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APRESENTAÇÃO

Este livro, na forma de coletânea, conta com o apoio da 
FUNADESP - Fundação Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino Superior Particular, é o resultado do trabalho con-
junto de integrantes do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu (Mestrado) em Direito da Universidade FUMEC, 
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e 
de coautores de outras importantes instituições brasileiras, 
como resultado de suas pesquisas interinstitucionais, finan-
ciadas dentre outras fontes de fomento, pela FAPEMIG 
– Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e pelo 
Instituto Mineiro de Direito Processual (IMDP).

Os capítulos que o integram foram selecionados e 
avaliados pelos Coordenadores a partir de edital publicado 
no site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito – CONPEDI, cujo auxílio possibilitou o envio 
de textos resultantes de reflexões de estudiosos de várias 
regiões do Brasil, e representa, assim, um esforço coletivo 
para contribuir para o avanço da pesquisa jurídica brasileira.

É exatamente a pluralidade de perspectivas que as 
pesquisas assumem que torna fértil o debate em torno de 
temas relativos ao processo e sua articulação com a jurisdi-
ção e a técnica procedimental. A abertura que se propiciou 
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permitiu que os capítulos tratassem de questões relevantes 
ao exercício da cidadania pela jurisdição e a técnica proce-
dimental democrática viabilizadora do diálogo entre esferas 
pública e privada na comunidade jurídica, tais como o 
paradoxo de Bülow no Novo Código de Processo Civil, o 
panorama das novas normas do Código de Processo Civil 
brasileiro, o artigo 135, inciso III, do CTN à luz do princí-
pio do contraditório no CPC/2015, e os reflexos do novo 
Código de Processo Civil nos embargos à execução fiscal, 
todos na perspectiva do Estado Democrático de Direito.

O temário que a obra encampa reflete, assim, as cogita-
ções alinhadas à linha de pesquisa intitulada “Esfera Pública, 
Legitimidade e Controle” que se desenvolve no Programa 
de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade 
FUMEC, em área de concentração denominada “Institui-
ções Sociais, Direito e Democracia”, bem como a linha de 
pesquisa “Hermenêutica, Constituição e Concretização de 
Direitos” em área de concentração denominada “Direito 
Público”, do PPGD da UNISINOS, além de possibilitar 
ao leitor a confrontação e debates críticos, eis que assume 
enfoques distintos que, convergem quanto à preocupação 
em viabilizar, pela pesquisa jurídica, o projeto constitucional 
democrático brasileiro.

Como se viu, aos leitores mais qualificados, professores, 
pesquisadores, discentes da Pós-graduação, bem como aos 
cidadãos interessados nas referidas temáticas, a pluralida-
de de temas e os respectivos desdobramentos suscitam o 
olhar sobre os avanços e retrocessos do Direito Processual 
Civil brasileiro, com juízo crítico sobre o Devido Processo 
Constitucional Democrático.

Ficam registrados, aqui, nossos agradecimentos as ins-
tituições participantes, em especial, a UNIVERSIDADE 
FUMEC, a UNISINOS, ao CONPEDI, a FAPEMIG, ao 
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IMDP e à FUNADESP pelo apoio à coletânea e à pesquisa 
e ensino jurídico no país.

Sérgio Henriques Zandona Freitas
Universidade FUMEC

André Cordeiro Leal
Universidade FUMEC

Wilson Engelmann
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Rafhael Frattari Bonito
Universidade FUMEC
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1

O ARTIGO 135, INCISO III,  
DO CTN À LUZ DO PRINCÍPIO 
DO CONTRADITÓRIO  
NO CPC/2015

Sheyla Yvette Cavalcanti Ribeiro Coutinho1

1.1. INTRODUÇÃO

Este texto tenta discutir as teratologias que são em-
pregadas para, em detrimento do devido Processo Legal 
e do respeito ao Contraditório e à Ampla Defesa, privi-
legiar-se a Celeridade Processual, a partir de uma abor-
dagem prática do processo de Execução Fiscal realizado 
no dia-a-dia forense.

A Concepção abordada apóia-se na Teoria Garantista 
do Processo, que se contrapõe substancialmente à visão 
instrumentalista, onde os fins justificam os meios, e que, 
no escopo do fetiche da efetividade, usurpa, na compulsão 
das metas, o devido processo legal. 

Na perspectiva do Estado Democrático de Direi-
to, o devido processo legal tem sua ancoragem material,  

1 Analista Judiciária na Justiça Federal de Sergipe. Professora Mestre 
do CESMAC – Sertão – Palmeira dos Índios/AL e CESAMA 
UNIRB – Arapiraca/AL.
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especialmente, na garantia do direito ao contraditório. 
Modelo de processo democrático, no qual a consciência do 
Estado-democrático-cidadão “supera” as idiossincrasias do 
Estado-Juiz, que decide, por seus meios e para seus próprios 
fins, circunvizinho das manifestações ideológicas a que se 
atrela ferrenhamente.

1.2. PROCESSO É CAMINHO  
EM CONTRADITÓRIO

Para Fazzalari (2006, 118-119) processo é todo pro-
cedimento em que participem “(...) aqueles em cuja esfera 
jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em 
contraditório, e de modo que o autor do ato não possa 
obliterar as suas atividades.” 

Como também em face da plurissubjetividade do 
procedimento, há que se respeitar a estrutura dialética do 
procedimento o contraditório (2006, p 119). O contradi-
tório se desenvolve: “(...) na participação dos destinatários 
dos efeitos do ato final em sua fase preparatória; na simé-
trica paridade das suas posições; na mútua implicação das 
suas atividades (destinadas, respectivamente, a promover 
e impedir a emanação do provimento); na relevância das 
mesmas para o autor do provimento; de modo que cada 
contraditor possa exercitar um conjunto – conspícuo ou 
modesto, não importa – de escolhas, de reações, de con-
troles, e deva sofrer os controles e as reações dos outros, 
e que o autor do ato deva prestar contas dos resultados” 
(FAZZALARI, 2006, p. 119/120).

Por mais que se queira fugir dessa trilha, o contradi-
tório permanecerá vivo na concepção de Estado Demo-
crático e intrinsecamente ligado às doutrinas processuais 
não instrumentais, com vênia ao devido processo legal 
constitucional, nos termos do art. 5º da CRFB/88. 



13

Nada além do que ilustra com Cândido Rangel 
Dinamarco (2005, p. 64) para quem a Jurisdição não é 
tão somente a expressão de um poder ou instrumento 
do Estado para a realização de certos objetivos por ele 
visados; sobretudo, é a atividade compulsória dirigida e 
disciplinada pela norma jurídica, em especial, os direitos 
e garantias fundamentais.

Nesse espectro de fundamentação processual, procu-
ra-se discutir, no âmbito do processo de Execução Fiscal, 
as decisões/despachos teratológicos, com vistas a conseguir 
atingir as metas impostas pelos Conselhos Administrativos 
Superiores, bem como, forma de arrecadação fiscal que 
desvirtua a concepção de cidadão-contribuinte.

Veja-se a Decisão de recebimento da Execução Fis-
cal, “modelão”: “D E C I S Ã O - 1. Defiro a inicial. 2. 
Cite(m)-se o(s) executado(s), por carta postal, para o pa-
gamento do débito exeqüendo atualizado, acrescido das 
cominações legais, no prazo de (5) cinco dias, ou garantir 
a execução, sob pena de penhora de tantos bens quantos 
bastem para satisfação do crédito. Restando infrutífera a 
tentativa via carta, determino a expedição de mandado/
carta precatória de citação, penhora e avaliação. Frustrados 
os meios anteriores de citação determino que seja realizada 
citação por edital, com fulcro no artigo 8º, inciso III e IV, 
da Lei 6.830 de 22/9/1980. 03. Sendo regularmente ci-
tado, e não sobrevindo pagamento ou nomeação de bens, 
bem como notícia que informe o parcelamento do débito 
exequendo, determino que seja efetuado o bloqueio de 
valores porventura existente(s) em conta(s) corrente(s) ou 
aplicação(ões) financeira(s) em nome do(s) executado(s) até 
a quantia correspondente ao valor informado nos autos por 
meio do sistema “BACENJUD”, na forma dos arts. 185-
A, do CTN, e 1º, 7º e 11, inc. I, da Lei nº 6.830/80, c./c. 
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os arts. 655, inc. I e 655-A do CPC, caso o executado seja 
empresário individual tal medida deverá atingir também a 
pessoa física do mesmo. 

Passa-se a análise de sua teratologia: 

1.3. QUANTO AO BACEN JUD - 
DETERMINAÇÃO DO BLOQUEIO DE 
VALORES (PRÉ-PENHORA OU ARRESTO 
PRÉVIO) EM CONTAS CORRENTES 
OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS 
EXECUTADOS, NOS TERMOS DO ART. 
655-A, DO CPC/73 (ART. 854, CPC/2015).

Ora, se o executado, citado, não paga, nem nomeia 
bens, cabe ao juiz determinar a penhora de bens, nos termos 
art. 10 da Lei nº 6.830/1980. Entretanto, essa penhora on 
line “BACENJUD” não pode ser determinada de ofício pelo Juiz. 
É entendimento reiterado de nossos Tribunais: 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PE-
NHORA ON LINE REALIZADA ANTES 
DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERI-
MENTO DE EXEQUENTE.IMPOSSIBILI-
DADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
PROVIMENTO. 1. Agravo de Instrumento 
manejado em face da decisão que determinou 
o bloqueio de ativos financeiros da Agravante, 
antes de sua regular citação e na ausência de 
requerimento da exequente, ora Agravada. 2. A 
Corte Especial do STJ, no julgamento do RESP 
1.112.943-MA, sob o rito dos recursos repe-
titivos, decidiu que, “após o advento da Lei n. 
11.382 /2006, o juiz, ao decidir sobre a realiza-
ção da penhora on line, não pode mais exigir do 
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credor prova de exaurimento das vias extrajudi-
ciais na busca de bens a serem penhorados”. 3. Tal 
medida, contudo, tem, como requisito, a prévia 
citação do executado e a não oferta de bens pe-
nhoráveis no prazo de 5 dias, nos termos do art. 
8º ,da Lei nº 6.830 /80, sob pena de afronta aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. 
Hipótese em que não se constatou a expedição 
de mandado citatório do executado. O compa-
recimento espontâneo do executado, através de 
seu procurador, não pode suprir a necessidade 
de citação, nos termos do art. 214, parágrafo 1º, 
do Código de Processo Civil, quando o instru-
mento procuratório deixa de conferir poderes 
para o recebimento de citação. Precedentes STJ. 
5. Ademais, na decisão fustigada, deixou-se de 
observar outro importante pressuposto jurídi-
co para a imposição desta medida constritiva, 
a necessidade de requerimento realizado pelo 
exequente. Da leitura do artigo 655-A, do alu-
dido Código, resta evidente que este bloqueio 
não pode ser realizado ex officio. 6. Torna-se 
imperiosa a reforma do comando judicial que 
determinou a sobredita constrição. Agravo de 
Instrumento provido. TRF-5 - AG Agravo de 
Instrumento AG 72488420134050000 (TRF-
5).  (...) AGRAVO REGIMENTAL EM RE-
CURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
PENHORA ON-LINE. BACEN JUD. UTI-
LIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERI-
MENTO EXPRESSO PELA EXEQUENTE. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
AGRAVO CONTRA O SOBRESTAMEN-
TO DO FEITO PREJUDICADO. A constrição 
de ativos financeiros da executada por meio do 
Sistema Bacen Jud depende de requerimen-
to expresso da exequente, não podendo ser  
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determinada ex officio pelo magistrado. Inteli-
gência do artigo 655-A do Código de Processo 
Civil. 2. Agravo regimental improvido. Preju-
dicado o agravo regimental contra o sobresta-
mento do feito.”(AgRg no REsp 1.180.813/
SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira 
Turma, julgado em 16.9.2010, DJe 9.11.2010.). 
(...) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN 
JUD. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA 
DE REQUERIMENTO PELA PARTE CRE-
DORA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO 
PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-
ADO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘A 
constrição de ativos financeiros da executada 
por meio do Sistema Bacen Jud depende de 
requerimento expresso da exequente, não po-
dendo ser determinada ex officio pelo magis-
trado. Inteligência do artigo 655-A do Código 
de Processo Civil’ (AgRg no REsp 1.180.813/
SC, Primeira Turma, Rel. Min. HAMILTON 
CARVALHIDO, DJe 9/11/10).

Na realidade, o que há, tecnicamente falando é uma 
“pré-penhora”: uma indisponibilidade dos ativos finan-
ceiros existentes nas contas correntes do executado.  O 
Juiz determina o bloqueio de valores a serem penhorados, 
tornando-os indisponíveis, nos termos do antigo art. 655-A 
e art. 854, do CP/2015. Tornados indisponíveis os ativos 
financeiros do executado, este será intimado na pessoa de 
seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. Incumbe ao 
executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que: 
a) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 
b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
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financeiros. Acolhida qualquer das arguições, o juiz de-
terminará o cancelamento de eventual indisponibilidade 
irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição 
financeira em 24 vinte e quatro horas. Caso rejeitada ou 
não apresentada a manifestação do executado, converter-
-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 
lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar 
à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível 
para conta vinculada ao juízo da execução  (art. 854, pará-
grafos 1º ao 5º do CPC/2015).  Ora, a não manifestação 
do executado, no prazo de 05 (cinco) dias para impugnação 
da “pré-penhora” (também conhecido por arresto prévio), 
implica a preclusão temporal para questionar o excesso ou 
a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados.

1.4. QUANTO AO ART. 185-A DO CTN.

Em caso julgado em sede recurso repetitivo, o Re-
lator daquele processo Ministro Og Fernandes, destacara 
que a ordem judicial para decretação da indisponibilidade 
deve respeitar os seguintes pressupostos autorizadores: 1º) 
citação do executado; 2º) inexistência de pagamento ou 
de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; 3º) 
não localização de bens penhoráveis após esgotamento das 
diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando 
houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen-
-Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) 
expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do 
executado e ao Denatran ou Detran. (REsp. Nº 1.377.507 
- SP (2013/0118318-6).

Dando sequência a essa exegese de seus precedentes, 
o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 560 
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de sua Súmula, aprovado no entardecer do ano de 2015: 
“A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na 
forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento 
das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica 
caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição 
sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos regis-
tros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou 
DETRAN. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 
15/12/2015”.

Prudente relembrar que o artigo 185-A do CTN 
somente poderá ser aplicado em caso de dívida tribu-
tária, não alcançando as certidões de dívidas ativas não 
tributárias, previstas no art. 39, § 2º, segunda parte da Lei 
nº 4.320/64.

1.5. DA IMPOSSIBILIDADE DA REMISSÃO AOS 
DOIS INSTITUTOS CONJUNTAMENTE: 
ART. 655, CPC DE 1973 (ART. 854, 
CPC/2015) E O ART. 185-A, CTN.

A pré-penhora on-line e, ulteriormente, não havendo 
impugnação do executado, a penhora propriamente dita, 
ainda que proibida a sua realização de ofício, não exige do 
exequente o exaurimento das vias extrajudiciais na busca 
de bens a serem penhorados (STJ. Corte Especial. REsp 
1112943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
15/09/2010).  De outro lado, a indisponibilidade de bens 
de que trata o art. 185-A do CTN, exige que Fazenda 
Pública exequente prove que tentou localizar outros bens 
penhoráveis em nome do devedor. Exige-se, dessa forma, 
o exaurimento das diligências na busca por bens penho-
ráveis (STJ. 1ª Seção. REsp 1.377.507- SP, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 26/11/2014). 
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De outra banda, do que tange ao art. 185-A, do CTN, 
James Marin (2010, p. 702), com a qualidade técnica, que 
lhe é própria leciona:

(...) o dispositivo em questão cuida de ordem 
de indisponibilidade, uma espécie de bloqueio 
cautelar e não de modalidade de penhora, que é 
ato próprio e logicamente posterior ao bloqueio. 
Somente após o bloqueio e uma vez verificados 
quais os valores ou bens que deverão efetivamen-
te servir à garantia do juízo, é que será efetivada 
a penhora, com a imediata liberação de todos os 
bens interditados pelo mandato.

 Continua o ilustre doutrinador (MARIN, 2010, p. 
703) que, em face do valor axiológico de quebra de sigilo 
pessoal do executado e de seu valor prático, na medida em 
que a indisponibilidade somente pode atingir disponíveis, é 
impossível um juízo instantâneo, apriorístico: 

(...) diante da imponderabilidade do ônus con-
tido na ordem, cumpre ao Magistrado examinar 
criteriosamente e com elevado grau de cautela 
o caso concreto, e, tão somente, quando esti-
ver convencido da necessidade da ordem de 
bloqueio geral e certo de que não produzirá 
resultados desastrosos na vida da empresa e do 
cidadão, é que poderá exará-la. 

1.6. DA DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA NO NOVO CPC 
E O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

O art. 7º do novo CPC expressamente consagra o 
Princípio da Igualdade Processual e, na sua parte final, 
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determina ao Juiz “zelar pelo efetivo contraditório”. Para 
Didier Jr. (2016, p. 133) a determinação tem a sua extensão 
de “cumpre-se o dever com adequações feitas pelo Juiz em 
situações excepcionais”.

A questão que se coloca aqui é se o incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica, previstos no 
artigo 133 e seguintes do novo Código de Processo Civil 
aplica-se, ou não, ao Processo de Execução Fiscal. Dessa 
maneira, o “redirecionamento” do art. 135, III, CTN que, 
equivocadamente, já vinha sendo feito como “uma descon-
sideração da personalidade jurídica”, especialmente quanto 
ao Enunciado nº 435, da Súmula do STJ que, tomado sob 
presunção relativa, como ato de infração à lei, estaria apto 
a chancelar a “desconsideração da personalidade jurídica”. 

O art. 135 do Código Tributário Nacional prescreve 
que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas ju-
rídicas de direito privado “são pessoalmente responsáveis 
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Se o crédito tributário tiver como fato gerador con-
creto um ato praticado nos limites da lei, dos poderes 
do representante, do contrato social ou do estatuto da 
sociedade, apenas essa responderá pelo débito fiscal. Para 
que o administrador seja responsabilizado pessoalmente é 
necessário que tenha, com sua conduta antijurídica, con-
corrido para o nascimento da obrigação tributária. . A lição 
de Leonardo Carneiro da Cunha (2014, p.295): 

A responsabilidade do sócio-gerente ou do ad-
ministrador é pessoal, por ato que constitua 
infração à lei ou configure excesso de poderes 
na administração, nos termos do art. 135, III, do 
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CTN. Para a tipificação das condutas atentató-
rias, é necessária a capacidade do agente para sua 
prática e que as obrigações fiscais decorram de 
fatos geradores contemporâneos ao seu geren-
ciamento ou à sua participação na sociedade. O 
mero inadimplemento da obrigação tributária 
não constitui infração à lei, sendo necessário, 
para a sua configuração, o ato intencional do 
administrador de burlar a lei tributária. É preciso, 
enfim, que haja alguma conduta dolosa ou irre-
gular que seja contemporânea ao fato gerador 
da obrigação fiscal.

Essa presunção, iuris tantum, que pesa contra si, 
pode ser ilidida pelo sócio-gerente. Deverá ele, portan-
to, fazer a prova. Assim, o fato da dissolução irregular 
acarretar o redirecionamento da Execução Fiscal para 
o sócio-gerente não implica que esse, necessariamente, 
será condenado ao pagamento: 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RE-
DIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-
-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 
MATÉRIA OBJETO DE RECURSO RE-
PETITIVO. CERTIDÃO DE OFICIAL DE 
JUSTIÇA ATESTANDO A INEXISTÊNCIA 
DE FUNCIONAMENTO DA SOCIEDADE 
EXECUTADA NOS ENDEREÇOS INDI-
CADOS. RESPONSABILIDADE SUBSI-
DIÁRIA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA 
PATRIMONIAL DA SOCIEDADE. INO-
CORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 
DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A res-
ponsabilidade pessoal do sócio funda-se na regra 
de que o redirecionamento da Execução Fiscal 
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e seus consectários legais, para o sócio-gerente 
da empresa, somente é cabível quando reste 
demonstrado que este agiu com excesso de 
poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou 
na hipótese de dissolução irregular da empresa. 
(Resp 1101728/SP, sujeito ao regime previsto 
no art. 543-C do CPC, Rel. Ministro TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, 
DJe 23/03/2009) 2. ‘A certidão emitida pelo 
Oficial de Justiça atestando que a empresa deve-
dora não mais funciona no endereço constante 
dos assentamentos da junta comercial é indício 
de dissolução irregular, apto a ensejar o redire-
cionamento da execução para o sócio-gerente, 
a este competindo, se for de sua vontade, com-
provar não ter agido com dolo, culpa, fraude 
ou excesso de poder, ou ainda, não ter havido a 
dissolução irregular da empresa” (Precedentes: 
REsp 1144607/MG, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/04/2010, DJe 29/04/2010; AgRg no Ag 
1113154/RJ, Rel. Ministro MAURO CAM-
PBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/04/2010, DJe 05/05/2010; AgRg 
no Ag 1229438/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, 
DJe 20/04/2010; REsp n.º 513.912/MG, Se-
gunda Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 
de 01/08/2005) (...) 15. Recurso Especial des-
provido.” (REsp 1.104.064/RS, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
02/12/2010, DJe 14/12/2010.) [o grifo é nosso].

