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CAPÍTULO 1

AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO
Alexandre Freitas Câmara1
O processo civil brasileiro é construído a partir de um modelo estabelecido pela Constituição da República. É o chamado modelo constitucional
de processo civil, expressão que designa o conjunto de princípios constitucionais destinados a disciplinar o processo civil (e não só o civil, mas todo
e qualquer tipo de processo) que se desenvolve no Brasil. Começando pelo
princípio que a Constituição da República chama de devido processo legal
(mas que deveria ser chamado de devido processo constitucional), o modelo
constitucional de processo é composto também pelos princípios da isonomia, do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, da
  Ù   Ǥ
Todos esses princípios são implementados através das normas (princípios e regras) estabelecidas no Código de Processo Civil de 2015. Pois o
primeiro capítulo do Código destina-se, exatamente, a tratar dessas normas
fundamentais do processo civil. Esta é, portanto, a sede em que se poderá
encontrar o modo como o Código trata desses princípios. Registre-se, porém,
que o rol de normas fundamentais encontrado neste primeiro capítulo do
CPC não é exaustivo (FPPC, enunciado 369), bastando recordar do princípio
constitucional do juiz natural, que ali não é mencionado.
Impende então dizer, de início, que o Código de Processo Civil de 2015
ϐ À ǡ±ǡ
princípio que assegura o amplo e universal acesso ao Judiciário (art. 3º do
ǢǤͷ͑ǡ ï Ȍǡ ǲ 
excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito”, reconhecendo-se, porém, que isso é compatível com a utilização da arbitragem (art. 3º, §
ͳ͑Ȍǡ     ϐȋǤ͵͑ǡȚʹ͑ȌǤ
1.
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Os métodos consensuais, de que são exemplos a conciliação e a me ǡ ϐ
atuam no processo, inclusive durante seu curso (art. 3º, § 3º). É que as
Ù  ǡǡsição jurisdicional de uma decisão, ainda que esta seja construída democraticamente através de um procedimento em contraditório, com efetiva
  Ǥ±Ù
ǡ  Àǡ ϐǡÙtas que muitas vezes deverão ser consensuais. Basta ver o que se passa, por
ǡ ϐÀǤ  ± 
mais adequada, já que os vínculos intersubjetivos existentes entre os su ϐȋ±Àǡ
ǡ  ϐ ϐ 
 Ȍ       ϐ     Ǥ
À   Ùȋ
elas jurisdicionais ou parajurisdicionais) para os litígios.
A solução da causa deve ser obtida em tempo razoável (art. 4º do CPC;
art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), aí incluída a atividade ne  ȋϐ  
obter-se a sentença em tempo razoável, devendo ser tempestiva também
a entrega do resultado de eventual atividade executiva). A garantia de duração razoável do processo deve ser compreendida, então, de forma panorâmica, pensando-se na duração total do processo, e não só no tempo
necessário para se produzir a sentença do processo de conhecimento.
Busca-se, então, assegurar a duração razoável do processo, sendo relevante destacar o compromisso do Código de Processo Civil com esse
princípio constitucional. Há uma nítida opção do sistema pela construção
de um sistema destinado a permitir a produção do resultado do processo
ÙǤ ǡ±ǡ²
 Ùindevidas, daí se extrai que ninguém tem direi Ùdevidas. Em outros termos, o sistema é
comprometido com a duração razoável do processo, sem que isso implique
uma busca desenfreada pela celeridade processual a qualquer preço. E isto
porque um processo que respeita as garantias fundamentais é, necessariamente, um processo que demora algum tempo. O amplo debate que deve
existir entre os sujeitos do procedimento em contraditório exige tempo.
 ×±Ǥϐ 
razoáveis para a prática de atos relevantes para a defesa dos interesses em
juízo, como a contestação e os recursos, faz com que o processo demore
22
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Ǥ Ùdevidas, compatíveis com as garantias
constitucionais do processo.
A observância de um sistema de vinculação a precedentes, especialmente no que concerne às causas repetitivas; a construção de mecanis  ǡÙ²  
casos em que a antecipação se funda na evidência; a melhoria do sistema
recursal, com diminuição de oportunidades recursais; tudo isso contribui
para a duração mais razoável do processo. É, porém, sempre importante
ter claro que só se pode cogitar de duração razoável do processo quando
este é capaz de produzir os resultados a que se dirige. E estes são resultados que necessariamente têm de ser constitucionalmente legítimos, pois
resultados constitucionalmente legítimos exigem algum tempo para serem
alcançados.
