atribuição de efeito suspensivo: art. 1.019, I
– apelação; efeito devolutivo: art. 1.012, § 1º, V

ANTICRESE
– alienação do bem; eficácia: art. 804
– embargos de terceiro: art. 674, § 2º, IV
– intimação do credor na execução: art. 799, I
– título executivo extrajudicial: art. 784, V

APELAÇÃO
– arts. 331, 724, 994, I, e 1.009 a 1.014
– efeito suspensivo; art. 1.012
– nulidade sanável: art. 938, § 1º
– reexame dos pressupostos de admissibilidade: art.
1.010, § 3º

– busca e apreensão: art. 536, § 2º
– penhora: art. 846

ASSISTÊNCIA
– arts. 119 a 123
– adquirente/cessionário: art. 109, § 2º
– custas: art. 94
– incapazes: arts. 71 e 72

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– ver JUSTIÇA GRATUITA

ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL
– art. 124

ASSISTENTE
– atuação, poderes e ônus: art. 121 e 123
– técnico; remuneração: arts. 84 e 95
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