Eis a razão pela qual a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, dentre outros, consolidou-se no sentido que 
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“a responsabilidade do sócio pelas dívidas da sociedade 
depende da comprovação de que este agiu com infração 
à lei, ao regulamento ou com excesso de mandato, aí não 
se incluindo o simples inadimplemento de obrigações 
tributárias”. (Enunciado nº 430 da Súmula do STJ; RESP 
595022/RS, STJ, 1ª Turma, unânime, rel. Ministro Luiz Fux, 
julgado em 21/10/2004, publicado no DJ de 22/11/2004, 
p. 276; AGTR 46243/PB; TRF/5, 1ª Turma, unânime, 
rel. Desembargador Federal Hélio Sílvio Ourem Campos 
(convocado), julgado em 03/02/2005, publicado no DJ de 
14/03/2005, p. 669).

Inexistindo, na certidão de dívida ativa, a inscrição 
da representante da executada na qualidade de corres-
ponsável pelo crédito exequendo, o que legitimaria a sua 
imediata inclusão no polo passivo da executória, em razão 
da presunção de legitimidade dos atos administrativos, 
dentre os quais se incluem a inscrição em dívida ativa e a 
emissão da respectiva certidão, é necessário que a Fazenda 
Nacional comprove a existência de um dos pressupostos 
mencionados no art. 135 do Código Tributário Nacional 
para responsabilização pessoal do requerido. 

Diz-se, então, que o CTN, no seu art. 135, inciso III, 
ao prever a responsabilidade pessoal do sócio-gerente, não 
a outorga caráter objetivo. Exige a prática de atos de inge-
rência, por quem de direito, para a ocorrência da imputação 
dessa responsabilidade.  De outro lado, o Enunciado nº 435 
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dispõe 
que: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que 
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comuni-
cação aos órgãos competentes, legitimando o redirecio-
namento da Execução Fiscal para o sócio-gerente”. Tam-
bém, o parágrafo único do artigo 2º da Portaria PGFN nº 
180/2010 esclarecia que, para efeitos do “redirecionamento”  
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o responsável é o sócio-gerente com poderes de gerência à época da 
dissolução irregular, bem como do fato gerador.  Dessa forma, a 
responsabilidade do sócio estaria condicionada à prova da 
gerência da empresa executada à época dos fatos geradores 
da dívida ou da dissolução irregular da empresa. Não era 
outra a orientação jurisprudencial do Egrégio TRF 5ª 
Região: a responsabilidade do sócio estaria condicionada à 
prova da gerência da empresa executada, à época dos fatos 
geradores da dívida ou da dissolução irregular da empresa: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECU-
ÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO 
EX-SÓCIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊN-
CIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES 
DE GERÊNCIA À ÉPOCA DO FATO GE-
RADOR DA DÍVIDA E DA DISSOLUÇÃO 
IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. 
1. É assente na jurisprudência deste Tribunal que 
a responsabilidade do sócio está condicionada à 
prova da gerência da empresa executada à época 
dos fatos geradores da dívida e da dissolução 
irregular da empresa. 2. No caso, a administra-
ção da empresa além de ter sido compartilhada 
com a ex-esposa à época do fato gerador da 
dívida, o sócio/agravante não detinha poderes 
de gestão na ocasião da dissolução irregular da 
empresa. Portanto, não está autorizado o redi-
recionamento com esteio no art. 135, III, do 
CTN, por não ter havido ato de infração à lei a 
ensejar a responsabilidade tributária. 3. Ademais, 
é cediço que o inadimplemento da obrigação 
tributária não é suficiente ao redirecionamen-
to da execução. Agravo de instrumento provi-
do. TRF-5 - AG Agravo de Instrumento AG 
13387620134050000 (TRF-5). [o grifo é nosso].
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Essa orientação jurisprudencial vem sendo superada 
pelos julgados mais recentes do STJ, segundo a qual a 
dissolução irregular está desvinculada do fato gerador da 
obrigação tributária, tornando irrelevante perquerir quem 
exercia a gerência da empresa naquela data (STJ, 2ª Turma, 
AgRG no REsp. 1.545.342/GO).

A doutrina tributária vem compreendendo as hipó-
teses de infração à lei, de regulamento ou de excesso de 
mandato do sócio-gerente [ou com poderes de gerência 
à época do fato gerador] como circunstância de respon-
sabilidade por substituição, pois que contemporânea ao 
fato gerador do tributo. Dessa maneira, seria indevida a 
equiparação jurídica entre desconsideração da personalidade jurídica 
e redirecionamento da Execução Fiscal, nos termos do art. 135, 
III, do CTN. Ora, a responsabilidade tributária dos sócios, 
prevista pelo artigo 135 do CTN, por ser subjetiva pessoal e 
direta, não configura caso de desconsideração da personali-
dade jurídica. Leciona Leonardo Carneiro da Cunha (2014, 
p.295): “A responsabilidade do administrador, diretor ou 
sócio-gerente é, enfim, subjetiva, devendo ser comprovada 
a atitude dolosa, fraudulenta, culposa, irregular. Cumpre, ao 
menos, ser imputada ao sócio-gerente uma conduta que 
denote sua responsabilidade subjetiva”. 

A desconsideração da personalidade jurídica, embora 
tenha origem pretoriana (ou seja, nas decisões dos tribunais), 
está atualmente regulada pelo direito positivo brasileiro, 
podendo ser aplicada de forma, mais ou menos ampla, a 
depender do ramo do direito e da regulação específica. 
A sistemática tem natureza casuística, ou seja, é aplicada 
pelos juízes, no julgamento de casos concretos, que pode 
imputar certas e determinadas relações de obrigações aos 
bens particulares dos sócios ou administradores da pessoa 
jurídica. Como regra, a pessoa jurídica responde por seus 



26

atos com seu próprio patrimônio. Excepcionalmente, essa 
personalidade pode ser afastada, fato que permite a res-
ponsabilização de seus integrantes. A Teoria da Descon-
sideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 
50 CC/2002, está lastreada no desvio de finalidade ou na 
confusão patrimonial, independentemente do uso e da 
intenção (elemento anímico) que os sócios fazem da pessoa 
jurídica: Teoria Maior Objetiva da Desconsideração2. “Essa 
linha ideológica objetivista dispensa perquirições subjeti-
vas atreladas à intencionalidade da prática fraudulenta ou 
abusiva” (CHAVES DE FARIAS, 2016, p. 477).

Marcelo Alexandre (2012, p. 336) esclarece que a norma 
prevista no art. 135, III, CTN é aplicável quando o agente 
agir extrapolando os limites de sua atuação estatutária ou 
contratual, de forma que o ato não tem necessariamente um 
conteúdo ilícito, residindo o vício na ausência de legitimação 
(competência específica) para sua prática. Por essa razão, a 
responsabilidade do art. 135, inciso III, do CTN é pessoal e 
exclusiva das pessoas discriminadas.

Também, a ausência do pagamento do tributo não 
constitui, por si só, causa do redirecionamento, atual ou 
futuro, da Execução Fiscal para o sócio-gerente. Inteligência 
do Enunciado nº 430 da Súmula do STJ.

2 O Código de Defesa do Consumidor, a Lei Antitruste (Lei nº 
8884/94) e a Lei nº 9605/98 [que implementa a proteção ao 
meio ambiente] autorizam outros casos de desconsideração, que 
não o abuso ou violação estatutária – a essa legislação é aplicada 
a Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. “A 
teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento 
jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Di-
reito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa 
jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente 
da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” 
(STJ - REsp 279273 / SP - Ministra Nancy Andrighi - Terceira 
Turma – Publicação em 29/03/2004).
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Por isso, com acerto técnico, o Fórum de Execuções 
Fiscaisda Segunda Região (Forexec), edição 2015, reunindo 
juízes federais atuantes nas Varas Federais especializadas em 
Execuções Fiscais , aprovou o Enunciado de número 6, dis-
pondo que “a responsabilidade tributária regulada no artigo 
135 do CTN não constitui hipótese de desconsideração 
da personalidade jurídica, não se submetendo ao incidente 
previsto no artigo 133 do CPC/2015” [os grifos são nossos]. 
Em razão da tênue diferença entre tais institutos, não são 
raras às vezes em que a responsabilidade pessoal dos sócios 
e administradores acaba sendo confundida com a Teoria 
da Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Sem a mesma técnica jurídico-tributária, o Enun-
ciado de número 53 da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), com base no 
novo CPC, conclama que “o redirecionamento da Exe-
cução Fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente 
de desconsideração da personalidade jurídico previsto no 
art. 133 do CPC/2015”.

Penso, contudo, que a questão de fundo não esteja na 
questão de que, se o redirecionamento da Execução Fiscal 
constitui hipótese de desconsideração da personalidade 
jurídica, o que, efetivamente, do ponto de vista da melhor 
técnica tributária, não o é.  O cerne da questão se estam-
pa no necessário respeito ao Princípio do contraditório, 
previsto no art. 7º, in fine, do novo CPC.

1.7. A EXECUÇÃO FISCAL E O INCIDENTE 
DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA NA 
VIGÊNCIA DO NOVO CPC

A Lei nº 11.382/2006 determinou a inexigência da 
garantia do Juízo para a oposição dos embargos à execução,  
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bem como, que os mesmos não estariam dotados de efei-
tos suspensivos ope legis, alterando o art. 736 (art. 914, 
CPC/2015) e acrescentando o art. 739-A, ambos do 
CPC/73 (art. 919, §1º, do CPC/2015). 

Com isso, quanto à aplicação dessas alterações à LEF, 
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que: 

a. A garantia do Juízo é condição de procedibilidade 
dos Embargos à Execução Fiscal.  Em atenção ao 
princípio da especialidade da LEF, mantido com 
a reforma do CPC⁄73, a redação do art.736, do 
CPC, dada pela Lei nº 11.382⁄2006, dispensava a 
garantia, como condicionante dos Embargos, não 
se aplicando às Execuções Fiscais a alteração do 
art. 736 do CPC (art. 914, CPC/2015) “não se 
aplica às Execuções Fiscais, diante da presença de 
dispositivo específico, qual seja, o art.16, § 1º da 
Lei nº6.830⁄80, que exige expressamente a garan-
tia para a apresentação dos Embargos à Execução 
Fiscal”. Veja-se o voto do Relator Min. Mauro 
Campbell Marques, no REsp 1272827⁄PE, subme-
tido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, 
CPC, acrescentado pela Lei nº 11.672/2008), para 
afastar a aplicabilidade do art. 736, do CPC (art. 
914, CPC/2015), com a redação dada pela Lei nº 
11.382⁄2006 às Execuções Fiscais: 

(...) 6. Em atenção ao princípio da especialidade 
da LEF, mantido com a reforma do CPC⁄73, a 
nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei 
n. 11.382⁄2006 - artigo que dispensa a garantia 
como condicionante dos embargos - não se 
aplica às Execuções Fiscais  diante da presença 
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de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 
1º da Lei n.6.830⁄80, que exige expressamente 
a garantia para a apresentação dos embargos à 
Execução Fiscal. (...) 9. Recurso especial provido. 
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, 
do CPC, e da Resolução STJ n. 8⁄2008. (REsp 
1272827⁄PE, Rel. Ministro MAURO CAM-
PBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 22⁄05⁄2013, DJe. 31⁄05⁄2013). [o grifo 
é nosso].

b. Outrossim, em regra3, os Embargos à Execução 
Fiscal não possuíam efeito suspensivo por força 
de lei, aplicando-lhes o art. 739-A, CPC (art. 919, 
§1º, do CPC/2015) às Execuções Fiscais  sob o 
rito da Lei nº 6.830/80.  Veja-se, mais uma vez, o 
voto do Relator Min. Mauro Campbell Marques, 
no REsp 1272827⁄PE, submetido ao rito dos re-
cursos repetitivos (art. 543-C, CPC, acrescentado 
pela Lei nº 11.672/2008), no que se refere, dessa 
vez, à ausência de efeito suspensivo ope legis aos 
Embargos à Execução Fiscal:

(...) 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830⁄80 -LEF 
quanto o art.53,§ 4º da Lei n. 8.212⁄91 não 

3 Em regra, na Execução Fiscal, os Embargos, não têm efeito sus-
pensivo, a não ser que o Juiz o conceda à vista do preenchimento 
dos requisitos previstos no parágrafo 1º, do art. 739-A do CPC. 
Entretanto, quando se chega à fase satisfativa da execução, há efeitos 
suspensivos automáticos: a) haja vista que a adjudicação depende 
do trânsito em julgado da sentença dos embargos (art. 24 da Lei nº 
6.830/80) (b) o levantamento da quantia depositada em dinheiro 
depende do trânsito em julgado da sentença dos embargos (art. 32, 
§2º, da Lei nº 6.830/80).
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fizeram a opção por um ou outro regime, isto 
é, são compatíveis com a atribuição de efeito 
suspensivo ou não aos embargos do devedor. 
Por essa razão, não se incompatibilizam com 
o art. 739-A do CPC⁄73 (introduzido pela 
Lei 11.382⁄2006) que condiciona a atribuição 
de efeitos suspensivos aos embargos do devedor 
ao cumprimento de três requisitos: apresentação 
de garantia; verificação pelo juiz da relevância 
da fundamentação (fumus boni juris) e peri-
go de dano irreparável ou de difícil reparação 
(periculum in mora). [o grifo é nosso]. (...) 9. 
Recurso especial provido. Acórdão submetido 
ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Reso-
lução STJ n. 8⁄2008. (REsp 1272827⁄PE, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22⁄05⁄2013, 
DJe. 31⁄05⁄2013).

Do exposto, a jurisprudência do STJ, na interpretação 
das inclusões/alterações da legislação infraconstitucional 
processual, assim se sedimentava: (a) pela necessidade de ga-
rantia da execução para a propositura dos Embargos à Execução 
Fiscal; (b) pela necessidade da análise do Juízo a respeito da 
relevância da argumentação (fumus boni juris) e da ocorrência de 
grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), para 
a concessão de efeito suspensivo aos Embargos do devedor 
opostos em Execução Fiscal. Arruda Alvim (2008, p. 48) 
acompanhava o entendimento do STJ, quanto ao que era 
concernente à exigência da garantia na Execução Fiscal:

Ora, se o art. 736 [art. 914, CPC/2015] passou 
a dispor que os embargos no sistema do CPC 
independem de garantia do juízo, o art. 16, § 
1.º da Lei de Execução Fiscal, de outro lado, 
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não veio a sofrer qualquer alteração, de modo 
que no sistema da Lei 6.830/80, os embargos à 
Execução Fiscal não são admissíveis enquanto 
não for garantida a execução. O oferecimento 
de garantia à Execução Fiscal para que sejam 
ofertados embargos não sofreu qualquer altera-
ção, dada a especialidade da Lei 6.830/80 sobre 
o Código de Processo Civil.

A despeito daquela interpretação pretoriana e de 
parcela da Doutrina, outra parte renomada da Doutrina 
postulava que a regra insculpida no art. 16, §1º, da LEF – 
garantia do Juízo para a propositura de Embargos - não 
se tratava de uma “regra especial”, mas tão só uma “regra 
geral”, que repetia o sistema anterior do CPC (arts. 669, 
737 e 738, CPC, antes da Lei nº 11.382/2006). Nesse sen-
tido, Garcia Medina (2010, p. 129) advogava: “(...) Não se 
está, assim, diante de regra especial criada pelo legislador 
em relação às peculiaridades de direito material, mas de 
mera repetição de regra geral antes prevista no CPC. Não 
incide, diante disso, o princípio lex posterior generalis non 
derogat priori speciali”. [o grifo é nosso]. Com base nessa 
mesma justificativa, o magistério de Leonardo Carneiro 
da Cunha4 (2014, p. 315 ss) na obra “A Fazenda Pública 

4 Cfe. CUNHA (2014, p. 315): “Há, na Lei nº 6.830/1980, regras 
próprias para Execução Fiscal, instituindo-se, assim, um regime 
específico, que decorre da peculiar relação entre o particular e a Fa-
zenda Pública. A exigência de prévia garantia do juízo para oposição 
dos embargos à execução - feita no parágrafo 1º do art. 16 da Lei 
nº 6.830/1980 - não decorre, contudo, de detalhes, vicissitudes ou 
particularidades na relação entre o contribuinte e a Fazenda Pública. 
Quando da edição da Lei nº 6.830/1980, essa era uma regra geral, 
aplicável a qualquer execução. Em qualquer execução - ressalvada, 
obviamente, a execução contra a Fazenda Pública, em que não há 
penhora, nem expropriação de bens -, a apresentação de embargos 
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em Juízo”, para quem não se devia mais exigir a garantia 
do Juízo para a apresentação dos Embargos à Execução 
Fiscal. Diante do art.16 da Lei nº 6.830/80, o que se deve 
interpretar, a partir da reforma, é que a regra estabeleceu 
um limite temporal para o oferecimento dos embargos, qual 
seja: que devem ser apresentados até o final do prazo de 30 
(trinta) dias, após a intimação da penhora, ou depósito, ou 
juntada da prova da fiança. Ora, esse é um “prazo máximo”, 
nada impedindo que os embargos sejam intentados antes 
mesmo da penhora. Quanto à suspensividade dos efeitos 
nos Embargos Fiscais, Leonardo Carneiro da Cunha (2014, 
p. 317) ensinava que “os embargos não suspendem mais a 
Execução Fiscal, cabendo ao juiz, diante de requerimento 
do executado e se convencendo da relevância do argu-
mento e do risco de dano, atribuir aos embargos o efeito 
suspensivo” [o grifo é do autor].

Os Embargos à Execução Fiscal, no novo CPC, devem 
permanecer sem efeito ope legis, dependendo de manifes-
tação judicial e de garantia da execução para a concessão 
da suspensividade de seus efeitos (ope iudicis), conforme a 
jurisprudência vinha decidindo, em face do art. 739-A do 

dependia, sempre, da prévia garantia do juízo. A Lei nº 6.830/1980 
cuidou, nesse ponto, de copiar, reproduzir, seguir a regra geral; a 
segurança prévia do juízo como exigência para o ajuizamento dos 
embargos era uma regra geral, e não uma regra que decorresse da 
peculiar relação havida entre o particular e a Fazenda Pública. (...) 
À evidência, não se trata de regra especial criada pela legislação 
em atenção às peculiaridades da relação de direito material, mas de 
mera repetição, na lei especial, de regra geral antes prevista no CPC. 
Não incide, portanto, o princípio de que a regra geral posterior 
não derroga a especial anterior. Atualmente, revogada essa exigência 
geral, não há mais garantia do juízo para a oposição dos embargos, 
devendo deixar de ser feita tal exigência também na Execução Fiscal. 
Aqui, não se trata de norma geral atingindo norma especial, mas de 
norma geral atingindo norma geral”.
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CPC (art. 919, §1º, do CPC/2015).  No CPC/2015 os 
embargos à execução, no âmbito não tributário, repetem 
a não suspensividade ope legis: “Art. 919. Os embargos à 
execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, 
a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo 
aos embargos quando verificados os requisitos para a con-
cessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Ainda que se parta da “falsa” premissa de que a apli-
cação do art. 135, III, do CTN seria, efetivamente, hipó-
tese de uma desconsideração da personalidade jurídica, 
a regra expressa do CPC/2015 determina que o aludido 
incidente suspenda o curso do processo (art. 134, § 3º, 
CPC/2015). Leonardo Carneiro da CUNHA (2016, p. 
412-413) expõe que: 

Mesmo nesses casos de responsabilidade do sócio 
de que são exemplos as hipóteses previstas nos 
referidos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN, de-
ve-se adotar o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica. Não é adequado afastar 
a aplicação do incidente por sua nomenclatura: 
se o caso não fosse de desconsideração da per-
sonalidade jurídica, não poderia ser adotado 
o incidente a ele relativo. [o grifo é do autor].