Um processo rápido e que não produz resultados constitucionalmente
 ±ϐ Ǥϐ ² ±± À  ȋǤͺ͑ȌǤ ÙǦǡǡ ÀǡǦras desnecessárias, punindo-se aqueles que busquem protelar o processo
(e daí a legitimidade de multas e da antecipação de tutela quando haja propósito protelatório), mas assegurando-se que o processo demore todo o
tempo necessário para a produção de resultados legítimos.
Vale destacar que do art. 4º do CPC (e de uma grande série de outros
dispositivos, como o art. 317 e o art. 488, entre muitos outros exemplos
que poderiam ser indicados) se extrai outro princípio – infraconstitucional
– fundamental para o sistema processual brasileiro: o princípio da primazia da resolução do mérito. 2ǡ ²ǤͶ͑ǡǲ
partes têm o direito de obter [a] solução integral do mérito”. O processo é
um método de resolução do caso concreto, e não um mecanismo destinado
a impedir que o caso concreto seja solucionado. Assim, deve-se privilegiar,
sempre, a resolução do mérito da causa. Extinguir o processo sem resolução do mérito (assim como decretar a nulidade de um ato processual ou
não conhecer de um recurso) é algo que só pode ser admitido quando se
estiver diante de vício que não se consiga sanar, ou por ser por natureza
insanável, ou por se ter aberto a oportunidade para que o mesmo fosse sanado e isso não tenha acontecido. Deve haver, então, sempre que possível,
a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se
desenvolva atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa. É
por isso, por exemplo, que se estabelece que no caso de se interpor recurso
sem comprovação de recolhimento das custas devidas deve haver a intimação para efetivar o depósito (em dobro, para que não se estimule a prática
23

Carvalho Filho-Sampaio Jr -Os Juizes e o Novo CPC-1ed.indb 23

25/11/2016 10:06:06

ĆđĊĝĆēĉėĊċėĊĎęĆĘĈĢĒĆėĆ

apenas como mecanismo protelatório) do valor das custas, viabilizando-se
±ȋǤͳǤͲͲǡȚͶ͑ȌǡϐǲȏȐ
que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável
à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art.
485”. Há, pois, no moderno direito processual civil brasileiro, um princípio
da primazia da resolução do mérito, o qual, espera-se, seja capaz de produzir resultados bastante positivos no funcionamento do sistema de prestação de justiça civil.
Outro princípio fundamental do processo é o da boa-fé objetiva (art.
ͷ͑Ǣ ǡ ͵ͶǣǲǤͷ͑²Ǧ±ǳȌǤ ǡ
pois, apenas de se exigir dos sujeitos do processo que atuem com boa-fé
subjetiva (assim entendida a ausência de má-fé), mas com boa-fé objetiva,
comportando-se da maneira como geralmente se espera que tais sujeitos
se conduzam. A vedação de comportamentos contraditórios (nemo venire
contra factum proprium), a segurança resultante de comportamentos duradouros (supressio e surrectio), entre outros corolários da boa-fé objetiva,
são expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento do processo civil. A boa-fé processual orienta a interpretação da
postulação e da sentença, permite a imposição de sanção ao abuso de direitos processuais e às condutas dolosas de todos os sujeitos do processo,
e veda seus comportamentos contraditórios (FPPC, enunciado 378).
Pense-se, por exemplo, no caso de o juiz ter indeferido a produção de
uma prova requerida pelo demandante, ao fundamento de que tal prova
se destinaria a demonstrar um fato que já estaria comprovado. Posteriormente, o pedido é julgado improcedente, ao fundamento de que aquele
mesmo fato não estaria provado, sendo do autor o ônus probatório. Essas
são condutas contraditórias e, por isso mesmo, contrárias ao princípio da
boa-fé objetiva. Não se admite que o juiz assim proceda (FPPC, enunciado
͵ͷǣǲ×  ± Ǧ  
boa-fé objetiva”). Em casos assim, ou realmente o fato está provado e, por
conseguinte, a sentença de improcedência por falta da prova está errada,
ou o fato não está provado, e nesse caso seria imperioso reabrir-se a atividade probatória para não surpreender-se a parte que originariamente
ȋ ǡ ͵ǣǲ  portamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional”).
Também decorre da boa-fé objetiva o reconhecimento de que comportamentos produzem legítimas expectativas. Figure-se um exemplo: intimado um devedor a cumprir uma decisão judicial em certo prazo sob pena
de multa, este deixa transcorrer o prazo sem praticar os atos necessários
24
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  Ǥǡ ǡϐ ǡ quer iniciativa, e permite que os autos sejam arquivados. Passados alguns
anos, o credor desarquiva os autos e postula a execução da multa vencida
por esses anos de atraso no cumprimento da decisão. Em um caso assim,
deve-se considerar que o comportamento do credor, que não tomou qualquer providência para evitar o arquivamento dos autos por tão prolongado
À ϐ  ǡ
daí resultando a perda do direito do credor à multa já vencida (supressio).
Isso não implica, porém, dizer que o credor não tenha direito à satisfação
do seu direito já reconhecido. Será preciso, porém, novamente intimar o
devedor para cumprir a decisão no prazo que lhe fora assinado, sob pena
de tornar a incidir a multa. Mas a multa pelo decurso dos anos anteriores
não será mais devida por força da violação da boa-fé objetiva.
 Ǧ±  ±     ϐǡ   Àϐ  ǡ Ù
  Ùǡcessos distintos (FPPC, enunciado 377).
Em seguida, impende tratar do princípio do contraditório (art. 5º, LV,
da CRFB). Este é, dos princípios fundamentais do processo, o que se revela
como sua nota essencial. Em outros termos, o que se quer dizer com isso é
que o contraditório é a característica fundamental do processo.
O processo deve ser entendido como procedimento em contraditório.
Assim é que, para o Estado Constitucional Brasileiro, a construção da decisão judicial deve dar-se através de um procedimento que se realiza com
  ×ȋϐ   × ϐǤ͑ȌǤ
O princípio do contraditório deve ser compreendido como uma dupla
garantia (sendo que esses dois aspectos do contraditório se implicam muȌǣ   ϐ²  
de não-surpresa.
Em primeiro lugar, o contraditório deve ser compreendido como a garantia que têm as partes de que participarão do procedimento destinado a
 ÙǤǡcesso deve ser fruto de intenso debate e da efetiva participação dos interessados, não podendo ser produzido de forma solitária pelo juiz. Não se
admite que o resultado do processo seja fruto do solipsismo do juiz. Dito
de outro modo: não é compatível com o modelo constitucional do processo
que o juiz produza uma decisão que não seja o resultado do debate efeti25
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 Ǥ ± ǡǤͳͲǡǲ
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifesǡ± ϐÀ ǳǤ
A decisão judicial, portanto, precisa ser construída a partir de um debate travado entre os sujeitos participantes do processo. Qualquer fundamento de decisão precisa ser submetido ao crivo do contraditório, sendo
assegurada oportunidade para que as partes se manifestem sobre todo e
qualquer possível fundamento. Isso se aplica, inclusive, às matérias cog À  ϐÀ ȋ ǡ  ǡ       ȌǤï ±ϐ 
   ϐÀ ǡ  ±ǡ       
alguma das partes. Quer isto dizer, porém, que essas são matérias que o
juiz está autorizado a suscitar, trazer para o debate.
      ϐÀ ǡ ±ǡ   ±   
 ± ×ǤÙï ǡ
não deduzidas pelas partes, devem ser suscitadas pelo juiz, que não poderá
sobre elas pronunciar-se sem antes dar oportunidade às partes para que se
manifestem sobre elas.
Isto se aplica, também, e evidentemente, aos fundamentos de direito a
serem empregados na decisão judicial. Basta pensar em um processo no
qual o autor sustenta que o contrato celebrado pelas partes é de locação
e o réu sustenta tratar-se de leasing, cada um deles se valendo dessas inÙ ráveis. Caso o juiz julgue o pedido parcialmente procedente (prolatando,
portanto, decisão que não é inteiramente favorável a qualquer das partes)
por ter entendido estar-se diante de um contrato de venda a crédito com
reserva de domínio, terá proferido decisão que surpreende ambas as partes (e causa a ambas evidente prejuízo), sendo inquestionável o vício dessa
decisão por violação do contraditório.
   Ùǡǡ  participativo, policêntrico, não mais centrado na pessoa do juiz, mas que é
conduzido por diversos sujeitos (partes, juiz, Ministério Público), todos eles
igualmente importantes na construção do resultado da atividade processual. Consequência disso é o assim chamado princípio da cooperação, conǤ͑ǣǲ  
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
26
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Seria evidentemente uma ingenuidade acreditar que os sujeitos do
  Ǥϐǡ ǡcam resultados antagônicos, e seria absurdo acreditar que o demandante
vai ajudar o demandado a obter um resultado que lhe interesse (ou vice-versa). Mas não é disso que se trata. O princípio da cooperação deve ser
  ǲ Ǧǳǡ
operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado do processo.