Ocorre que a suspensão da prática dos atos executivos, 
na Execução Fiscal, se persistir o mesmo entendimento 
que vinha sendo aplicado no CPC de 1973, com as alte-
rações da Lei nº 11.382/2006, torna o respectivo instituto 
inaplicável à Execução Fiscal. Também, os artigos 135 e 
136 do CPC/2015, no incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, determinam a instrução probatória. 
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Entretanto, a dilação probatória na Execução Fiscal também 
está condicionada à “garantia do juízo”, haja vista se dá nos 
embargos à Execução Fiscal, conforme art. 16 da LEF. Ainda, 
não haveria como situar esse incidente no bojo da Exceção 
de Pré-Executividade, em face de que a mesma não pode 
comportar matéria que dependa de instrução probatória, 
nos termos do Enunciado nº 393 da Súmula do STJ.

De todo o exposto, poder-se-á verificar a dissonân-
cia lógico-jurídica para a admissibilidade do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica nas Execuções 
Fiscais, na forma processual prevista no CPC/2015.

1.8. POR UMA CONCLUSÃO: 
CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO-GARANTIA 
DO CONTRIBUINTE-CIDADÃO

Nossa Constituição consagra o princípio do contra-
ditório no art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes”.

O princípio do contraditório no novel estatuto pro-
cessual veio realçado, estando presente, inclusive, na sua 
exposição de motivos: 

A necessidade de que fique evidente a harmo-
nia da lei ordinária em relação à Constituição 
Federal da República fez com que se incluíssem 
no Código, expressamente, princípios consti-
tucionais, na sua versão processual. Por outro 
lado, muitas regras foram concebidas, dando 
concreção a princípios constitucionais, como, 
por exemplo, as que preveem um procedimento, 
com contraditório e produção de provas, prévio 
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à decisão que desconsidera da pessoa jurídica, 
em sua versão tradicional, ou às ‘avessas’. Está 
expressamente formulada a regra no sentido 
de que o fato de o juiz estar diante de matéria 
de ordem pública não dispensa a obediência ao 
princípio do contraditório [...].

Ocorre que o princípio do contraditório visa a ga-
rantir a igualdade substancial das partes, devendo o Juiz 
dar oportunidade para que as partes se manifestem sobre 
todas questões do processo, sem exceção. A grande ques-
tão aqui: é como se sopesar o Princípio do Contraditório 
versus os Princípios da Supremacia e da Indisponibilidade 
do Interesse Público?

O artigo 3º da Lei nº 9.784/99 arrola as prerrogativas 
inerentes à ampla defesa e ao contraditório no processo 
administrativo. Na lei, verifica-se que o administrado tem 
direito a ver facilitado o exercício do seu direito. Como 
visto acima, além do Enunciado nº 53 da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), 
do Enunciado nº 6 do Fórum de Execuções Fiscais da Se-
gunda Região (Forexec), edição 20155, a orientação do II 
Fórum Nacional de Execução Fiscal é no sentido de que: 
“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 
previsto no artigo 133 do NCPC, não se aplica aos casos 
em que há pedido de inclusão de terceiros no polo passivo 
da Execução Fiscal de créditos tributários, com fundamento 
no art. 135 do CTN, desde que configurada a dissolu-
ção irregular da executada, nos termos da súmula 435 do 
STJ”. Ao largo disso, a Justiça Federal em São Paulo criou 
precedente inaugurando o “incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica” na área tributária, ancorando a  

5 Item 06 deste texto.



36

decisão nos Princípios do Devido Processo Legal e da Am-
pla Defesa: “Não se descarta a possibilidade de o dirigente 
da pessoa jurídica também ser responsabilizado pelos tri-
butos não pagos. Mas, para tanto, tenho por imprescindível 
a instauração de incidente processual, a fim de garantir o 
devido processo legal e a possibilidade de ampla defesa”6. 
Segue essa exegese Leonardo Carneiro da Cunha (2016, 
p. 413-414):

(...) o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica deve ser instaurado não apenas nos casos 
de desconsideração propriamente dita, mas tam-
bém nas hipóteses em que há possibilidade de o 
sócio responder pelas dívidas da sociedade (...) 
após o julgamento do incidente, o responsável 
deverá ser intimado para oferecer embargos 
à execução, podendo combater a certidão da 
dívida ativa, que é o título que confere lastro a 
execução fiscal. 

Segundo o doutrinador (2016, p. 417), o incidente ser-
virá para oportunizar o contraditório e, sendo o incidente 
rejeitado, o terceiro não poderá sofrer qualquer constrição. 
Os Embargos à Execução teriam um “objeto reduzido” 
não mais servindo para discutir o “redirecionamento” 
da execução para o sócio-gerente, haja vista o incidente 
de desconsideração tem seu próprio mérito e cognição 
exauriente, formando coisa julgada (REsp. 1.193.789/SP). 
Acrescenta-se que há quem, do ponto de vista formal, de-
fenda a não aplicação do “incidente” às Execuções Fiscais, 
justificando que, ainda que o artigo 1º, da LEF, preveja a 
aplicação subsidiária do CPC, a mesma se trata de norma 

6 PROCESSO nº 0000123-84.2011.4.03.6113.
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especial inderrogável por norma geral. Contudo, o próprio 
CPC/2015 prevê a disciplina da heterointegração, no seu 
artigo 15: “Na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste 
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”. 
Sobre isso, na posição majoritária da Doutrina: 

(...) o legislador disse menos do que queria. Não 
se trata somente de aplicar as normas processuais 
aos processos administrativos, trabalhistas e elei-
torais quando não houver normas, nestes ramos 
do direito, que resolvam a situação. A aplicação 
subsidiária ocorre também em situações nas 
quais não há omissão. Trata-se, como sugere a 
expressão ‘subsidiária’, de uma possibilidade de 
enriquecimento, de leitura de um dispositivo 
sob outro viés, de extrair-se da norma proces-
sual eleitoral, trabalhista ou administrativa um 
sentido diferente, iluminado pelos princípios 
fundamentais do processo civil. A aplicação su-
pletiva é que supõe omissão. Aliás, o legislador, 
deixando de lado a preocupação com a própria 
expressão, precisão da linguagem, serve-se das 
duas expressões. Não deve ter suposto que sig-
nificam a mesma coisa, se não, não teria usado as 
duas. Mas como empregou também a mais rica, 
mais abrangente, deve o intérprete entender que 
é disso que se trata. (WAMBIER, 2015, p. 75).

Trata-se da aplicação da subsidiariedade evolutiva 
(sistemática ou ampliativa), a qual permite a aplicação sub-
sidiária do Código de Processo Civil à LEF, quando houver 
lacunas ontológicas e axiológicas dessa legislação. Superada 
a antiga tese da subsidiariedade restritiva, segundo a qual 
somente é permitida a aplicação subsidiária das normas 



38

do Processo Civil quando houver omissão na legislação 
especial. Desse modo, somente se admite a aplicação do 
CPC quando houver a chamada lacuna normativa. De fato, 
o que se discute é o conflito entre princípios igualmente 
fundamentais como os do “contraditório” e da “ampla 
defesa”, que garantem a “segurança jurídica”: 

A distinção entre normas e princípios constitui, 
além disso, a estrutura de uma teoria normati-
vo-material dos direitos fundamentais, com isso, 
um ponto de partida para resposta à pergunta 
acerca das possibilidades dos limites da racio-
nalidade no âmbito dos direitos fundamentais. 
Nesse sentido, a distinção entre regras e prin-
cípios é uma das colunas-mestras do edifício 
da Teoria dos Direitos Fundamentais (ALEXY, 
2008, p. 85).

Para Robert Alexy (2008, p. 93) diferentemente das 
regras que cedem umas às outras, a colisão de princípios 
resolve-se através de uma técnica diferente, de modo que, 
in casu, mesmo diante do conflito entre o princípio da 
“razoável duração do processo” e o da “segurança jurídica” 
não há como afastar-se por completo daquele diante da 
colisão com este. Então, os princípios seriam “mandados 
de otimização”, cuja característica é a possibilidade de sua 
efetivação em graus variados, onde a satisfação não depende 
tão somente das possibilidades fáticas, mas, também, das pos-
sibilidades jurídicas. A qualificação distinta entre normas e 
princípios está nos sentido de que os conflitos entre as regras 
se resolvem na dimensão da validade e o conflito entre os 
Princípios se resolve na dimensão do peso. Sendo “normas 
de dever ser” os princípios afastam as interpretações do 
ponto de vista de uma exclusiva Teoria dos Valores. Por isso, 
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Princípios e valores se diferenciam somente em virtude de 
seu caráter deontológico e axiológico respectivamente7. A 
diferença entre Princípios e valores se resume a um ponto: 
“Aquilo que, no modelo de valores, é prima facie o melhor 
é, no modelo de Princípios, é prima facie devido; e aquilo 
que é, no modelo de valores definitivamente o melhor é, 
no modelo de Princípios, definitivamente devido” (ALEXY, 
2008, p. 153). Os Princípios podem ter pesos diferentes, 
sendo que aquele de maior peso deve preponderar, sem 
derrogar ou afastar a validade do outro, que sobrevive para 
ser aplicado em outras circunstâncias concretas.  

A solução da colisão entre os princípios, dessa forma, 
está na máxima da proporcionalidade, onde o sacrifício de 
um direito seja útil para a solução do problema; que não 
haja outro meio menos danoso para atingir o resultado 
desejado e que seja proporcional em sentido estrito, isto é, 
que o ônus imposto ao sacrificado não sobreleve o benefício 
que se pretende obter com a solução. Conclui-se que existe 
uma dimensão da pré-compreensão, que não é um campo 
de especulação arbitrária, afetando a segurança jurídica e 
a unidade do texto constitucional. Por isso, Lenio Streck 
afirma que (2013, posição 1864): “interpretar é aplicar; 
(...) os sentidos somente se manifestam no ato aplicativo”. 

Do ponto de vista da decisão judicial, a relevância da 
pré-compreensão é proporcional à obediência do com-
promisso constitucional e à legislação democraticamente 
construída, no interior das quais, também, há a discussão 
das questões ético-morais da sociedade. Esse compromisso 
com a Constituição é o alicerce, onde se problematiza a 

7 Segundo Alexy (2008, p. 145) fica “fácil perceber a diferença de-
cisiva entre o conceito de Princípio e o conceito de valor. Como 
Mandamentos [os Princípios] pertencem ao âmbito deontológico. 
Valores, por sua vez, fazem parte do nível axiológico”. 
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tensão hermenêutica entre integridade com a Constitui-
ção e o ativismo judicial. Zaneti Jr. (2016, p. 280) leciona 
que os princípios, por serem sempre razões prima facie, 
são razões fracas e devem ser necessariamente comple-
tados por regras. Daí, para ele, a relevância da teoria dos 
precedentes, onde a decisão do caso concreto há de ser 
universalizável para ser racional, podendo ser aplicada a 
todos os casos análogos e com vinculação vertical (tribu-
nais e juízes inferiores) e de vinculação horizontal, a qual 
vincula o próprio Tribunal/juízo que exarou a decisão. 
Assim, é necessário buscar um elemento de estabilização 
do Sistema, qual seja, a proteção de um núcleo essencial, 
como “topos” de conformação objetiva dos direitos fun-
damentais, democraticamente construídos. 

Hermes Zaneti Jr. (2016, p. 288) completa: 

(...) em todos os casos que a solução de lacunas 
(lacunas fracas e lacunas fracas/fortes) e de an-
tinomias (antinomias fracas, antinomias fracas/
fortes e antinomias fortes) depender da interpre-
tação esta será função do Poder Judiciário, quer 
na aplicação da regras, quer na aplicação dos 
Princípios. Uma Teoria dos Precedentes serve, 
nestes casos e nos espaços de discricionarieda-
de deixados pelas cláusulas gerais e conceitos 
jurídicos indeterminados, para racionalizar a 
aplicação das soluções dadas para todos os ca-
sos análogos, diminuindo a discricionariedade 
judicial na interpretação (...).

Para mais, a vedação ao contraditório fiscal, no redire-
cionamento da execução, com base no art. 135, III, CTN, 
além da descaracterização do “novo” processo civil-constitu-
cional de 2015, com ancoragem material e principiológica,  
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fere a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto 
de São José da Costa Rica, norma supralegal, no artigo 8º, 
I, prevê: “Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um 
juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qual-
quer acusação penal formulada contra ela, ou para que se 
determinem os seus direitos ou obrigações de natureza 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. [o 
grifo é nosso].

Tendo em vista o caráter supralegal desse diploma 
normativo internacional, a legislação infraconstitucional 
posterior, que com ele seja conflitante, terá sua eficácia para-
lisada: “Tratados e convenções internacionais com conteúdo 
de direitos humanos, uma vez ratificados e internalizados, 
ao mesmo passo em que criam diretamente direitos para 
os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos 
estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena 
efetivação.” (ADI 5240, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal 
Pleno, julgamento em 20.8.2015, DJe de 1.2.2016)”.

A mudança paradigmática para o Constitucionalismo 
material e pluralista permite a tradução dos valores jurídicos 
normatizados e a aferição da validade substancial das leis 
brasileiras. Ora, nessa conjuntura, a lei é valida perante a 
Constituição e perante os Tratados e convenções interna-
cionais por ela recepcionados, consistindo na vinculação 
“aos princípios racionais da coerência, consistência, efeti-
vidade e aos valores fundamentais que estão incorporados 
como normas nos estados constitucionais” (ZANETI Jr., 
2016, p. 137).

Reafirma-se a preeminência dos Direitos e Garan-
tias Fundamentais da pessoa humana a toda e qualquer 
alteração legislativa colidentes com eles: contraditório é 



42

princípio-garantia do contribuinte-cidadão. Essa condição 
ancora-se em um “ceticismo moderado”, onde o intérprete 
tem o dever de aplicar o direito, consciente de que está 
fazendo uso ativo e dinâmico dos direitos fundamentais 
estabelecidos na Constituição, como valores fundamen-
tais positivados, excluindo os significados considerados 
absurdos, criando limites para a “livre” criação do direito 
(ZANETI Jr., 2016, p. 139).
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2

O “PARADOXO DE BÜLOW” 
NO NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL: 
Os artigos 8º e 140 como 
homologadores do solipsismo judicial

Luís Gustavo Reis Mundim1

2.1. INTRODUÇÃO

Este trabalho possui como tema a análise da presença 
do que André Cordeiro Leal (2008) denomina de “Parado-
xo de Bülow” no Novo Código de Processo Civil brasileiro 
(BRASIL, 2015) e a possibilidade criativa do Direito pelo 
juiz, ainda presente em seu texto. 

Desta feita, na primeira parte, examinou-se a pro-
posta do jurista alemão Oskar Von Bülow de que o 

1 Mestrando em Direito Processual pelo Programa de Pós-Graduação 
Sticto Sensu da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
– PUC Minas. Pós-graduado Lato Sensu (Especialista) em Direito 
Processual pelo Instituto de Educação Continuada na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – IEC PUC Minas. Ba-
charel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais. Advogado sócio do escritório Reis Mundim Sociedade de 
Advogados. E-mail: luis.mundim@reismundim.adv.br. Currículo 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7803822098394070. 



46

processo seria uma relação jurídica de direito público 
entre juiz, autor e réu, a partir de vínculos de sujeição 
entre eles. Demonstrou-se que, para o pensador, o Esta-
do-Juiz é livre para criar o direito, a partir de seu senso 
de justiça, o que não passa de ser uma técnica ideológica 
de julgamento e dominação. Estudou-se, ainda, os re-
flexos de tal teoria no Direito Processual brasileiro, que 
foi absorvida com a Instrumentalidade do Processo de 
Cândido Rangel Dinamarco.

Na segunda parte, foram realizadas críticas ao Novo 
Código de Processo Civil, desde a sua Exposição de Moti-
vos, que adota abertamente a Instrumentalidade do Processo 
até os seus artigos 8º e 140. O primeiro artigo demonstra 
um alinhamento às propostas de um paradigma de Estado 
Social, enquanto que o segundo trata sobre a proibição 
do non-liquet, que permite que o juiz complete lacunas da 
lei de forma solipsista e arbitrária, sendo as críticas sempre 
tecidas com base na Teoria Neoinstitucionalista do Processo, 
marco teórico do presente trabalho.  

Por fim, na terceira e última parte, estudou-se a Teoria 
Neoinstitucionalista do Processo como a teoria adequada 
a fundar a Processualidade Democrática, eis que combate 
veementemente o decisionismo estatal e permite a imple-
mentação dos direitos fundamentais a partir do Processo 
como instituição constitucionalizada.

Concluiu-se, então, que o Novo CPC ainda está con-
taminado pelo pensamento bülowiano, uma vez que ainda 
trata o processo como instrumento técnico da jurisdição, 
que acaba por homologar o solipsismo judicial.  

Não houve a pretensão de se esgotar a temática, porém, 
espera-se que se tenha realizado uma contribuição crítica 
e reflexiva sobre o tema.  
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2.2. A TEORIA DO PROCESSO COMO 
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

No ano de 1868, o jurista alemão Oskar Von Bülow, 
ao lançar a obra “Teoria das exceções processuais e dos 
pressupostos processuais”, conceitua o processo como 
sendo uma relação jurídica de direito público, a ser de-
senvolvida progressivamente entre juiz, autor e réu. (TEI-
XEIRA, 2008).

O referido autor alemão é contrário à ideia das teorias 
processuais de cunho privatístico2 de que o direito material 
estaria vinculado ao direito processual, pois, na verdade, 
haveria uma autonomia entre as referidas normas. 

Ocorre que, apesar de Bülow não utilizar as ideias 
privatísticas das teorias anteriores, este importa do Direito 
Privado o conceito de relação jurídica. Esta perpassa pela 
ideia de ser um vínculo de subordinação entre duas pessoas, 
em que uma pode exigir um dever jurídico da outra. 

Além de existir uma vinculação entre autor e réu, 
“o certo é que o transplante da teoria da relação jurídica 
do campo do Direito Privado para o recinto do Direito 
Público (Processo), teve a inserção de um novo perso-
nagem, um terceiro no Processo: o juiz” (DEL NEGRI, 
2008, p.93-94).

Nesse sentido, pode-se concluir que para essa teoria, 
“ainda fiel a paradigmas de Estado liberal e social”, há o 
estabelecimento de um “vínculo de subordinação do réu ao 
autor e de ambos ao Estado-Juiz”. (BATISTA, 2015, p.106). 

2 As teorias de cunho privado são: processo como contrato e 
processo como quase-contrato. Para melhor aprofundamento 
das referidas teorias, recomenda-se as obras de LEAL, 2011 e 
TEIXEIRA, 2008.
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2.2.1. A teoria da relação jurídica como técnica 
e instrumento de dominação estatal

Em 1885, Bülow escreve a obra “Gesetz und Rich-
teramt”, ainda sem publicação em português, cujo título 
pode ser traduzido como “Lei e Magistratura”. Em estudo 
sobre a obra, André Cordeiro Leal (2008) demonstra que a 
intenção de Bülow era fazer um contraponto à escola da 
Jurisprudência dos Conceitos, conectando-se às ideias da 
Jurisprudência dos Interesses de Jhering e sendo o percursor 
do chamado Movimento do Direito Livre, que vieram a 
desaguar no regime nazifascista alemão. 

Nesse sentido, Bülow faz um ataque ao legalismo da 
Jurisprudência dos Conceitos, pois, para o autor, não exis-
tiria solução legal para cada caso concreto. Assim, o autor 
alemão acaba por reforçar o papel dos juízes, como os 
últimos responsáveis pela interpretação, aplicação e criação 
do Direito. (LEAL; THIBAU, 2015).

Apesar de inexistir uma aproximação entre os temas de 
suas duas obras, não houve uma mudança no pensamento 
bülowiano, mas, uma complementação (LEAL, 2008), uma 
vez que somente pela relação jurídica em que as partes 
estão subordinadas ao juiz, é que se poderia ter o reforço 
do papel da magistratura. 

Isso posto, permite-se que o Estado-juiz crie o Direito 
a partir de sua própria consciência, seus valores, sua sensatez 
e seus sentimentos de “justiça”, como uma supra parte que 
possui saberes inteligíveis e transcendentais infalíveis, sendo 
possível que tal decisão possa ir além ou contra os textos 
legislativos, como se uma lei o fosse3.

3 André Leal e Vinicius Thibau, ao relacionarem o Estado de Exceção de 
Giorgio Agamben com a dogmática da relação jurídica, lecionam que 
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É o que se extrai da obra em comento:

Então, quando acontece, várias vezes, de as deci-
sões dos juízes contrariarem o sentido e a von-
tade da lei, isso deve ser aceito tranquilamente, 
como um destino inevitável, como um tributo, 
o qual os legisladores e juízes prestam à fraqueza 
do poder de expressão e comunicação humanas. 
Entretanto, nem essa consideração escusante, 
nem qualquer artifício jurídico, pode nos deixar 
desviar da verdade em questão, de que todas as 
muitas divergências sobre as decisões judiciais de 
dispositivos legais, serão, mesmo assim, confir-
madas pelo poder estatal. O Estado é obrigado a 
suportá-las, bem como dotá-las como o selo da 
força jurídica. Mesmo a decisão contrária à lei 
possui força de lei. Ela é, como qualquer decisão 
judicial, uma determinação jurídica originária 
do Estado, validada pelo Estado e por ele provida 
de força de lei. Com isso, não se quer dizer 
outra coisa do que o juiz ser autoriza-
do pelo Estado a realizar determinações 
jurídicas, as quais não estão contidas no 
direito legislado, mas sim encontradas pe-
los juízes, por eles criadas, escolhidas e 
desejadas. (BÜLOW, 2003, p. 37 – Destacamos)

Desta feita, “o sentimento dos juízes passa a ser, então, 
o eixo central de legitimidade do Direito, o qual, inclusive, 

“talvez, por isso, aliás, o próprio Oskar von Bülow tenha se utilizado, em 
seu texto, de uma expressão que interessa a Giorgio Agamben nos estu-
dos sobre o estado de exceção: ‘força de lei’, a qual torna indisfarçável o 
compromisso bülowiano com a excepcionalidade e com a auctoritas como 
núcleo de operacionalização de um direito que poderia estar dissociado 
da ordem vigente e da legalidade, com a criação de um novo direito por 
sujeitos portadores de carisma”. (LEAL, THIBAU, 2015, p. 25).
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deve ajustar-se às determinações jurídicas por eles criadas, 
escolhidas e desejadas”. (TIVERON, 2011, p. 603 – itá-
licos originais). 

Portanto, o juiz exerce uma atividade salvífica, ad-
vinda de uma “’razão judicante’, completiva e até mesmo 
supletiva da lei, posta pela consciência do julgador” que 
se torna “imune à crítica, porque carrega em si o atributo 
da certeza absoluta, que remonta ao pensamento grego do 
século V”. (BATISTA, 2015, p. 106 e 107).

Então, forçoso concluir com André Cordeiro Leal, que

 [...] o processo, sob a taxionomia de relação 
jurídica, já surge, em Bülow, como instrumento 
da jurisdição, devendo essa ser entendida como 
atividade do juiz na criação do direito em nome 
do Estado com a contribuição do sentimento e 
da experiência do julgador. (LEAL, 2008, p. 60).

Nessa esteira, a relação jurídica de direito público 
(processo como instrumento estatal) possibilita que o or-
denamento jurídico4, em caso de omissão ou lacunas, seja 
preenchido pela racionalidade do julgador que “detém 
saberes apriorísticos advindos de uma razão inata no sentido 
kantiano” o que revela a intenção de Bülow5 em traçar uma 

4 Manifestamos concordância com as lições de Ronaldo Brêtas de 
Carvalho Dias, em nota de rodapé nº 5, na qual dispõe que “há 
distinção técnica entre lei (texto legislativo) e ordenamento jurídico 
(conjunto de normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais, 
abrangendo regras e princípios, porque a primeira pode ser omissa, 
não sendo o segundo, entretanto, lacunoso”. (BRÊTAS, 2015, p. 
141-142).

5 “O esforço teórico de Bülow surge, portanto, em síntese, como res-
posta ao problema da operacionalidade do direito, havendo proposto 
o autor alemão não só um novo enquadramento taxionômico do 
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“estratégia de julgamento com a finalidade de conservar 
formas primitivas de dominação pela figura da autoridade”. 
(BATISTA, 2015, p. 110).

Portanto, a teoria do processo como relação jurídica 
não passa de uma técnica ideológica de julgamento e de 
dominação (BATISTA, 2015) homologadora da violência 
estatal pelas decisões de uma autoridade judicante (juiz), que 
não consiste em ser uma “proposta teórica para a ciência 
processual”. (BATISTA, 2015, p. 110).

2.2.2. O “Paradoxo de Bülow”

Oskar von Bülow ao ser o “inaugurador de uma ver-
tente tecnológica da jurisdição como atividade do juiz” (LEAL, 
2008, p. 65), em que o processo é instrumento da jurisdição, 
não explica como seria possível controlar e fiscalizar a cria-
ção do direito pelo solipsismo do julgador. E justamente por 
não explicitar esses meios de controle da atividade criadora 
do direito pelo juiz “mediante critérios de inesclarecida 
subjetividade” (TIVERON, 2011, p. 602), é que surge o que 
André Cordeiro Leal denomina de “Paradoxo de Bülow”. 

Segundo o autor: 

[...] Bülow não cuidou de explicar como se 
poderia controlar essa atividade jurisdicional 
criadora de um direito que era, em última análise, 
‘emocional’ ou ‘sentimental’. 
É exatamente dessa aporia que se erige incon-
tornável, nos escritos posteriores dos que bus-
caram o controle da atividade judicial pelos 
fundamentos da ciência bülowiana, o paradoxo 
de Bülow. (LEAL, 2008, p. 61). 

processo, mas também, e principalmente, uma ilimitada atribuição 
de poder à magistratura.” (LEAL, 2008, p. 63).
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Nesse sentido, a ciência processual após Bülow6 res-
tou contaminada por este paradoxo, pois não há como o 
processo ser “ao mesmo tempo, instrumento do poder 
(de criação e do dizer o direito pelo juiz) e sua limitação 
eficaz – eis o paradoxo”. (LEAL, 2008, 65). 

Oportuna a lição de Sérgio Tiveron, para quem

Esse paradoxo constitui-se num obstáculo à ga-
rantia dos direitos fundamentais, por ser incon-
cebível que algo (processo) seja instrumento, 
meio ou método livre de atuação do poder de 
criação e dicção do Direito e, ao mesmo tempo, 
sua própria limitação. (TIVERON, 2011, p. 602).

Assim, vale dizer que o “Paradoxo de Bülow” também 
contaminou a legislação processual brasileira, em especial o 
Novo Código de Processo Civil, pois apesar de tentar elevar 
o Processo como garantidor de direitos fundamentais7, ainda 

6 “O que se tem, por consectário, em síntese, é que o processo do qual 
tratam os autores que se seguiram a Bülow representa o resultado 
de uma abordagem apenas técnico-legitimadora da violência estatal 
que suscita a angústia dos que tentaram se livrar do decisionismo 
judicial.” (LEAL, 2008, p.65).

7 Dierle Nunes, ao comentar a adoção do modelo constitucional de 
processo no Novo Código de Processo Civil diz que “Não é possível 
reduzir o processo a uma relação jurídica vista como um mecanismo 
no qual o Estado-juiz implementa sua posição de superioridade de 
modo que o debate processual é relegado a segundo plano. Essa 
visão olvida que o processo deve se desgarrar dessa concepção de 
mecanismo de dominação e deve ser percebido em perspectiva 
democrática e garantidora de direitos fundamentais, permitindo, de 
um lado, uma blindagem (limite) às atividades equivocadas das partes, 
advogados e juízes e, de outro, garantindo a participação e influência 
de todos os envolvidos e de seus argumentos nas decisões por ele 
(processo) formadas. O processo deve garantir a implementação dos 
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mantém a possibilidade de criação do direito pelo solip-
sismo sentimental do Estado-Juiz, dando continuidade ao 
“legado da relação jurídica e jurisdição como poder estatal 
indiscriminado e incontrolável”. (TIVERON, 2011, p. 603).

2.2.3. A relação jurídica no Direito Processual 
brasileiro: a Instrumentalidade do 
processo de Cândido Rangel Dinamarco

Antes de tecer considerações específicas acerca do 
paradoxo bülowiano no Novo Código de Processo Ci-
vil, é importante trazer à baila a influência exercida pelo 
jurista alemão nos estudos Direito Processual brasileiro, 
pois estas ideias também contaminaram (e ainda conta-
minam) toda a dogmática e legislação processual do país, 
em especial o NCPC.  

A teoria relacionista do processo “é profusamente 
desenvolvida no contexto de ascensão dos regimes tota-
litários pré-II Guerra e disseminada na linha doutrinária 
que vai de Giuseppe Chiovenda a Enrico Tullio Lieb-
man” (GRESTA, 2014, p.137). Este, a insere no Brasil8,  

direitos especialmente fundamentais”. (THEODORO JR., NUNES, 
BAHIA, PEDRON, 2015, p.90-91). Apesar de concordarmos que o 
processo deve implementar direitos fundamentais, demonstraremos 
que o NCPC ainda possibilita ao juiz a criação do direito conforme 
sua consciência.

8 “Nesse cenário, tendo à frente Bülow, preocupado em assegurar 
uma ampla liberdade ao juiz no valorar pessoalmente os casos 
concretos independentemente da lei, tornou-se um descalabro em 
escala mundial irradiando seus efeitos nocivos para diversos orde-
namentos jurídicos de forma irrefletida”. (DEL NEGRI, 2008, p. 
93). Desta feita, “Nada obstante (e talvez em razão do período), o 
pensamento de Bülow foi responsável por grande influência nos 
estudos do direito processual em todo mundo. De fato, vê-se muito 
de suas em meio às teses elaboradas por renomados processualistas 
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especificamente na USP, onde ganha novas adaptações 
por Cândido Rangel Dinamarco. 

Para o jurista paulista, o Processo é instrumento da 
jurisdição em que as partes estão subordinadas ao juiz 
(relação jurídica), cuja finalidade é o alcance da paz social, 
por meio dos chamados escopos metajurídicos, que são a 
inovação do referido processualista com relação à Bülow:

A jurisdição tem inegáveis implicações com a 
vida social, tanto que é o reconhecimento de 
sua utilidade, pelos membros da sociedade, que 
a legitima no contexto das instituições políticas 
da nação.
Por outro lado, sendo ela uma expressão do 
poder estatal, tem implicações com a estrutura 
política do Estado. Ela reflete, na conjuntura 
em que se insere, a fórmula das relações entre o 
Estado e sua população, além de servir de ins-
trumento para a imposição das diretrizes estatais.
[...]
Por isso é que, hoje, todo estudo teleológico da 
jurisdição e do sistema processual há de extra-
polar os lindes do direito e da sua vida, proje-
tando-se para fora. É preciso, além do objetivo 
puramente jurídico da jurisdição, encarar tam-
bém as tarefas que lhe cabem perante a sociedade 
e perante o Estado como tal. (DINAMARCO, 
2013, p. 181 – 182).

internacionais como Adolf Wach, Konrad Hellwig, Josef Köhler, 
Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti e Enrico Tullio Lieb-
man, assim como nacionais, a exemplo de Alfredo Buzaid, Cândido 
Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e Humberto Theodoro 
Júnior. Essa visão resultou, inclusive, em algumas variações da teoria 
bülowiana, como é o caso da visão instrumentalista do processo, 
desenvolvida por Cândido Rangel Dinamarco.”. (BONFIM JÚ-
NIOR 2012, p. 212).
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Assim, Dinamarco, totalmente alinhado às ideias 
Bülow9, entende que o juiz poderá criar e extrapolar os 
limites legais com base em critérios extrassistêmicos (me-
tajurídicos) de escopos sociais, éticos, políticos e econô-
micos a fim de que, com seu senso de “justiça”, garanta a 
paz e o bem-estar sociais, ideais tipicamente presentes no 
Estado Social10.  

Os defensores do Instrumentalismo (Escola Paulista) 
ainda anunciam a defesa de um processo célere e efetivo, no 
qual o juiz possui poderes a fim de evitar que os formalis-
mos da lei se tornem imbróglios da pacificação ético-social.  

9 “O retrospecto da formulação histórico-dogmática do socialismo 
jurídico permite sustentar que os estudos de Dinamarco, ao contrário 
do pretendido por este autor, desenvolveram-se em continuidade 
às propostas que ocupam o centro dos debates dos processualistas 
desde a afirmação da autonomia do direito processual. O reclame 
de independência do juiz em relação ao formalismo da lei, com vistas à 
concreção de objetivos éticos, sociais, políticos ou culturais, permeia 
a compreensão do processo desde Büllow. Tal visão concebeu o 
objeto de estudo da ciência processual como um feixe de idiossin-
crasias a serem domadas pela doutrina, a fim de propiciar ao juiz a 
pronta remoção de embaraços à realização da justiça. (GRESTA, 
2014, p.141).

10 “[...] a concepção de Estado Social pressupõe um projeto comum da 
sociedade ligado por um gigantesco consenso ético-político. Haveria, 
no Estado Social (também chamado por alguns de republicano 
ou Welfare State), um bem-comum a ser coletivamente buscado e 
interpretado (por uma autoridade justa), porquanto a sociedade 
que a integra seria homogênea culturalmente, ainda que, para 
que se alcance tal homogeneidade, seja necessário implementar 
uma educação cívica idônea a formar cidadãos vocacionados para 
essa tarefa. Nessa concepção, que é considerada ultrapassada pelo 
Estado Democrático de Direito, o texto constitucional seria um 
repositório de valores (éticos) comuns, e não uma base do discurso 
jurídico-processual.” (MADEIRA, 2012, p.372-373). Ver, também, 
NUNES, 2010.
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Nesse sentido, José Roberto dos Santos Bedaque, ao de-
fender a ideia de que técnica é o mesmo que formalismo, 
posicionamento do qual manifestamos discordância11, en-
tende que é necessário “abrandar as garantias inerentes à 
segurança jurídica, a fim de evitar que o tempo deteriore a 
utilidade prática do processo”, uma vez que só assim ocor-
reria a “eliminação do litígio o mais breve possível, visto 
que a situação patológica de direito material não interessa 
à sociedade”. (BEDAQUE, 2010, p. 89 e 92).

O referido processualista ainda utiliza do conceito de 
“justiça”12 aliado à forma com a qual o Estado-juiz expressa 
o seu sentimento na aplicação e criação do direito, sendo 
esta “representada pela perfeita identificação entre a vontade 
do legislador material e a regra concretamente formulada 
pelo juiz”. (BEDAQUE, 2010, p.91).

Ocorre que, a corrente do instrumentalismo acabou 
por falhar em seu objetivo, uma vez que sua visão autori-
tária e antidemocrática não consegue alcançar a utópica 
ideia de que o Processo como metodologia de resolução de 
conflitos e aplicação do direito material pelo Estado-Juiz 
poria fim a toda conflitualidade da sociedade, conforme 
nos leciona Roberta Maia Gresta:

11 Coadunamos com o posicionamento exposto na obra coletiva de 
Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias e Carlos Henrique Soares (2015) 
sobre a temática, de que a técnica deve ser entendida como um 
conjunto de procedimentos que buscam obter um resultado útil. 
No mesmo sentido, GONÇALVES, 2012.

12 Discordamos do uso da palavra “justiça” no contexto do direito 
processual democrático, uma vez que tal expressão possui um 
significado “polissêmico, relativo e conotação decorrente de uma 
concepção autoritária de processo, em que o julgador é legitimado 
a decidir solitariamente e também a apreciar o mérito processual a 
partir de análises jurídicas e metajurídicas da demanda levada pelas 
partes ao Judiciário” (COSTA, 2012, p. 74). 
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Decorre dessa visão o renitente compromis-
so servil do instrumentalismo com Estados de 
Direito dogmáticos, perpetradores de intensa 
violência social pelo autoritarismo, pela exclusão 
e pelo esvaziamento da Cidadania. As sucessivas 
gerações de instrumentalistas parecem ignorar o 
fracasso histórico da expectativa de que a pacifi-
cação judicial poria fim aos conflitos sociais, que 
é também fracasso do próprio instrumentalismo. 
(GRESTA, 2014, p. 141-142).

Aliado a esse fracasso, a partir da promulgação da 
Constituição da República de 1988, o Brasil passou a adotar 
o Estado Democrático de Direito13, vindo a superar as ideias 
anacrônicas e ultrapassadas dos Estados Liberal e Social, 
ao rechaçar quaisquer subjetivismos nas decisões estatais e 
adotar o Princípio da Legalidade como norteador e pilar 
das decisões estatais. 

O Processo, então, passou a ser entendido como uma 
instituição14 constitucionalizada regida por seus princí-
pios institutivos biunívocos do contraditório-vida, ampla 
defesa-liberdade e isonomia-dignidade15, que permitem a 

13 Preferimos aqui a inversão Estado de Direito Democrático, que, 
segundo André Del Negri, “a democracia deve  aparecer como 
uma espécie de qualidade, de característica, de paradigma jurídico, 
de eixo teórico adotado pela Constituição, pois democrático não 
é o Estado, mas sim o Direito que rege o Estado. Quando falamos, 
na contemporaneidade, em Estado, queremos saber se esse Estado é 
regido por um Direito social, liberal ou por um Direito democrático, 
pois, de maneira indubitável, há uma acentuada diferença.” (DEL 
NEGRI, 2009, p.73).

14 Instituição no sentido adotado por Rosemiro Pereira Leal (2011), 
como conjunto principiológico. 

15 Segundo Rosemiro Pereira Leal, ao traçar a Teoria Neoinstituciona-
lista do Processo, “os direitos fundamentais do contraditório, ampla 
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construção participada do povo (não icônico, mas sujeito 
constitucional16) nos provimentos estatais, o que, via de 
consequência, afasta qualquer espécie de subjetividade da 
autoridade e torna-se incompatível com as ideias bülowia-
nas e instrumentalistas. 

Contudo, inobstante os ganhos advindos da Cons-
tituição e a consequente elevação do Processo como 
instituição implementadora de direitos fundamentais, a 
teoria do processo como relação jurídica se tornou um 
dogma e “mesmo com o advento de teorias de maior grau 
científico, tais como o processo como procedimento em 
contraditório, a constitucionalista e, mais recentemente, a 
neoinstitucionalista”, a relação jurídica ainda “se mantém 
resistente em lei processuais como a brasileira”, (BATIS-
TA, 2015, p. 105) mesmo com as refutações realizadas 
pelas referidas teorias. 

defesa e isonomia são biunívocos respectivamente aos direitos à vida 
(humana), liberdade e igualdade-dignidade, este último (igualda-
de-dignidade) correspondendo a um direito igual de interpretar 
a lei”. (LEAL, 2013, p.05). 

16 Segundo André Del Negri, “O sujeito constitucional não é senão 
a soma das reivindicações empregadas dialeticamente numa rela-
ção com o outro em sociedade, pois a expressão não pode afastar 
do constitucionalismo. O sujeito constitucional, portanto, só será 
reconhecido quando lhe for assegurada a condição de protagonista 
das decisões mediante compartilhamento decisório (discurso que 
vincula todos os atores humanos que estão reunidos pelo mesmo 
conjunto de normas constitucionais. [...] É nesse passo que o sujeito 
constitucional (cidadãos-intérpretes/coautores legitimados) pode 
reivindicar a sua identidade no discurso de fundamentação pela 
teoria do Processo Constitucional (articulação de defesa simétrica 
nos atos decisionais em qualquer segmento do serviço público). 
Logo, o sujeito constitucional precisa se dotar do instrumental do 
discurso constitucional para construir uma narrativa onde ele seja 
protagonista do seu destino” (DEL NEGRI, 2011, p.29-30). 
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Assim, esse obstáculo epistemológico continua a eivar 
toda a legislação, todos os profissionais do Direito e o ensino 
jurídico das universidades do país, que não se preocupam 
em esvaziar o mito da autoridade e acabam por manter a 
tirânica imagem do Estado-Juiz solipsista17 como o salvador 
e justiceiro de todos os problemas sociais. É essa ideia que 
continua presente no Novo Código de Processo Civil, 
conforme se verá a seguir.  

2.3. O “PARADOXO DE BÜLOW” NO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

2.3.1. A escolha da Exposição de Motivos do 
NCPC: A instrumentalidade do processo

A Exposição de Motivos do Novo Código de Pro-
cesso Civil, elaborada na época do anteprojeto no Senado 
e mantida em sua promulgação, apresenta as justificativas 
pelas quais estaríamos a necessitar de um Novo Código 
de Processo Civil. 