Em outros termos, os sujeitos do processo vão, todos, em conjunto, atuar
ao longo do processo para que, com sua participação, legitimem o resul± Ǥ× Ù  À
forma comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são constitucionalmente legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado Democrático de Direito.
O modelo de processo cooperativo, comparticipativo, exige de todos
os seus sujeitos que atuem de forma ética e leal, agindo de modo a evitar
vícios capazes de levar à extinção do processo sem resolução do mérito,
além de caber-lhes cumprir todos os deveres mútuos de esclarecimento e
transparência (FPPC, enunciado 373).
 ×   ϐ² ǡÙ  × Àdas com respeito a um contraditório prévio, efetivo e dinâmico. Não é por
 Ǥͻ͑ÙǲȏȐ cisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Evidentemente, porém, é legítimo decidir a favor de uma das partes sem ouvi-la
previamente, pois aí não haverá violação ao contraditório. Daí a legitimidade constitucional de se julgar improcedente o pedido liminarmente, sem
prévia citação (art. 332). É que nesse caso se decidirá a favor do réu sem
ouvi-lo previamente; mas o autor, contra quem se decide, terá sido ouvido
anteriormente à prolação da sentença de improcedência liminar.
ï Ǥͻ͑ǡ±ǡ²² Ù² 
oitiva prévia da parte contra quem se decide. A primeira exceção é a tutela provisória de urgência. Neste caso tem-se uma exceção legitimada pelo
princípio constitucional do acesso à justiça, já que a urgência na obtenção
da medida exige que esta seja deferida inaudita altera parte, sem oitiva da
parte contrária, sob pena de, respeitada a exigência de oitiva prévia da parte contra quem se decide, não ter a decisão qualquer efetividade. De todo
modo, e por força do princípio da proporcionalidade, a exceção ao contraditório é estabelecida de forma a causar o menor prejuízo possível. Daí
por que a decisão concessiva de tutela de urgência que se profere inaudita
27
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altera parte±×ǡϐ 
tempo, após a efetivação do contraditório (art. 297). Não há, pois, uma supressão completa do contraditório, mas apenas sua postecipação, isto é,
sua postergação para momento posterior.
Há exceção à exigência de prévia oitiva da parte contra quem se decide
também nos casos de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III. O primeiro desses casos é o de demanda repetitiva, em que já há tese
ϐ            
ǡÙ ±
exclusivamente documental preconstituída. Trata-se, neste caso, de uma
técnica de aceleração do resultado do processo, compatível com o princípio da duração razoável do processo, em casos em que já existe uma tese
ϐ    À 
conhecer da causa. Mais uma vez, porém, é preciso ter claro que não se
  ϐǤ ×  
inaudita altera parte, neste caso, é uma exigência do princípio do contraditório, uma vez que ao demandado, contra quem se terá proferido aquela
decisão concessiva da tutela da evidência, deve ser assegurada a possibilidade de promover o distinguishing, isto é, de demonstrar que o caso submetido a julgamento é diferente daquele que gerou o precedente e, por
ǡϐ  ȋ± Ǧ
o overruling, a superação do precedente).
A segunda hipótese em que se admite a concessão inaudita altera parte
da tutela da evidência é a da demanda fundada em contrato de depósito,
estando este comprovado documentalmente, caso em que será desde logo
determinada a entrega da coisa, sob cominação de multa. Este é o caso em
que o demandado é apontado como sendo ϔ, assim entendido o depositário que descumpre sua obrigação de restituir a coisa, com
todos os seus frutos e acrescidos, quando o exija o depositante (art. 629 do
×ȌǤǡ Ù  
que o depositante a exija, não haveria sentido em que o direito processual
civil não fosse capaz de prever mecanismos para a pronta restituição da
coisa depositada, sob pena de frustrar-se o próprio direito material. Uma
vez mais, porém, tem-se aí uma decisão provisória, sempre sendo possível
ao demandado, após regular contraditório, demonstrar que não era caso
de devolução do bem.
O último caso em que se admite a prolação de decisão judicial inaudita altera parte é o da decisão que determina a expedição do mandado
monitório (art. 701). Trata-se de decisão que integra, necessariamente, a
28
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estrutura do procedimento monitório, que tem entre suas características
fundamentais o que se costuma chamar de inversão de iniciativa do contraditório, já que neste caso só haverá contraditório pleno se o demandado
optar por oferecer embargos (art. 702), sem os quais constituir-se-á de
pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º).