Em primeiro lugar, cumpre tecer a crítica de que 
expor motivos para uma elaboração de uma nova legisla-
ção é uma prática que está em desacordo com o Direito 
Democrático. Isso porque, se busca em uma democracia a 
objetividade das decisões que será advinda de uma “inequí-
voca apresentação de argumentos teóricos (fundamentos 
constitucionais) para a pretensão que afirma a necessidade 

17 Segundo Lênio Luiz Streck o solipsismo “determina que exista 
apenas um Eu que comanda o Mundo, ou seja, o mundo é controlado 
consciente ou inconscientemente pelo Sujeito. Devido a isso, a única 
certeza de existência é o pensamento, instância psíquica que con-
trola a vontade. O mundo ao redor é apenas um esboço virtual do que o 
Sujeito imagina, quer e decide o que é.” Nessa esteira, o solipsismo “é 
sintomático, porque liga umbilicalmente o elemento decisório às 
‘sensações’ do juiz.” (STRECK, 2013, p.61)
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de uma legislação e, por consectário, de seu alinhamento 
aos direitos fundamentais no âmbito da constitucionalidade 
democrática”. (LEAL, 2012, p. 381).

Assim, conforme nos ensina André Cordeiro Leal, há 
a diferença entre motivação e fundamentação:

Motivar, como se infere dos inúmeros escritos que 
tratam da atividade decisória, seja ela ‘jurisdicional’, 
seja legislativa, reduz-se, na dogmática jurídica bra-
sileira atual (ainda impregnada de ancianidade ina-
ceitável decorrente da desconsideração dos debates 
filosóficos sobre a temática), a um esforço retórico 
que intenta obter adesão do destinatário normativo 
através da sedução gerada por uma racionalidade 
estratégica (instrumental) engendrada para obstar 
o questionamento e a interlocução crítica que 
poderia ser suscitada pelo destinatário normativo, 
de forma a que, luhmanianamente, os destinatários 
das decisões estejam permanentemente aptos a 
aceitar decisões jurídicas de conteúdo ainda não 
definido. (LEAL, 2012, p.381)

Desta feita, cumpre dizer que a Exposição de Motivos 
já nasce abarcada por uma inocuidade ao tentar se aproxi-
mar o Processo da Constituição. Isso porque, se a própria 
Exposição de Motivos é derivada de uma autoridade le-
gislativa subjetivista, toda democratização avinda do texto 
constitucional é ignorada e cai por terra18. 

18 Ora, em uma democracia constitucional regida pelo Processo De-
mocrático não é possível tolerar “a criação de instâncias herméticas, 
personalistas e subjetivistas de seus tirânicos, reunidos ou não em 
assembleias, que pretendem impor a todos suas especialíssimas visões 
de mundo mediante técnicas interditais, porque tais afirmações 
tornam-se, ademais, absolutamente ‘metafísicas’ em sentido poppe-
riano”. (LEAL, 2012, p.382).



61

Assim, mesmo com as alterações legislativas ocorridas 
na Câmara dos Deputados que acabaram em culminar no 
CPC promulgado, que demonstraram uma maior afinidade 
ao Modelo Constitucional de Processo, este é um desdobra-
mento do anteprojeto e do projeto, razão pela qual todos

[...] ressentem-se da falta de apresentação de 
fundamentação imprescindível à demonstração 
de seu alinhamento à constitucionalidade de-
mocrática (ela própria devidamente teorizada) 
– o que só se tornaria possível pela apresen-
tação de um texto (formalização necessária) 
que encaminhasse uma possibilidade de crítica 
procedimentalizada e conduzida pelos princípios 
constitucionais do processo. (LEAL, 2012, p.383).

Questionamos, portanto, como o Novo Código de 
Processo Civil poderia estar em acordo com a constitu-
cionalidade democrática, sendo que estão ausentes seus 
fundamentos jurídicos de existência?

Em segundo lugar, a Exposição de Motivos demonstra 
um claro alinhamento à instrumentalidade do processo, não 
obstante a previsão de que “a harmonia da lei ordinária 
em relação à Constituição Federal da República fez com 
que se incluíssem no Código, expressamente princípios 
constitucionais na sua versão processual” (BRASIL, 2010). 

O que se percebe é uma tentativa de “constitucio-
nalização do instrumento”, pois, para a Comissão que a 
elaborou, o Processo não deixou de ser um método de 
resolução de conflitos:

Há mudanças necessárias, porque reclamada 
pela comunidade jurídica, e correspondentes a 
queixas recorrentes dos jurisdicionados e dos 
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operadores do Direito, ouvidas em todo país. 
Na elaboração deste Anteprojeto de Código de 
Processo Civil, essa foi uma das linhas principais 
do trabalho: resolver problemas. Deixar de 
ver o processo como teoria descomprometida 
de sua natureza fundamental de método de 
resolução de conflitos, por meio do qual se 
realizam valores constitucionais. (BRASIL, 
2010 – Destaques originais). 

Ou seja, percebe-se que o processo não deixou de ser 
“método de resolução de conflitos” sendo esta sua “natureza 
fundamental”. Acresce-se ainda que, nas notas de rodapé 
número um e cinco, ao citar Sávio de Figueiredo Teixeira 
nesta última, da Exposição de Motivos, há a afirmação de 
que o Processo é um instrumento da jurisdição, voltado à 
realização da paz social.  

Por fim, além da explícita adoção pela instrumenta-
lidade do processo, percebe-se que os objetivos traçados 
para o NCPC advém de ideias tipicamente instrumentais 
de celeridade, efetividade e eficiência, que acabam por se 
preocupar mais com o tempo sendo inimigo do processo 
do que com a implementação de direitos fundamentais e 
com o alcance de legitimidade democrática pelo Devido 
Processo Constitucional.  

Há uma clara inversão do princípio da segurança 
jurídica, conforme já denunciado por Roberta Maia 
Gresta19, que passa a ser entendida como a fixação de en-
tendimentos jurisprudenciais pelas cortes superiores que 
permitem a criação do Direito por estas e que deverão 
ser observadas por todos os órgãos jurisdicionais, visando 
imprimir celeridade nos julgamentos e desafogá-los do 

19 GRESTA, 2012.



63

trâmite de ações. Isso acaba por fazer com que existam 
no Código técnicas (ideológicas) de aplicação de juris-
prudência que impedem a construção de um provimento 
processualizado e obstaculizam o direito-de-ação de todos 
os Cidadãos20. 

Desta feita, há que se concluir que, ao menos em sua 
Exposição de Motivos o Novo Código de Processo Civil 
não é nada mais que a reprodução da instrumentalidade 
do processo21, que apenas se preocupa na rápida e correta 
aplicação do direito pelo Estado-Juiz, o que foi mantido 
na redação do Código, especialmente em seus artigos 8º 
e 140 que serão objeto de crítica nos tópicos seguintes. 

2.3.2. O artigo 8º e a aproximação a 
Dinamarco: os fins sociais e as 
exigências do bem comum 

Dispõe o artigo 8º do Novo Código de Processo Civil 
que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando 

20 A A exemplo do artigo 332 em que se julgará liminarmente im-
procedente o pedido que ir de encontro a:

 “I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça;

 II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

 III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência;

 IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”. 
21 Ainda, em maior gravidade, o NCPC reforça a relação jurídica no 

processo, em seu artigo 238, ao dispor que a “citação é o ato pelo 
qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para in-
tegrar a relação processual”. (BRASIL, 2015 - Destacamos). Ou 
seja, em clara reprodução ao que Bülow já havia proposto.
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a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publi-
cidade e a eficiência”. (BRASIL, 2015).

Da leitura do artigo em comento, depreendem-se 
pontos em comum22 com o que propõe Dinamarco, pois 
o juiz deverá observar os fins sociais e o bem comum no 
momento da aplicação da lei para promover a dignidade 
da pessoa humana. 

Ora, ao adotar esses conceitos abertos, o Novo Código 
de Processo Civil permite que a autoridade preencha seus 
significados e esta é que será responsável por saber quais os 
fins sociais, o que é o bem comum e a dignidade da pessoa 
humana, escolhendo o que é melhor para toda a sociedade. 

Assim, verifica-se que se tem dado continuidade às carac-
terísticas de um Estado Social, que busca a todo o momento 
o bem estar social e a sua pacificação por meio da atividade 
salvífica do Estado-Juiz como a autoridade adequada a pres-
crever o que é melhor ou pior para todo o povo (aqui icônico) 
em um espaço desprocessualizado e infiscalizável. 

E nem se diga que o artigo 489, §1º, II, ao dizer que 
o juiz deverá motivar a aplicação de conceitos jurídicos 
indeterminados, sob pena de nulidade, irá impedir a criação 
solitária do Direito, uma vez que, conforme demonstramos, 
fundamentação difere de motivação, o que faz com que 
o juiz apresente motivos subjetivistas sobre os conceitos 
indeterminados e não fundamentos jurídicos processual-
mente discutidos pelas partes e pelo juiz23. 

22 Também, o artigo 8º do NCPC está em consonância com o artigo 
5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, advinda 
de um governo ditatorial de Getúlio Vargas, que dispõe: “Na apli-
cação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum.”. (BRASIL, 1942).

23 Conforme ensinamentos de Dhenis Cruz Madeira, “o aplicador da 
lei não pode se portar como o guarda soberano de Kafka diante 
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Ainda, o artigo em análise prevê a observância da 
proporcionalidade e da razoabilidade que se traduzem em 
elementos da ponderação de princípios. Ora, de forma 
alguma os princípios institutivos do Processo do Contra-
ditório, da Ampla Defesa e da Isonomia poderão ser pon-
derados para se aplicar princípios informativos do Processo 
(ex. celeridade) ou conceitos advindos da inata mente do 
julgador (ex. paz social). Os princípios institutivos são a 
estrutura formadora do Processo, a sua base democrática, e 
sem estes não restaria possibilitado o discurso democrático. 

Conforme Dhenis Cruz Madeira alerta

Nesse sentido, no que tange especificamente aos 
princípios institutivos do processo, não há que se 
falar, nem mesmo, nos mandados (ou comandos) de 
otimização desenhados por Robert Alexy, pois a 
supressão de tais princípios institutivos redunda-
ria no desrespeito da coisa julgada constitucional, 
resultando, ainda, na perda da legitimidade e 
nulidade do provimento exarado. (MADEIRA, 
2007, p.135 – itálicos originais).

De uma forma retórica, porém acertada, o artigo 8º 
determina a observância do Princípio da Legalidade, que 
tampouco poderá ser ponderado em nome da busca do 
bem comum. Este, como pilar do Estado Democrático de 
Direito jamais poderá ser deixado de ser observado, pois 
é o eixo direcionador de todas as decisões estatais que lhe 
deverão obediência. 

do camponês suplicante, pois à autoridade governativa não é dado 
dizer o que pode e o que não pode sem ofertar os fundamentos 
jurídicos de suas decisões, haja vista o princípio da legalidade ou 
da reserva legal.”. (MADEIRA, 2012).
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Desta feita, conclui-se que ao artigo 8º ainda é proble-
mático, pois traz em seu conteúdo as mesmas ideias típicas 
do Estado Social, que foram absorvidas por Cândido Rangel 
Dinamarco, de que a autoridade judicante (juiz) deve se 
ater aos fins sociais e às exigências do bem comum, não 
passando o processo como mero instrumento estatal para 
a garantia de tais escopos advindos do senso de justiça do 
juiz. Tal ideia vai de encontro ao que dispõe a Constituição 
e não se coaduna com a Democracia, razão pela qual não 
poderá prevalecer em nosso ordenamento jurídico. 

2.3.3. O artigo 140 e a proibição do non-liquet

O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Di-
reito Brasileiro dispõe que o juiz, em caso de lacuna da lei, 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 
os princípios gerais de direito. 

Trata-se da chamada proibição do non-liquet, que con-
siste na proibição do não decidir pelo juiz. Nesse sentido, 
não se permite que o Estado-juiz tenha a faculdade de 
deixar de decidir um caso concreto, sob o argumento de 
incompletude do sistema jurídico, razão pela qual prola-
tará uma decisão conforme a analogia, os costumes e os 
princípios gerais do direito, ou seja, conforme sua própria 
consciência, suas escolhas e seu senso de justiça.

Referida proibição foi acolhida no Novo Código de 
Processo Civil, em seu artigo 140, que dispõe que o juiz não 
se eximirá decidir sob o fundamento de lacuna ou obscu-
ridade do ordenamento jurídico, sendo possível, conforme 
consta do parágrafo único do artigo em comento, decisões 
por equidade quando houver previsão legal. 

Tais artigos, em especial o 140, reforçam e corroboram 
pela continuidade do solipsismo judicial, porque o juiz 



67

cumprirá um papel de salvador, ao “completar” o ordena-
mento jurídico com seu senso de equidade. Temos, portanto, 
novamente a presença do “Paradoxo de Bülow” no Novo 
Código de Processo Civil, uma vez que a construção do 
provimento ainda perpassa pela mente dos julgadores, sem 
que as partes participem de sua construção, como sujeitos 
constitucionais, de forma isomênica, ao exercer o contra-
ditório, a ampla defesa e a isonomia. 

No Estado Democrático de Direito não é possível a 
inobservância do Princípio da Legalidade, permitindo-se que 
o juiz decida solitariamente o Direito, uma vez que tal prin-
cípio é direito fundamental do povo e pilar da democracia. 

Nesse sentido, todos os órgãos estatais, em especial 
os jurisdicionais, devem estar atrelados ao ordenamento 
jurídico (legalidade), conforme leciona Ronaldo Brêtas 
de Carvalho Dias:

[...] os órgãos jurisdicionais devem irrestrita 
obediência ao ordenamento jurídico, sem ol-
vidarem a supremacia da Constituição como 
norma fundamental superior, razoa pela qual 
não podem aplicar normas que a infrinjam. A 
legitimidade democrática das decisões jurisdi-
cionais, comprometidas com o princípio do 
Estado Democrático de Direito, está assentada 
na exclusiva sujeição dos órgãos jurisdicionais às 
normas que integram o ordenamento jurídico, 
sobretudo as normas constitucionais, emanadas 
da vontade do povo, porque discutidas, votadas 
e aprovadas pelos seus representantes, no Con-
gresso Nacional. (BRÊTAS, 2015, p. 158 – 159)

É por esse motivo que os provimentos jurisdicionais 
que não coadunam com o Princípio da Legalidade, a 
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exemplo do artigo 140 do NCPC, “devem ser energeti-
camente descartados” eis que “de forma inconstitucional 
e antidemocrática” são marcadas “pela arbitrariedade, pela 
discricionariedade, pelo subjetivismo, pelo messianismo, 
pela sensibilidade, pelas individualidades carismáticas ou 
pela patologia judiciária que denominamos complexo de 
Magnaud”. (BRÊTAS, 2015, p. 160).

Ora, em conformidade com os ensinamentos de Ro-
semiro Pereira Leal, “nas democracias, nenhuma norma é 
exigível se seu destinatário não é o seu próprio autor”, não 
sendo possível, portanto, a manutenção no ordenamento 
jurídico do artigo 140 do NCPC. (LEAL, 2002, p. 39). 

Conclui o referido autor:

Na democracia, o direito é um campo da exis-
tência posta pela lei processualmente produzida, 
não podendo haver realidade jurídica fora da 
existência suscetível de constante testitficação 
processual. No direito democrático, se a lei, em 
qualquer nível, é obscura, ininteligível, lacunosa, 
ambígua, antagônica, inadequada, por anomia 
ou antinomia, caberia ao juiz decidir segundo 
os conteúdos paradigmáticos da teoria do Es-
tado democrático de direito em suas bases de 
fundamentalidade jurídica (direitos humanos) já 
pré-julgados na instância constituinte da insti-
tucionalização de direitos. (LEAL, 2002, p. 39).

Em um Estado Democrático de Direito, não é pos-
sível acolher um Direito que não tenha sido derivado do 
Princípio da Legalidade. O que ainda nos é obscuro é que 
“por ser retórico o princípio da legalidade, a lei que lhe 
presta obediência autoriza a sua própria transgressão em 
situações em que a lei é lacunosa”, conforme o artigo 140 
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em questão, o que estabelece “um círculo vicioso da lei para 
o direito e do direito para a lei”. Vale dizer, ainda, que no 
Estado Democrático de Direito, há uma contraposição “a 
um direito que propicia essa mutabilidade (metamorfose) 
crônica e obscurantista”. (LEAL, 2015, p. 244). 

Verifica-se, então, que o artigo 140 do NCPC faz com 
que seja mantido o que Dhenis Cruz Madeira denomina 
de “paradoxo da soberania”, pois o julgador poderá decidir 
ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico, o 
que deve ser combatido no Estado Democrático de Direito: 

Nesse sentido, é importante superar o paradoxo 
da soberania, no qual o soberano estaria, conco-
mitantemente, dentro e fora do Direito. Trata-
-se de uma ideia defendida, dentre outros, por 
Carl Schmitt, conforme bem apresenta e critica 
Agamben. Sendo assim, nenhum agente gover-
nativo – e o magistrado é apenas um dentre eles 
– não se poderá valer de técnicas argumentativas 
que o fazem interpretar o texto legal fora do 
ordenamento jurídico, de forma assistemática e 
solipsista. Ocorre que a tópica jurídica, não raro 
serve ao propósito de tornar o juiz um soberano, 
fazendo que esteja, ao mesmo tempo, tal como 
enunciou Agamben e defendeu Schimitt, dentro 
e fora do Direito. (MADEIRA, 2012, p. 369). 

Assim, o “paradoxo da soberania” se coaduna com o 
“Paradoxo de Bülow”, eis que permite que o juiz man-
tenha-se como supra parte, decidindo alheiamente ao 
ordenamento jurídico, com base em seu senso de equida-
de, o que, de forma obscura e estranha é permitido pela 
lei. Então, o artigo 140 do NCPC reforça a proibição do 
non-liquet, bem como todo o protagonismo do Estado-Juiz, 
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visto que este ainda se mantém como o detentor de toda a 
razão decisória que acaba por tornar o sistema autofágico24. 

Desta feita, 

A reforma do CPC, que vem sendo empreendida 
a galope e que transformou o Código numa 
colcha de retalhos (mulambos), em nenhum mo-
mento considerou em seus termos o paradigma 
constitucional pelo qual o Brasil se rege desde 
1988. Aliás, os comentários, à moda exegética, 
são feitos em prol de um modelo de Estado-Se-
gurança vinculado ao sistema de common Law 
que, adotando o critério da livre convicção (que 
não é hermenêutico), confere ao julgador uma 
interpretação axiológica do direito calcada em 
juízos de equidade, bom senso, sensibilidade, 
benignidade (secundum conscientiam) sem qual-
quer comprometimento com a predizibilidade 
da lei e fiel ao princípio da reserva do possível 
(herança da técnica interpretativa de Savigny e 
Puchta). (LEAL, 2013, p. 91).

Concluímos, portanto, que o Novo Código de Pro-
cesso Civil ainda está eivado do “Paradoxo de Bülow”, em 
seus artigos 8º e 140, ao permitirem que a decisão ainda seja 

24 Segundo Lenio Luiz Streck e Lúcio Delfino, “o sistema processual 
brasileiro, ao autorizar, mesmo que excepcionalmente, a jurisdição 
por equidade, torna-se de certa maneira autofágico e passa a nutrir-se 
à custa de sua própria substância. Decisões proferidas sem apoio 
normativo, desapegadas a construções legítimas nascidas do devido 
processo legislativo, não só atentam contra o princípio da legalidade, como 
também, e por consequência, consomem alguns dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito, a exemplo da segurança jurídica. 
É o Estado Democrático de Direito canibalizando-se.” (STRECK; 
DELFINO. 2015).
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criada com base na sensibilidade da autoridade judicante, 
que impedem a “automultiplicação das possibilidade argu-
mentativas dos sujeitos cognoscentes pela principiologia do 
processo”, e acabam por carecer de qualquer legitimidade 
advinda da Processualidade Democrática, sendo o processo 
mantido em seu “secular papel de instrumento de domi-
nação ideológica”. (LEAL, 2013, p. 93).

2.4. POR UMA TEORIA DA 
PROCESSUALIDADE DEMOCRÁTICA:  
A TEORIA NEOINSTITUCIONALISTA  
DO PROCESSO

A partir do exposto, entendemos que a Teoria do 
Processo como Relação Jurídica não é adequada a fundar 
a Processualidade Democrática, como tampouco o Novo 
Código de Processo Civil possui condições para tanto, pois 
não vislumbram o Processo como meio (linguístico) de 
implementação dos direitos fundamentais. 

Tal visão só é proporcionada pela Teoria Neoinstitu-
cionalista do Processo, preconizada por Rosemiro Pereira 
Leal, que consegue, no contexto da pós-modernidade, 
superar o modelo do Estado Social e a mítica figura do 
decididor, e assim, priorizar

[...] uma realidade constitucional democrática 
em que qualquer do povo possui competência 
irrestrita para questionar não só a autoridade, 
mas também a constitucionalidade de normas 
postas pelo povo a ele próprio. Essa fiscalização 
dar-se-á através de mecanismos, ou, mais corre-
tamente falando, direitos fundamentais previamen-
te estabelecidos no texto constitucional, quais 
sejam: o processo e seus princípios institutivos. 
(BONFIM JÚNIOR, 2012, p.117). 
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Segundo Rosemiro Pereira Leal (2011) a Teoria 
Neoinstitucionalista se afasta das outras teorias processuais, 
uma vez que ela não propõe a instrumentalização da solu-
ção de conflitos em uma sociedade civil pressuposta, e se 
compromete com a autoinclusão processualizada de todos 
os cidadãos na inserção dos direitos fundamentais, “sem os 
quais se praticaria, a nosso ver, a tirania da ocultação dos 
problemas jurídicos e não sua resolução compartilhada”. 
(LEAL, 2011, p. 73).

Nesse sentido, o Processo passa a ser visto como uma 
instituição25 constitucionalizada instituída pelos princípios 
do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, (devido 
processo) que passa a ser o “referente jurídico-discursivo” 
e “pressuposto de legitimidade de toda criação, transfor-
mação, postulação e reconhecimento de direitos pelos pro-
vimentos legiferantes, judiciais e administrativos”. (LEAL, 
2011, p. 74). 

Desta feita, conclui-se que, para a Teoria Neoinstitucionalista,

O processo é o medium linguístico do qual as 
partes se valerão para o exercício da fiscalização 
irrestrita da constitucionalidade das normas e 

25 “É que instituição não é aqui utilizada no sentido de bloco de 
condutas aleatoriamente construído pelas supostas leis naturais da 
sociologia ou da economia. Recebe, em minha teoria, a acepção 
de conjunto de princípios e (institutos) jurídicos reunidos ou 
aproximados pelo texto constitucional com a denominação jurídica 
de devido processo, cuja característica é assegurar, pelos institutos 
do contraditório, ampla defesa e isonomia, direito ao advogado e 
livre acesso à jurisdicionalidade, o exercício dos direitos criados e 
expressos no ordenamento constitucional e infraconstitucional por 
via de procedimentos estabelecidos em modelos legais (devido 
processo legal) como instrumentalidade manejável pelos juridi-
camente legitimados.” (LEAL, 2011, p. 71 – Destaques originais). 
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para a implementação de direitos fundamentais, 
consistindo no canal que permitirá a participação 
e influência direta das partes na construção da 
decisão [...] (BONFIM JÚNIOR, 2012, p. 119).

Ainda, a Teoria Neoinstitucionalista conjectura a her-
menêutica isomênica, que assegura “um direito igual de 
interpretação para todos (o que não deve ser confundido 
com um direito de igual interpretação)”. (LEAL, 2013, 
p.10). Ou seja, é proposta uma “igualdade interpretativa do 
órgão judiciário e do cidadão perante a lei”. (GRESTA, 
2014, p. 191).

Nos ensina Roberta Maia Gresta:

A isomenia é o instituto que promove o nivela-
mento dos componentes da comunidade jurídi-
ca. Ao assegurar a todos cidadãos a prerrogativa 
de instaurar procedimentos processualizados, faz 
com que a legitimidade decisória deixe de ser 
um ajuste da lei que atende à expectativa social 
dominante e passe a corresponder à fiscalidade. 
(GRESTA, 2014, p. 192).

Nesse sentido, a partir da perspectiva Neoinstitucio-
nalista, veda-se que a decisão final esteja a cargo de uma 
autoridade, que decidirá conforme sua própria consciência 
o destino daqueles que serão afetados pelos provimentos 
judiciais ao ditar o sentido da norma, conforme mantido no 
Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 8º e 140.  

O NCPC, apesar de trazer diversos ganhos democrá-
ticos com relação ao Código de Processo Civil de 1973 
e tentar afastar-se do solipsismo, ainda mantém traços e 
matrizes autoritárias que, somados à falta de estrutura dos 
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órgãos jurisdicionais e à mentalidade dogmática26 dos pro-
fissionais do direito, não permitirão a implementação dos 
direitos fundamentais por meio do Processo, o que só será 
possível por meio da Teoria Neoinstitucionalista.  

Nessa esteira, concordamos com Roberta Maia Gresta 
ao discorrer:

Para que a participação dos cidadãos não se reduza 
a mera presença de destinatários da decisão estatal 
nos procedimentos, devem estes ser instituídos 
metodológica e hermeneuticamente a partir das 
diretrizes da teoria neoinstitucionalista. A proces-
sualização encaminhada por esta teoria atinge o 
grau de institucionalização dos procedimentos 
decisórios exigido pelo Estado Democrático de 
Direito, porque toma por premissa inatingível da 
legitimidade decisória a isomenia, instituto de 
garantia do exercício da prerrogativa de autoin-
clusão. (GRESTA, 2014, p. 196). 

Desta feita, o NCPC, ao manter a Teoria da Relação 
Jurídica e a Instrumentalidade do Processo como técnica 

26 O pensamento dogmático vem a ser “um pensamento fechado à 
problematização de seus pressupostos – suas premissas e conceitos 
básicos têm de ser tomados de modo não problemático – a fim de 
cumprir sua função: criar condições para a ação.” FERRAZ JÚ-
NIOR, 2003. Com o pensamento dogmático formar-se-á o dogma, 
que acaba por negar, no direito processual, o reconhecimento do 
“Estado Democrático de Direito como matriz teórica inovadora, que, 
pela abertura crítica do ordenamento jurídico, submete a teste os 
modos de vida e os parâmetros decisionais vigorantes e possui aptidão 
para transformá-los. Com isso, apesar do advento teórico do Estado 
Democrático de Direito, o impacto da principiologia constitucional 
sobre o exercício da função judicial é significativamente amortizado 
pela continuidade ideológica propiciada pela dogmática jurídica.” 
(GRESTA, 2014, p. 5).
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de julgamento, não permitirá a autoinclusão dos Cidadãos 
na execução de seus direitos fundamentais líquidos, certos 
e exigíveis, conforme preconizado pela Teoria Neoinsti-
tucionalista do Processo. 

Concluímos, portanto, que esta é a teoria apta a fun-
dar a Processualidade Democrática e construir o Estado 
Democrático de Direito, pois irá garantir um “espaço 
institucionalizado, prévia e teoricamente demarcado pe-
los princípios institutivos do processo, onde os cidadãos 
exercem prerrogativas constitucionais de autoinclusão nos 
direitos fundamentais” vindo a permitir uma “ampla fisca-
lidade dos atos estatais, em igualdade interpretativa com o 
Estado perante a lei.”. (GRESTA, 2014, p. 200). 

2.5. CONCLUSÃO

Ante ao que foi exposto, infere-se que o Novo Có-
digo de Processo Civil, apesar de tentar elevar o Processo 
ao status de implementador de direitos fundamentais pela 
principiologia constitucional, ainda encontra-se contagiado 
pelo “Paradoxo de Bülow”, sendo a sua principal falha. 

Isso porque, o NCPC possui uma Exposição de Mo-
tivos que por si só carece de qualquer legitimidade demo-
crática, uma vez que advinda de uma autoridade (legislativa) 
e ausentes fundamentos jurídicos teóricos e constitucionais 
para demonstrar a necessidade de uma nova legislação pro-
cessual. Além disso, a Exposição de Motivos é de clareza 
solar ao adotar a Instrumentalidade do Processo e seus 
ideais como sua matriz norteadora. 

 Além disso, torna-se mais evidente a adoção das ideias 
de Cândido Rangel Dinamarco ao se ter uma leitura do 
artigo 8º que preconiza o alcance da paz social pelo juiz. 
Além disso, conforme o artigo 140, o ordenamento jurídico 
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pode ser completado por uma decisão baseada no senso de 
equidade do julgador, ao proibir o non-liquet, o que reforça 
a presença do “Paradoxo de Bülow”. 

Por fim, conclui-se que é necessária a adoção da Teoria 
Neoinstitucionalista do Processo como eixo teórico a reger 
o Estado Democrático de Direito, eis que esta demonstra 
estar adequada à Constituição ao propor a Hermenêutica 
Isomênica e ao escapar de qualquer espécie de solipsismo 
e autoritarismo estatais, o que possibilita a implementação 
de direitos fundamentais na Processualidade Democrática. 
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3.1. INTRODUÇÃO

O presente estudo científico discute as nuances do 
inovador artigo 190 da Lei 13.105/2015, Código de Pro-
cesso Civil brasileiro, bem como a nova configuração 
procedimental por ele provocada no direito processual civil 
brasileiro, criticando a terminologia dada pela dogmática 
jurídica tradicional ao instituto e discutindo o importante 
papel e a liberdade das partes litigantes na construção de 
um procedimento judicial contratualizado. 
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O problema da pesquisa é o entendimento geral dado 
pela doutrina tradicional à previsão do artigo 190 do Có-
digo de Processo Civil de 2015, que no presente trabalho 
é considerada ultrapassada e limitada. 

O presente estudo científico, em primeiro momento, 
contextualiza as previsões trazidas pelo artigo 190, e objetiva es-
tudar as incoerências e incompatibilidades teóricas de se atribuir, 
integralmente, ao referido dispositivo, o cognome de “negócio 
jurídico processual”, o que modificaria a natureza jurídica do 
contrato, independente do momento que esse pacto se dê. 

Pretende, também, afirmar como adequado o trata-
mento do dispositivo como “cláusulas negociais processu-
ais” para convenções dessa estirpe anteriores à deflagração 
processual, permanecendo sob a denominação de “negócio 
jurídico processual” somente aquelas elaboradas quando já 
instaurado o processo. 

Visa, ainda, decantar a ampliação da autonomia priva-
da das partes litigantes, que gozarão de liberdade tamanha 
a contemplar cláusulas contratuais que surtirão efeitos 
endoprocedimentais, rompendo, pois, com uma lógica 
procedimental típica, hermética e imperativa, por longos 
anos fixados pela legislação processual anterior, o que, como 
consequência, deflagra o surgimento de um procedimento 
judicial contratualizado. Traz como referenciais teórico-me-
todológicos a teoria do processo constitucional de Ronaldo 
Brêtas de Carvalho Dias e a teoria da contratualidade de 
César Fiuza. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 
a partir de método hipotético dedutivo jurídico.

3.2. PROCESSO CONSTITUCIONAL 
DEMOCRÁTICO

Na evolução processual brasileira, faz-se impor-
tante destacar as influências teóricas que nortearam sua  
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construção. Propõe-se, assim, um recorde processual brasi-
leiro a partir da influência Bülowiana até a atual construção 
processual democrática. 

Partindo-se dos entendimentos de Oskar Von Bülow3, 
responsável pela autonomia do direito processual, o pro-
cesso era concebido como uma relação jurídica especial 
desenvolvida entre o Estado e as partes. O direito processual 
civil, nesta perspectiva, era responsável por determinar as 
faculdades e os deveres das partes com o Estado, ou Tribunal, 
e, por isso, afirmava-se que o processo era fruto de uma 
relação de direitos e obrigações entre seus integrantes. Por 
tal razão, Bülow entendia o processo como uma relação 
jurídica (BÜLOW, 1964, p. 1) e a prova, no caso, devia ser 
produzida para o juiz a fim de convencê-lo sobre os fatos 
e direitos alegados e, este, o juiz, de acordo com a sua 
consciência, decidia o destino das partes.

Em seguida, surge a concepção de processo e pro-
cedimento do jurista italiano Elio Fazzalari (FAZZA-
LARI, 1996), segundo o qual o procedimento é tido 
como uma sequência de atos preparatórios em busca 
do provimento final, em contraditório4. Contrariava, 
portanto, um dos preceitos da teoria da relação jurídica 
que via o procedimento como uma exteriorização do 
processo. Nesta perspectiva, conhece-se a dicotomia 
entre processo e procedimento. 

3 A respeito das concepções de Oskar Von Bulow, indica-se a leitura 
da obra: BULOW, Oskar Von. Excepciones y pressupuestos 
procesales. Bueno Aires: Europa-América, 1964.

4 O contraditório, nesta perspectiva, deve ser lido nos dizeres de Aroldo 
Plínio Gonçalves como: “O contraditório é a igualdade de opor-
tunidade no processo, é a igual oportunidade de igual tratamento, 
que se funda na liberdade de todos perante a lei.” (GONÇALVES, 
1992, p. 127).
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O procedimento, neste conceito, se torna gênero do 
qual o processo é sua espécie. Será o contraditório o grande 
responsável pela definição do que será entendido como 
gênero ou espécie. 

Seguindo essa evolução processual no Brasil, entra-se 
então no modelo constitucionalizado de processo, in-
fluenciado pelos estudos dos processualistas italianos Ítalo 
Andolina e Giuseppe Vignera5 e escrito por José Alfredo 
de Oliveira Baracho na clássica obra Processo Constitucional, 
publicada em 19846.

A base de sustentação do processo constitucionalizado 
está no devido processo legal ou devido processo constitu-
cional que se forma, precipuamente, pelo direito de ação, 
compreendida esta como o direito de obter do Estado a 
prestação jurisdicional através da jurisdição, do direito a 
ampla defesa, com todos os meios a ele inerentes; o direito 
à defesa técnica produzida por um advogado; a garantia a 
não surpresa e à co-participação no processo na construção 
do provimento, por meio do contraditório; direito à ampla 
produção probatória; garantia do juiz natural; à revisão das 
decisões por um órgão colegiado, consectário do duplo 
grau de jurisdição e garantia de tratamento isonômico aos 
sujeitos do processo.

Em importante lição sobre a temática, Rosemiro 
Pereira Leal ensina que:

O judiciário, nas esperadas democracias plená-
rias, não é o espaço encantado (reificado) de 

5 Consulte-se a esse respeito: ANDOLINA, Italo; VIGNERA, Giu-
seppe. I fondamenti constituzionali della giustizia civile. 
Torino: G. Giappichelli, 1997.

6 Veja a obra do autor: BARACHO, José Alfredo. Processo cons-
titucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984.
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julgamento de casos para revelação da justiça, 
mas órgão de exercício judicacional segundo 
o modelo constitucional do processo em sua 
projeção de intra e infra expansividade prin-
cipiológica e regradora. O Devido Processo 
Constitucional é que é jurisdicional, porque 
o processo é que cria e rege a dicção proce-
dimental do direito, cabendo ao juízo ditar 
o direito pela escritura da lei no provimento 
judicial. Mesmo o controle judicial de cons-
titucionalidade há de se fazer pelo devido 
processo constitucional, porque a tutela 
jurisdicional da constitucionalidade é pela Ju-
risdição Constitucional da Lei democráti-
ca e não da autoridade (poder) judicacional 
(decisória) dos juízes. Grifo do autor. (LEAL, 
2008, p. 55).

Referido preceito atende o art. 8o. da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, ao consagrar que: “toda 
a pessoa tem direito a recurso efectivo para as jurisdições 
nacionais competentes contra os actos que violem os direi-
tos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela 
lei.” (DECLARAÇÃO, 2016).

Como ensina Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, o 
processo constitucional se expressa como “metodologia 
normativa de garantia dos direitos fundamentais” (DIAS, 
2010, p. 75), sob contundente crítica à compreensão do 
processo como instrumento técnico da jurisdição ou como 
“mero calhamaço de papéis no qual o juiz profere a sen-
tença após a prática desordenada de atos pelos sujeitos 
processuais, como vem ocorrendo, de forma lamentável, 
não poucas vezes” (DIAS, 2010, p. 75). 

É o que assevera Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias:
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Tudo isso significa permanente sujeição do Es-
tado Brasileiro ao ordenamento jurídico vigente, 
integrado por normas de direito (regras e prin-
cípios jurídicos), emanadas da vontade do povo, 
que se manifesta por meio dos seus representan-
tes eletivos ou diretamente, por meio do plebis-
cito, do referendo e da iniciativa popular, motivo 
da menção explícita da Constituição brasileira 
ao princípio da reserva legal (ou princípio da 
prevalência da lei), como garantia fundamental 
das pessoas (artigo 5º, II,), e ao princípio da 
legalidade, estruturante do Estado de Direito 
brasileiro (artigo 37). (DIAS, 2010, p. 156).

Portanto, entende-se por Estado Democrático de 
Direito aquele submetido às “normas do direito e estru-
turado por leis, sobretudo a lei constitucional”, em que se 
estabelece uma “estreita conexão interna entre dois gran-
des princípios jurídicos, democracia e Estado de Direito” 
(DIAS, 2010, p. 54).

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias afirma que o Estado 
Democrático de Direito representa uma fusão entre o Esta-
do de Direito e o princípio democrático e acrescenta que:

[...] essa fusão permite criar um sistema consti-
tucional marcado de forma preponderante pela 
associação do poder político legitimado do povo 
(democracia) com a limitação do poder estatal pe-
las normas constitucionais e infraconstitucionais 
que integram seu ordenamento jurídico (Estado 
de Direito), sobretudo aquelas pertinentes aos 
direitos fundamentais. (DIAS, 2010, p. 147).

Do princípio democrático ainda resulta, no âmbito ju-
risdicional, o dever do Estado e o direito do jurisdicionado  
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de buscar uma resposta às suas pretensões, com a devida 
fundamentação, mediante a garantia de ampla participação 
na construção das decisões, observado, assim, o devido 
processo constitucional, aqui entendido como a devida 
aplicação da constituição.

Em razão da consagração jurídico-constitucional dessa 
nova principiologia, o processo deve ser analisado sob uma 
perspectiva democrática e, por isso, é necessário romper 
com as teorias do processo que permitem a concepção da 
atividade jurisdicional como um poder do Estado, a fim 
de compreendê-la como um direito fundamental. Com 
isso, extrai-se que no processo constitucionalizado as par-
tes se tornam sujeitos processuais ativos na construção da 
decisão, num contexto processual de atenção às garantias 
constitucionais e de efetiva participação.

3.3. O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E SEUS NOVOS PARADIGMAS

O Novo Código de Processo Civil foi sancionado 
em 16 de março de 2015, com publicação em 17.03.2015, 
entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, lei que re-
cebeu o número 13.105.

Na elaboração do anteprojeto foram realizadas au-
diências públicas, demonstrando, desde o seu nascedouro 
que o novo Código de Processo Civil teria por natureza 
o caráter dialógico democrático.

Várias foram as novidades trazidas na nova legislação: 
a) Prestígio a conciliação desde o início do procedimento 
(art. 3o, parágrafo 3o e arts. 165 e seguintes do CPC/15); 
b) Princípio da cooperação para efetividade do processo 
(art. 6o do CPC/15); c) Princípio da não surpresa (art. 
10 do CPC/15); d) Aplicação subsidiária e supletiva do 
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CPC (art. 15 do CPC/15); e) Amicus Curiae regulado 
no código (art. 138 do CPC/15); f) Nova sistemática da 
justiça gratuita (arts. 98 e seguintes do CPC/15); g) Prazos 
apenas em dias úteis (art. 219 do CPC/15); h) Prazos em 
dobro para entes públicos (art. 183 do CPC/15), Minis-
tério Público (art. 180 do CPC/15) e Defensoria Pública 
(art. 186 do CPC/15); i) Suspensão dos prazos e o recesso 
forense (art. 220 do CPC/15); j) Distribuição dinâmica 
do ônus da prova (art. 373, parágrafo 1o do CPC/15); l) 
Arguição de todas as matérias de defesa na contestação (art. 
336 e 337 CPC/15); m) Saneamento obrigatório (art. 357 
do CPC/15); n) Negócios jurídicos processuais (art. 190 
CPC/15); o) Tutelas Provisórias (arts. 294 e seguintes do 
CPC/15); p) Fundamentação das decisões (art. 489, pará-
grafo 1o do CPC/15); q) sentença parcial – Julgamento 
parcial (art. 356 do CPC/15); r) honorários advocatícios 
(art. 82 e seguintes do CPC/15); s) Demandas Repetitivas 
(arts. 976 e seguintes do CPC/15); e, t) Nova sistemática 
dos recursos (arts. 994 e seguintes do CPC/15).

De referidas inovações, o presente artigo científico 
limitar-se-á ao estudo dos negócios jurídicos processuais, 
em especial, no disposto no art. 190 do Código de Processo 
Civil de 2015.

3.4. BREVE INTRODUÇÃO AO ARTIGO 190 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) traz 
em seu cerne, dentre outras tantas, uma inovação que muito 
repercute no ordenamento jurídico: o artigo 190. 