Consequência dessa percepção do contraditório como garantia de par   ϐ² ±ǡ±ǡ  
uma garantia de não surpresaǤϐ cesso não pode ser tal que surpreenda qualquer dos seus participantes. É o
que ocorre, por exemplo, quando se profere decisão acerca de uma questão
ï  ϐÀ 
às partes oportunidade para prévia manifestação. Do mesmo modo, tem-se decisão surpresa naqueles casos em que o juiz emite pronunciamento
valendo-se de fundamento (de fato ou de direito) que não tenha sido submetido ao debate entre os participantes do processo.
Sempre foi da cultura do processo civil brasileiro admitir-se a prola  Ù 
submetidos a debate prévio. Era o que se extraía da clássica parêmia da
mihi factum, dabo tibi iusȋǲǦǳȌǤ2
tradicionalmente se acreditou que a incumbência das partes era apresentar ao juízo os fatos da causa, cabendo ao órgão jurisdicional estabelecer o
direito aplicável. Ocorre que esta é uma forma de atuar incompatível com o
Estado Constitucional, já que presa à ultrapassada ideia de que o processo
serve apenas para que o Estado dê solução às causas que lhe são submetidas, construindo os resultados de forma solipsista. Este juiz solipsista,
egoísta, que constrói a decisão judicial sozinho, é incompatível com o Estado Democrático de Direito, o qual exige que o exercício do poder estatal se
dê de forma comparticipativa, já que a participação da sociedade é um dos
elementos integrantes dessa forma de Estado expressamente estabelecida
pela Constituição da República. Assim, só é constitucionalmente legítima
(ou, dito de outro modo, só é democrática) a decisão judicial construída
em contraditório por todos os participantes do processo, aos quais incumbe debater todo e qualquer possível fundamento da decisão judicial. Não
ǡǡ Ù ǲ ǳǡǡ
 Ùǲ ǳǡvocando-o de forma surpreendente, sem submetê-lo a prévio debate.
Além do princípio do contraditório, incumbe também ao juiz assegurar
a observância do princípio da isonomia (art. 5º, caput e inciso I, da CRFB).
2Ǥ͑ ǲȏ±Ȑ29
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tamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos
ǡØǡ  Ù ais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. Isonomia, como
provém de clássica lição, é tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais, nos limites da desigualdade. Pois do princípio da isonomia
devem ser extraídas duas ideias: primeiro, que as partes devem atuar no
processo com paridade de armas (par conditio); segundo, que casos iguais
devem ser tratados igualmente (to treat like cases alike).
A paridade de armas garantida pelo princípio da isonomia implica
dizer que no processo deve haver equilíbrio de forças entre as partes, de
modo a evitar que uma delas se sagre vencedora no processo por ser mais
forte do que a outra. Assim, no caso de partes que tenham forças equilibradas, deve o tratamento a elas dispensado ser igual. De outro lado, porém,
partes desequilibradas não podem ser tratadas igualmente, exigindo-se
um tratamento diferenciado como forma de equilibrar as forças entre elas.
2ϐ ǡǡ   ϐÀ 
de justiça aos que não podem arcar com o custo do processo (arts. 98 e seguintes); a distribuição dinâmica do ônus da prova nos casos em que haja
ϐ  ǡ    ȋǤ͵͵ǡȚͳ͑ȌǢϐÀ 
prazo em dobro para os entes públicos (art. 183) etc.
²    Ù
±    ϐ
de todos perante a lei (art. 5º, caput, da Constituição da República). Ora, se
 ǡ   Ù
iguais. E este é um dos fundamentos a estabelecer a exigência de constru            ϐ        Ǥϐǡϐ ±
jurídica aplicável a determinado tipo de situação (e por determinação da
norma deve-se entender, evidentemente, a determinação da interpretação
atribuída ao[s] texto[s] normativo[s], já que não se confunde o texto com
a norma, e esta é a interpretação atribuída ao texto), impende que casos
iguais recebam a aplicação da mesma norma (ou seja, da mesma interpre ȌǡÙǦØ ǡ  do resolvidos diferentemente. Fosse isso legítimo e não se poderia dizer
que são todos iguais perante a lei.
Outros princípios que são expressamente referidos como normas fundamentais do processo civil são os da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e ϔ ²  (art. 8º).
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