Esse dispositivo permite às partes convencionarem 
sobre o procedimento que desejam para a tramitação de 
um eventual litígio; regularem a forma de exercícios de 
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seus direitos e deveres processuais e até possam, dispor, em 
determinados casos, sobre os ônus que contra si recaíram; 
tudo durante ou mesmo antes do processo. Eis a redação 
do artigo, in verbis:

Art. 190. Versando o processo sobre direitos 
que admitam autocomposição, é lícito às par-
tes plenamente capazes estipular mudanças no 
procedimento para ajustá-lo às especificidades 
da causa e convencionar sobre os seus ônus, 
poderes, faculdades e deveres processuais, antes 
ou durante o processo.

Parágrafo único.  De ofício ou a requerimen-
to, o juiz controlará a validade das convenções 
previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação 
somente nos casos de nulidade ou de inserção 
abusiva em contrato de adesão ou em que al-
guma parte se encontre em manifesta situação 
de vulnerabilidade. (BRASIL, 2015).

Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

Acrescentado pelo substitutivo da Câmara ao 
projeto original do Senado, o propósito do 
dispositivo, segundo o RSCD (pp. 229-230), 
dentro do escopo maior do CPC de promover 
a solução mais rápida e satisfatória dos litígios, 
é de abrir espaço à participação das partes na 
construção do procedimento, tornando-o mais 
democrático, mas ao mesmo tempo evita que 
tais pactos funcionem como instrumentos de 
opressão, pois não admite que essa possibilida-
de de “negociação” de direitos ocorra quando 
haja qualquer desigualdade entre as partes ou a 
lide diga respeito a direitos que não admitam 
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autocomposição. (NERY JUNIOR; NERY, 
2015, p. 701).

Em primeira análise, é válido definir o que seriam di-
reitos que admitem autocomposição, de forma a delimitar, 
razoavelmente, aqueles que podem ser frutos de convenção 
entre as partes.

3.4.1. Direitos que admitem a autocomposição 

Os direitos, no que tange ao aspecto de importância, 
estão primordialmente associados à axiologia. Neste sentido 
é também a análise dos direitos que admitem autocompo-
sição, sejam eles disponíveis ou indisponíveis.

Os direitos disponíveis são aqueles revestidos de 
menor valor, menor relevância no ordenamento jurídico 
em relação aos indisponíveis, não constituindo condição 
fundamental para as relações jurídicas, o que permite 
que sejam transferidos, renunciados e negociados pelo 
seu titular.

Direitos indisponíveis são direitos fundamentais ou 
direitos a estes estreitamente correlatos, que se apresen-
tam como bens jurídicos de valor excepcional, sobre os 
quais se estrutura toda a ordem jurídica e, dada a essa 
substancialidade, têm a si atribuídos caráter protetivo 
de indisponibilidade. Noutras palavras, veda-se a livre 
disposição de tais direitos por seu titular, pois se impõe 
um limite à liberdade de agir individual, em busca de um 
suposto interesse coletivo.

A vedação se estende, igualmente, a uma limitação ao 
poder de negociar, convencionar, visto que tais direitos, em 
geral, não podem ser objeto de quaisquer negócios jurídi-
cos. Em geral, pois tal vedação não é absoluta, assim como 
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não o são os direitos fundamentais7. É cediço, portanto, que 
não há na Constituição brasileira direitos e garantias que 
se revistam de caráter absoluto.

Em razão disso, quando se leva em conta direitos que 
se submetem à autocomposição, é comum se inclinar a 
pensar nos direitos indisponíveis como aqueles que não 
admitem tal figura, o que se mostra um equívoco. Isso 
porque, há direitos indisponíveis que admitem transa-
ção, sendo exemplo disso as questões que versam sobre 
alimentos, guarda de filhos e outras causas de família; 
causas coletivas; demandas que envolvem entes públicos 
(DIDIER, 2009, p.519).

Dessa feita, não apenas determinados direitos patri-
moniais poderão ser objeto de combinação; os direitos que 
versarem sobre matérias expressamente sujeitas às diversas 
formas de conciliação, composição e transação também 
poderão admitir a figura da autocomposição, cabendo ao 
magistrado fiscalizar a adequação destas convenções que 
versarem sobre direitos indisponíveis.

Destaca-se aqui, que o juiz deve exercer tal controle 
sobre as convenções de maneira fundamentada, recusan-
do-lhes aplicação somente nos casos de nulidade, ou de 
inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma 
parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade, 
o que privilegia a capacidade negocial entre as partes. Aliás, 
assim é como se tem chamado o dispositivo: “negócios 
jurídicos processuais”, e é sobre essa nomenclatura que 
passa o trabalho a tratar agora.

7 Conforme ressalta Kildare Gonçalves Carvalho: “Não existe direito 
absoluto, entendido como o direito sempre obrigatório, sejam quais 
forem as consequências. Assim, os direitos fundamentais não são 
absolutos nem ilimitados.” (CARVALHO, 2011, p.621).
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3.4.2. Negócios processuais ou cláusulas  
gerais de negociações processuais?

Conhecidas pela doutrina8 (embora pouco detalha-
dos) como “negócios jurídicos processuais”, as disposições 
processuais convencionadas pelas partes ganham nova di-
mensão, vez que suas hipóteses foram consideravelmente 
ampliadas nesse CPC.

Já difundidas como exemplos de negócios jurídicos 
processuais típicos, as cláusulas de eleição de foro e de 
distribuição convencional do ônus da prova (Código de 
Processo Civil – CPC de 1973, arts. 111 e 333, parágrafo 
único, e CPC/15, arts. 63 e 373, parágrafo 3º) agora são 
acompanhadas de figuras inovadoras, quais sejam: os  cha-
mados negócios processuais atípicos9.

8 Exemplos do uso dessa terminologia são inúmeros. Para Fredie 
Didier Jr. negócio processual “é o fato jurídico voluntário, em cujo 
suporte fático se reconhece ao sujeito o poder de regular, dentro dos 
limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações 
jurídicas processuais ou alterar procedimentos [...] é fonte de norma 
jurídica processual e, assim, vincula o órgão julgador” (DIDIER JU-
NIOR, 2016. p. 380-381). Noutra obra, cita-se: “Acerca dos negócios 
processuais no novo CPC e do gerenciamento processual[...]”(THE-
ODORO JUNIOR et al, 2015, p. 257). Já para Luiz Rodrigues 
Wambier e Ana Tereza Basilio: “mas a grande inovação do CPC de 
2015 consiste em criar uma inovadora modalidade de procedimento, 
que podemos classificar de especialíssima: a que deriva de negócios 
jurídicos processuais, por convenção das partes, de modo bilateral e 
no plano contratual; ou, ainda, de acordo das partes, celebrado em 
juízo e de maneira mais complexa, para estabelecer o procedimento, 
no âmbito endoprocessual.”. Disponível em: <http://www.migalhas.
com.br/dePeso/16,MI228542,31047-O+negocio+processual+I-
novacao+do+Novo+CPC>. Acesso em: 29.abr.2016.

9 Para Fredie Didier Jr. “há a possibilidade de celebração de negócios 
processuais atípicos [...] prevista no art. 190” (DIDIER JUNIOR, 
2016. p. 381). 
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Isso se torna possível por meio da instituição de uma 
cláusula geral de negociação processual, a permitir acordos 
procedimentais e outras convenções processuais não pre-
vistas expressamente. Então, a cláusula geral de negociação 
processual se apresenta como o instituto que amplia sobre-
maneira a autonomia das partes no âmbito processual, seja 
através de acordos firmados antes ou durante o processo.

Tendo em vista, portanto, que convenções sobre cri-
térios processuais podem ser firmadas antes do processo, 
pergunta-se: pode-se afirmar adequada a utilização da deno-
minação “negócios jurídicos processuais” para o dispositivo?

Francisco Amaral (2000), citado por Gonçalves, define 
o negócio jurídico como “declaração de vontade privada 
destinada a produzir efeitos que o agente pretende e o 
direito reconhece. Tais efeitos são a constituição, modifica-
ção ou extinção de relações jurídicas, de modo vinculante, 
obrigatório para as partes intervenientes”. Acrescenta ainda 
o civilista que “de qualquer modo, o negócio jurídico é o 
meio de realização da autonomia privada, e o contrato é 
o seu símbolo” (GONÇALVES, 2014, p. 321).

Assim, o contrato como figura representante dos ne-
gócios jurídicos vai ao encontro ao que prevê o artigo 190, 
que como dito, permite que as partes elaborem negócios 
jurídicos diversos que tragam em seu bojo cláusulas que 
disponham sobre matérias processuais. Aqui, a possibili-
dade dada pela lei processual apenas abrange o alcance 
dos acordos e, não modifica por consequência, a natureza 
jurídica do contrato.

Percebe-se, em vista disso, que o CPC/15 amplia 
a quantidade de negócios jurídicos privados que pos-
sam contemplar cláusula geral de negociação processual 
e, aqueles, portanto, não se tornam a partir disso, negó-
cios jurídicos processuais. Raciocínio esse comparável ao  
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instituto da arbitragem, que parte da estipulação de cláu-
sulas compromissórias nos contratos, o que não significa 
que aquelas modifiquem estes em sua natureza. Ou seja, 
um contrato que estipule cláusula arbitral, permanecerá 
tendo seu escopo original, não sendo transubstanciado em 
um contrato arbitral.

Por óbvio, tal entendimento diz respeito às convenções 
anteriores ao processo.  Aquelas convenções elaboradas 
durante o processo, permanecerão sob a denominação 
‘negócios jurídicos processuais”; esses nascem dentro do 
processo com este escopo.

Em razão disso, atribuir ao artigo 190, integralmente, 
a alcunha de “negócios jurídicos processuais”, na visão 
deste trabalho, se mostra incoerente e incompatível.  Sob 
este aspecto, adequado se mostra tratar o dispositivo como 
norma que amplia a autonomia privada das partes e, prevê 
a possibilidade destas contemplarem cláusulas que surtirão 
efeitos endoprocessuais, quais sejam essas: cláusulas nego-
ciais processuais.

3.5. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS  
E PRINCÍPIOS CONTRATUAIS

3.5.1. Princípios processuais constitucionais  
e o Estado Democrático de Direito

No Brasil, a constitucionalização do direito10 através 
da Constituição da República de 1988 (CR/88), vai ao 
encontro da elevação do Estado Democrático de Direito 
como paradigma jurídico-estatal.

10 Aqui compreendida como incorporação pela Constituição de temas 
afetos às normas infraconstitucionais e porquanto a consagração de 
ramos variados do direito no âmago constitucional.
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Acerca deste paradigma, bem elucida11 Ronaldo Brêtas 
de Carvalho Dias:

Postas essas questões, acreditamos que paradig-
mas do Estado de Direito e do Estado Demo-
crático de Direito devem ser compreendidos 
como sistemas jurídico-normativos consistentes, 
concebidos e estudados pela teoria do Estado 
e pela teoria constitucional, no sentido técnico 
de verdadeiros complexos de ideias, princípios 
e regras juridicamente coordenados, relacio-
nados entre si por conexão lógico-formal, in-
formadores da moderna concepção de Estado 
e reveladores das atuais tendências científicas 
observadas na sua caracterização e estruturação 
jurídico-constitucional. (DIAS, 2012, p. 57)

Em outras palavras, concebe-se que a dimensão do Es-
tado Democrático de Direito apresenta-se como resultado 
da conjuntura entres os princípios do Estado de Direito 
e do Estado Democrático, que se entrelaçam através das 
normas constitucionais, impondo-se, para isso, o enten-
dimento de democracia para além de forma de Estado e 
de governo, considerando-a como princípio consagrado 
dos ordenamentos constitucionais atuais como fonte de 
legitimação do exercício do poder (DIAS, 2012, p. 58). 

Considerando todo esse cenário, imperioso conside-
rar a Teoria do Processo Constitucional 12, que norteia a 

11 Cabe esclarecer a divergência deste trabalho em relação ao au-
tor acerca da expressão “moderna concepção de Estado”, pois 
considera-se que o atual contexto sócio histórico insere-se na 
pós-modernidade.  

12 Teoria introduzida no Brasil pelo Professor José Alfredo de Oliveira 
Baracho, em sua “Teoria Geral do Processo Constitucional”. Suas 
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concepção de processo deste trabalho. Em suma, a Teoria 
do Processo Constitucional visa a consolidar o princípio 
da supremacia constitucional, servindo o processo como 
protetor dos direitos fundamentais, e em corolário sendo 
garantia da pessoa humana, influenciado sempre pelos ideais 
de efetividade da prestação jurisdicional. 

Nesse contexto, o direito processual tomou impor-
tância substancial na Constituição, tendo esta dedicado 
significativo espaço para designar orientações e normas a 
serem seguidas pela legislação processual. À vista de atender 
o Estado Democrático de Direito, a CR/88 estabeleceu 
normas que mudaram a interpretação e, inclusive, forçaram 
uma mudança das normas processuais infraconstitucionais 
à época vigentes – como o Código de Processo Civil de 
1973, que teve que, de alguma forma, se adequar ao novo 
cenário constitucional.

Pelo fato de a Constituição brasileira ter incorporado 
em si normas de direito processual, o direito processual civil, 
preliminarmente, se pauta nos princípios processuais ex-
pressos na constituição. Fala-se, então, no direito processual 
constitucional e em corolário, nos princípios processuais 
constitucionais. Estes, enquanto princípios diretivos da 
função jurisdicional tornam-se a base de fundamentação 
da jurisdição desenvolvida pelo Estado, tendo em vista a 
dimensão mais ampla do Estado Democrático de Direito, 
sendo assim considerados elos de integração da jurisdição 
com o sistema constitucional (DIAS, 2012, p. 115).

Pode-se dizer que o mais fundamental destes e basilar 
de todos os outros é o princípio do devido processo legal (ar-
tigo 5º, LIV), do qual advêm os princípios do contraditório  

concepções se devem, dentre outros, a Fix-Zamudio, Ítalo Andolina 
e Giuseppe Vignera.
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e da ampla defesa (artigo 5º, LV) e razoável duração do 
processo (artigo 5º, LVIII13), dentre outros.

Na linha de pensamento de José Alfredo de Oliveira 
Baracho, o devido processo legal insere-se no rol das ga-
rantias constitucionais, que são meios desenvolvidos pela 
técnica jurídica contemporânea, de sorte a controlar a 
regularidade constitucional dos atos estatais (gênero) em 
geral e do ato jurisdicional (espécie) em particular, sendo 
a mais importante delas. O devido processo legal deve ser 
compreendido como um bloco aglutinante e compacto 
de vários direitos e garantias fundamentais, os quais se 
incluem, o direito de amplo acesso à jurisdição, a garantia 
do contraditório e da plenitude de defesa, dentre outros 
(DIAS, 2012, p.73).

Desta maneira, torna-se crucial uma análise do 
CPC/15 à luz da Constituição, no intuito de verificar 
a adequação daquele ao processo constitucional e, como 
ilação, ao Estado Democrático de Direito. Nesta lógica, 
relevante avaliar, ainda, a relação do direito processual 
com os demais campos do direito, na medida em que o 
CPC/15 traz dispositivos comunicadores com as demais 
searas jurídicas.

3.5.2. Princípios Contratuais e o artigo 190

Estabeleceu-se que os princípios processuais gerais 
são aqueles previstos constitucionalmente e são nortea-
dores do direito processual, seja no âmbito civil, penal 
ou administrativo.

O direito civil, no âmbito contratual, é regido, fun-
damentalmente, pelos princípios gerais da boa-fé, função 

13 Inciso incluído posteriormente, pela Emenda Constitucional nº 45 
de 2004.
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social do contrato e autonomia privada. Estes são, em 
certa medida, os garantidores de relações equilibradas e de 
estabelecimento de convenções sobre objetivos comuns a 
serem alcançados.

Em contraposição, o processo civil parte do litígio, de 
um conflito posto no Judiciário; em outras palavras, da au-
sência de acordo das partes sobre determinado(s) direito(s). 
Como exposto anteriormente, em seu art. 190, o CPC/15 
prevê a possibilidade de os litigantes, antes ou durante o 
processo, acordarem acerca de questões processuais que, a 
partir desta convenção, guiarão os atos processuais das par-
tes. Decorrência natural admitir a influência dos princípios 
contratuais na regência destas relações processuais.

Considerando que o processo pode ser moldado por 
meio de convenção entre as partes, cabível questionar quais 
seriam o alcance e a eficácia dos princípios processuais 
nesses processos convencionados (negócios jurídicos pro-
cessuais e cláusulas negociais processuais), uma vez que, com 
a ampliação da autonomia das partes, surgiria um conflito 
entre os princípios contratuais e os princípios processuais 
– uma antinomia.

Ocorre que, ao inverso disso, os princípios contratuais 
apresentam-se como complementares aos processuais no 
âmbito destas relações processuais convencionadas. Na 
hipótese em que da autonomia das partes decorrer dificul-
dade na aplicação dos princípios processuais, incorrendo 
em nebulosa verificação de sua obediência, imediatamente 
incidir-se-ão os princípios contratuais, atuando como ga-
rantidores da legalidade e equidade da relação processual.

Como exemplo, no caso em que se apresente como 
opaca a verificação do cumprimento ao princípio do devi-
do processo legal, atua como auxiliar o princípio da função 
social, que permite ao juiz aferir se os atos processuais até 
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então corroboram com o que foi estipulado pelas partes 
na convenção, tendo em vista o contexto social e levando 
em conta a sociedade, que neste caso tem interesse num 
processo adequado e efetivo.

O próprio CPC/15 abarcou princípios originaria-
mente contratuais, como o da boa-fé objetiva. É o caso do 
artigo 5º, que dispõe que “aquele que de qualquer forma 
participa do processo deve comportar-se de acordo com 
a boa-fé”. Isso denota, vez mais, o caráter complementar 
entre princípios processuais e princípios contratuais:

Estando o sistema jurídico comprometido com 
a garantia do devido processo legal, torna-se 
necessária a consolidação de premissas contra os 
comportamentos não cooperativos dos sujeitos 
processuais, de modo a induzir a assunção de 
responsabilidades por todos em consonância 
com a boa-fé objetiva. (THEDORO JUNIOR 
et al, 2015, p.183)

Tendo em vista que a segurança jurídica é fundamento 
do Estado Democrático de Direito, é lógica a conclusão de 
que o princípio da boa-fé objetiva não se reduz ao direito 
privado; bem ao inverso disso, expande-se por todo o di-
reito, inclusive no direito público (THEDORO JUNIOR 
et al, 2015, p.184). 

Isso, no entanto, não transforma o processo subme-
tido ao artigo 190 num contrato, como em certa medida 
aduzia Pothier14, já que por óbvio, as partes não elegem 

14 Por considerar o processo como “[...] um contrato acessório ao 
hipotético contrato social livremente estabelecido pelos homens 
para convivência e solução pacífica de seus conflitos” (LEAL, 2001, 
p. 237).
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o terceiro que irá decidir o litígio e devem se submeter à 
sentença proferida pelo juiz, que tem o poder de tornar 
esta coativa. 

Ainda assim, nota-se a relevância e a influência dos 
princípios contratuais no processo, que denota a utilização, 
no âmbito processual, da contratualidade como técnica 
auxiliar de resolução de conflitos litigiosos.

3.6. CONTRATUALIDADE E 
“CONTRATUALIZAÇÃO” DO PROCESSO

3.6.1. Contratualidade

Com o decorrer da evolução da teoria dos contratos, 
atualmente tem-se como evidente a eficaz tendência de 
redução do papel e da importância da vontade dos con-
traentes. Esta tendência, definida como objetivação do 
contrato, leva a redimensionar a influência que o elemento 
voluntarista exerce em relação à própria definição do con-
ceito de contrato e mesmo acerca do tratamento jurídico 
concreto de cada relação (ROPPO, 2009, p. 297).

Estas novas formulações podem ser resumidas pela pas-
sagem do absolutismo da “teoria da vontade” à abrangência 
da “teoria da declaração”.  Esta nova disciplina contratual 
consolida-se por uma característica e um objetivo: a carac-
terística é a de ligar os efeitos e concepções das relações aos 
elementos objetivos – exterior e socialmente reconhecíveis, 
pois a vontade é agora submetida àquilo que socialmente 
transparece e é percebido pelo outro contraente, ou seja, 
submetida à declaração; o objetivo é o de tutelar os interes-
ses do destinatário da declaração ao nível de todo o sistema, 
o que se converte em garantia de segurança e estabilidade 
das trocas, da continuidade e estabilidade das relações de 
negócios (ROPPO, 2009, p.298-299).
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Essa releitura do contrato como simples acordo de 
vontades, em que estas figuram como absolutas, para a con-
cepção de consensualismo e autonomia privada, é produto 
da necessária redefinição da contratualidade15, que por sua 
vez acompanha o fenômeno da constitucionalização do 
Direito Civil, tendo como cerne a nova contratualidade 
na reconstrução do Direito Privado brasileiro16.

Aqui, a autonomia privada ganha novo dimensiona-
mento, abrangendo aspectos patrimoniais e pessoais, vez 
que, a partir dessa releitura, serve até mesmo para justifi-
car a resistência do indivíduo à intromissão do Estado no 
espaço que deve ser só seu ou que deva contar com sua 
participação, na persecução de sua dignidade.

Neste contexto, o artigo 190 demonstra a amplitude 
da contratualidade nos diversos ramos do direito, tendo em 
vista ser o direito processual civil, em certa medida, um 
ordenamento mais hermético, que exige criteriosa forma-
lidade. A autonomia privada ao possibilitar que as partes 
convencionem acerca das especificidades procedimentais, 
em consequência, acaba por permitir a flexibilização dessas 
formalidades processuais, evidenciando o caráter consensual 
pelo qual o procedimento do artigo 190 é regido.

À vista disso, configura-se, ainda, o empoderamento 
das partes em relação ao impositivo processual, tendo 

15 Consulte mais sobre o contexto no artigo “Por uma redefinição da 
contratualidade”, de César Fiuza publicado na revista Meritum da 
Universidade Fumec. Belo Horizonte. v. 2. n. 2. p. 45-64 jan./jun. 2007.

16 Consulte mais sobre o tema no artigo “A nova contratualidade na 
reconstrução do Direito Privado nacional”, de Taisa Maria Ma-
cena de Lima. Disponível em: <http://www.fmd.pucminas.br/
Virtuajus/1_2004/A%20NOVA%20CONTRATUALIDADE%20
NA%20RECONSTRUCAO%20DO%20DIREITO%20PRIVA-
DO%20NACIONAL.pdf>. Acesso em: 17.abr.2016.
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em conta o aspecto refratário da autonomia privada, que 
impele o Estado a ceder lugar à liberdade e ao consenso 
dos indivíduos em decidirem seu destino, se não ao todo, 
em parte, por mitigar a ingerência do Estado-juiz nas 
relações processuais.

A partir de então, o cenário possibilitado pelo artigo 
190 coloca uma lógica de negociação, consensualidade no 
âmbito judicial, que afasta a estrutura tradicionalmente 
vertical em favor de uma estrutura horizontal, pondo em 
simetria partes e juiz.

3.6.2. A “contratualização” do processo

No direito processual, a consensualidade pode causar 
estranhamento; concepções mais fechadas de processo po-
dem levar ao entendimento de que no direito processual 
não caiba a ingerência de outras matérias ou ainda que 
litígios e negociação sejam incompatíveis. No presente, tal 
visão se mostra ultrapassada e inadequada.

Bem aponta essa concepção tradicional, Érico Andrade:

Esse tipo de ajuste, certamente, leva a deter-
minadas perplexidades, como por exemplo, a 
concepção de que o processo, por envolver lití-
gios ou conflitos, seria infenso às possibilidades 
negociais, inerentes aos contratos, ou mesmo 
à impossibilidade de enquadrar esse tipo de 
ajuste em figuras contratuais clássicas do direito 
civil, donde a doutrina francesa apontar que se 
trata mais de “contrahere” que de “contractus”. 
(ANDRADE, 2014, p.159).

De fato, referir-se à uma contratualização de searas 
diversas do direito, pautando-se na consensualidade entre 
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os agentes é fenômeno recente, dado que coincide com 
a pós-modernidade17, pela qual são inferidas profundas 
mudanças das estruturas e das relações sociais. Modifica-se 
o próprio Estado, em sua estrutura e posicionamento em 
relação à sociedade civil, o que faz surgir novos atores. 

Muda-se em corolário a relação entre Estado e di-
reito, pois com a reconfiguração da estrutura do Estado 
advém uma série de inflexões jurídicas; ou por se dizer 
“à emergência de um Estado pós-moderno corresponde 
inevitavelmente o surgimento de um direito pós-moderno” 
(CHEVALLIER, 2009, p. 115). 

Nesse rearranjo, tem-se que nas sociedades contempo-
râneas a regulação jurídica passaria pela intervenção destes 
múltiplos atores, situados em espaços jurídicos diversos, e 
estes atores, por sua vez, passariam a elaborar regras e uti-
lização de mecanismos de solução de conflitos que evitam 
ou modificam a mediação estatal (CHEVALLIER, 2009). 

Isso ocorre também no âmbito processual, sendo que 
a visão anterior predominante – e em certa medida até 

17 Entendida como a conjuntura do momento sócio histórico da 
humanidade a partir da segunda metade do século XX, que ainda 
arraigada de elementos modernos toma as características de rela-
tivismo das situações e da ideia de verdade; do informalismo; do 
dinamismo das relações, acarretando em uma era da subjetividade, da 
pluralidade, da diversidade e da fluidez. Esta, portanto, conceitua-se 
como a conjuntura do momento sócio histórico da humanidade 
a partir da segunda metade do século XX, que ainda arraigada de 
elementos modernos toma as características de relativismo das si-
tuações e da ideia de verdade; do informalismo; do dinamismo das 
relações, acarretando em uma era da subjetividade, da pluralidade, 
da diversidade e da fluidez. Uma fase de transição prolongada, pois 
confirma-se e aprimora-se certos elementos modernos que julga-se 
necessários, ao tempo que rompe-se abruptamente com os demais, 
formando uma amálgama de características que apontam para algo 
novo, ainda não identificado e, portanto, não alcançado.
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hoje – de que a intervenção estatal era mais eficiente no 
dimensionamento dos litígios cede lugar ao panorama de 
declínio da centralidade do Estado na regência do direito 
público, com a abertura para a consensualidade no intuito 
de buscar-se maior sintonia com os cidadãos, o que vem 
garantindo um fortalecimento e sofisticação das cláusulas de 
consensualidade (THEDORO JUNIOR et al, 2015, p.259). 

Ademais, a abertura do Estado à consensualidade per-
mite não só maior autonomia das partes como também sua 
maior participação e cooperação - entre si e com o juiz, 
colocando-as no núcleo da condução do processo. Na visão 
deste trabalho isso aponta uma adequação constitucional do 
processo, que torna este, no mínimo, com uma perspectiva 
mais democrática.

Andrade atenta, ainda, para a possibilidade de o con-
sensualismo tornar o propósito da ação pública – o provi-
mento judicial – mais eficaz:

Todo esse quadro leva, ao menos em tese, à maior 
eficácia da ação pública, com a possibilidade 
de melhor aceitação das decisões judiciais, em 
razão da abertura democrática que se produz 
no Judiciário, tornando a justiça mais ‘cidadã’ e 
enquadrando a função judiciária no novo mo-
delo de Estado que se desenha neste início de 
século XXI: o Estado mediador. (ANDRADE, 
2014, p.159)

A notável influência do direito contratual no processo 
acabou por acarretar na “contratualização” deste, e tendo 
em perspectiva o artigo 190, esse fenômeno ganha propor-
ções ainda mais agudas, modificando até mesmo estruturas 
procedimentais basilares do processo, mostrando-se diversa 
de quaisquer outras. Insta analisar que, considerando que 
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o artigo 190 proporciona características e condições pro-
cedimentais tão peculiares, é possível depreender tenha se 
estabelecido um novo procedimento no CPC/15,qual seja, 
o procedimento contratualizado?

3.7. PROCEDIMENTO CONTRATUALIZADO (?)

De todo o raciocínio atribuído à presente exegese do 
artigo 190, imperioso afirmar que outra importante decor-
rência do dispositivo é a criação de uma nova modalidade 
procedimental: o procedimento Contratualizado.

Se por um lado, como já referido, se descarta absoluta-
mente a hipótese do processo como um contrato, quando 
esse está submetido ao artigo 190, por outro, se tem como 
plenamente possível considerar o procedimento como 
contratual. Aqui, haja vista a efetiva distinção entre pro-
cesso e procedimento, iniciada por Fazzalari18, tal premissa 
se afasta de qualquer incerteza/obscuridade/imprecisão/ 
que a terminologia possa criar. 

Assim, no CPC/15 o processo submetido ao artigo 
190 não se transubstancia em contrato. Isto não impede, no 
entanto, a possibilidade de se considerar o procedimento 
exposto pelo artigo 190 como um procedimento contra-
tualizado, caracterizando espécie procedimental inovadora. 

Atendo-se ao escopo da assertiva de um novo proce-
dimento, esta assinala uma decorrência jurídica fática do 

18 (Rosemiro Pereira Leal considera que “as teorias formuladas sobre a 
caracteriologia jurídica do processo mostram-se, até Fazzalari, insa-
tisfatórias, e até confusas, para discernir o instituto do procedimento 
em face do Processo”, tendo tal distinção como foco principal o 
contraditório. p.95-96 Leal. Para conhecimento da referida distinção 
elaborada pelo processualista italiano no Original, consultar: FAZ-
ZALARI,Elio. Istituzioni di diritto processuale. 8.ed. Padova: 
Cedam,1996. p.79 e ss. - Cap. II - La struttura del processo.),
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fenômeno de “contratualização” do processo. A incorpo-
ração de preceitos consensuais e contratuais pelo CPC/15 
deu causa a mudanças estruturais no processo civil de 
maneira geral. Essas se deram de maneira tão profunda em 
certos casos, que procedimentos foram não só modificados 
como também criados ou, foi criado, em exatos termos, 
considerando a proposta do presente trabalho.

Ainda que a flexibilização processual esteja difundida 
no CPC/15, os procedimentos, como o ordinário, man-
tiveram suas bases estruturais. No entanto, ao se analisar o 
previsto no artigo 190, vislumbra-se um procedimento de 
estruturas características, com atribuições próprias, princi-
palmente tendo em vista os acordos anteriores ao processo 
– cláusulas gerais de negociações processuais – que apontam, 
desde o momento de sua constituição, que o procedimento 
a ser seguido em caso de litígio será o contratualizado, por 
ser mandatória a observância às estipulações naquelas/
nelas contidas.

Nesse caso, portanto, um eventual litígio já terá pro-
cedimento processual definido, sendo presumível que este 
conste, inclusive, na peça inicial. Afinal, ilógico seria pensar 
que o texto do artigo 190 da maneira como está redigido 
serve apenas como possibilidade de restritas estipulações 
e flexibilizações processuais, impedidas de abrangerem a 
forma e o iter procedimental considerando-se os ônus e 
faculdades das partes, num exercício hermenêutico espa-
rolado e limitado. 

Mutatis mutandis, da mesma forma ocorre nas estipula-
ções feitas entre partes e juiz durante o processo – negócios 
jurídicos processuais, visto que a decisão das partes e do juiz 
por acordarem a condução do processo institui verdadeira 
mudança do procedimento, no qual o anterior, que segue 
estipulações previstas nos artigos do CPC/15, cede lugar 
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a um novo, que é pautado em estipulações previstas numa 
convenção; ou seja, um procedimento contratualizado.

Reforçando esse entendimento, nota-se a valorização 
e a busca do CPC/15 pela participação e construção pelas 
partes, do resultado final do qual estão envolvidas na re-
lação, qual seja, o provimento jurisdicional.  Esse intento 
denota a criação de novo modelo processual confeccionado 
pela atual doutrina processual majoritária, idealizadora do 
CPC/15. Tal modelo, chamado de processo cooperativo19 
busca uma adequação negocial do processo, pautado no 
recentemente surgido princípio da cooperação:

Esse modelo caracteriza-se pelo redimensio-
namento do princípio do contraditório, com 
a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos 
sujeitos do diálogo processual, e não mais como 
um mero espectador do duelo das partes. O 
contraditório é valorizado como instrumento 
indispensável ao aprimoramento da decisão ju-
dicial, e não apenas como uma regra formal que 
deve ser observada para que a decisão seja válida 
[...] busca-se uma condução cooperativa do pro-
cesso, sem destaques para qualquer dos sujeitos 
processuais (DIDIER JUNIOR, 2016, p.126).

Ademais, interpretar o referido dispositivo de ma-
neira contida, hermética, seria entrar em colisão com o 
movimento de abertura do processo à consensualidade; 
sabidamente/claramente um dos aspectos mais buscados 
pelos autores do Código de Processo Civil. Em consequ-
ência, tal negativa se mostra como refratária a um processo 

19 Para compreensão do modelo processual cooperativo, consultar a 
obra de Freddie Didier Jr. “Curso de Direito Processual Civil”, de 
2016, em seu volume 1, das páginas 121 a 133.
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de cunho constitucional-democrático, pois não possibilita 
nem uma condução colaborativa do processo nem uma 
maior participação e autonomia das partes. 

3.8. CONCLUSÃO

Da teoria constitucionalista do processo, colhe-se que 
o processo, em seus novos contornos teóricos na pós-mo-
dernidade, apresenta-se como instituição constituciona-
lizada que, pela principiologia constitucional do devido 
processo (que abarca os princípios da reserva legal, da 
ampla defesa, da isonomia e do contraditório) converte-se 
em direito-garantia.

O conceito contemporâneo de Estado Democrático 
de Direito exige que o legislador, nas sociedades Políticas 
Democráticas de Direito, uma vez eleito, submeta-se aos 
princípios do Processo como instituição jurídica balizadora 
da soberania popular e da cidadania, cujos fundamentos se 
assentam no instrumento da jurisdição constitucional e esta 
como atividade judicatória dos juízes, de forma legal, pree-
xistente e básica, como única fonte do poder constituinte.

Assim, não é demais reprisar que o processo cons-
titucional tem por fundamento garantir o princípio da 
supremacia constitucional, possibilitando a efetiva tutela, 
proteção e fomento dos direitos fundamentais.

Importante ressaltar que o processo constitucional 
demanda pressupostos essenciais, dentre eles: o direito 
a razoável duração dos pleitos e as formas de controle 
constitucional (preventivo, repressivo, direto, repressivo 
indireto e ocasional); que não podem ser confundidos 
com diminuição ou eliminação das garantias processuais 
constitucionais (contraditório, ampla defesa, duplo grau de 
jurisdição, fundamentação das decisões, direito de prova,  
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instrumentalidade das formas, presença de advogado, dentre 
outros), sob pena de ferir o princípio do Estado Demo-
crático de Direito.

Desta forma, com o desenvolvimento do trabalho, 
evidenciou-se a necessidade de se definir o momento de 
formação da convenção procedimental permitida pelo 
artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015 a fim de 
se evitar falibilidades teóricas e modificações na natureza 
jurídica dos contratos. 

Assim, coube estabelecer a terminologia adequada a 
se atribuir aos acordos que determinem regras processuais. 
Estes, enquanto endoprocessuais, recebem corretamente 
a conhecida alcunha de negócios jurídicos processuais. 
No entanto, quando ocorridos fora do âmbito processual, 
como parte integrante de instrumentos contratuais, ne-
cessariamente deve-se adotar o termo cláusulas gerais de 
negociação processual.

 Além disso, mostrou que a consensualidade das par-
tes permite não só maior autonomia das mesmas, como 
também maior participação e cooperação – entre si e com 
o julgador –, colocando-as no núcleo de condução do 
processo, pautadas sempre pela boa-fé, o que a seu turno 
acaba por estabelecer um novo procedimento processual: 
o procedimento contratualizado.

Por fim, tais implicações, além de modificarem o 
eixo central da condução processual, perfazem as garan-
tias do devido processo legal, contraditório e isonomia, 
adequando constitucionalmente o processo democrático, 
de necessária observância.
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4

OS REFLEXOS DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL NOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL

Ana Cristina Alves de Paula1

4.1. INTRODUÇÃO

É cediço que o Código de Processo Civil de 1973, 
elaborado pelo então Ministro da Justiça Alfredo Buzaid, 
após mais de 37 anos de vigência, apesar de inúmeras re-
formas não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento 
do contencioso civil e tributário, abarrotando os Tribunais 
pátrios e prejudicando o primado constitucional da razoável 
duração do processo. O texto do Código de Buzaid, de tão 
alterado e reformado, passou a revelar até mesmo dispo-
sitivos contraditórios, o que se tornou alvo de constantes 
críticas doutrinárias e de toda comunidade jurídica – que 
preza por um direito harmonioso e coerente, imprescindível 
para um estado mínimo de segurança jurídica.

1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universi-
dade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FCHS), campus 
de Franca/SP. 
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O novo Código de Processo Civil (CPC) é fruto 
do trabalho de uma comissão de juristas presidida pelo 
então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, 
hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria 
geral foi atribuída à processualista Tereza Arruda Alvim 
Wambier. O anunciado sucesso do projeto parece se en-
contrar na capacidade técnica e empenho dos membros 
da comissão e no fato de esta ter dialogado com os mais 
diversos setores da sociedade e da comunidade jurídica. 
Neste sentido, é indiscutível que o novo CPC vem em 
compasso com os princípios da segurança jurídica, livre 
acesso ao Judiciário, razoável duração do processo e todas 
as demais garantias constitucionais processuais estampadas 
na Constituição Federal.

Partindo da premissa de que o Codex Processual Civil 
é aplicável subsidiariamente às ações de Execução Fiscal, 
à luz do art. 1º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 
1980, o presente artigo pretende abordar o novo código 
processual e seus reflexos nos embargos à Execução Fiscal 
no que tange à cobrança forçada de tributos, aliado aos 
princípios processuais constitucionais que nortearam a 
novel redação do diploma processual civil. Ademais, tal 
artigo tratará também dos pressupostos de admissibilidade 
dos embargos e, ainda, acerca da possibilidade de atribuição 
de efeito suspensivo aos mesmos.

A temática em questão tem maior importância na 
medida em que a execução fiscal é, por excelência, a ação 
judicial utilizada pelo Fisco para a cobrança e satisfação do 
crédito tributário, ao passo que os embargos à execução 
fiscal são considerados a ação antiexacional típica. Mas a 
concepção processualista-formal de uma rígida separação 
entre os processos que visam ao acertamento (processo 
de conhecimento) e à execução do Direito, bem como 
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o dogma individualista-liberal da absoluta blindagem do 
indivíduo face ao Estado, apresentam-se como dificuldades 
a um processo de execução efetivo, conforme alertam Igor 
Mauler Santiago e Frederico Menezes Breyner (SANTIA-
GO; BREYNER, 2009). O presente estudo centra-se no 
art. 919 do novo CPC, o qual determina que os embargos 
à execução por título extrajudicial ficam, em regra, dotados 
de efeito suspensivo automático, ao contrário do que até 
então se verificava.

Assim, se, por um lado, no momento da execução da 
dívida ativa deve ser considerado o dever constitucional 
de pagar impostos, somado ao interesse público na arre-
cadação tributária eficiente, com vistas a garantir a manu-
tenção dos serviços públicos básicos e a implementação 
de políticas públicas para a redução da desigualdade e a 
inclusão social, por outro não é admissível que o preço 
a ser pago seja a violação ou, até, a subtração dos direitos 
e garantias dos contribuintes, os quais se encontram em 
posição evidentemente desfavorecida em relação à Fazenda 
Pública (LOCATELLI, 2012). Buscar-se-á concluir sobre a 
inaplicabilidade da inovação aos embargos à execução fiscal, 
levando-se em conta a especialidade da Lei de Execuções 
Fiscais e a proteção constitucional do contribuinte. 

4.2. ESCOPO DA LEI Nº 11.382/06

Seguramente, o processo executivo fiscal é um dos 
processos de maior incidência no foro, seja federal ou es-
tadual. Por isso, compreendê-lo é tarefa obrigatória para 
todos os cientistas do direito, especialmente, os que se 
voltam ao estudo do direito público. O processo de exe-
cução fiscal representa uma garantia fundamental pela qual 
o devedor somente será despojado do seu patrimônio na 
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exata proporção do seu débito e pelo meio menos gravoso 
aos seus direitos. Sua magnitude está em constituir-se num 
instrumento ético para a solução dos conflitos entre o exe-
cutado e a Fazenda Pública exequente a partir de regras 
previamente estabelecidas (SALOMÃO, 2006).

A Lei nº 11.382, de 06 de dezembro de 2006, tam-
bém conhecida como Lei de Execuções Fiscais (LEF), 
veio a lume com o intuito de agregar mais uma etapa 
à atual reformulação do processo de execução previsto 
no Livro II do Código de Processo Civil de 1973, sen-
do esta iniciada com a transformação do processo de 
execução por título judicial na fase de cumprimento de 
sentença – conforme previsto pela Lei nº 11.232, de 22 
de dezembro de 2005 –, chegando ao momento atual de 
concessão de nova diretriz ao processo de execução por 
título extrajudicial, o que fez a lei em estudo, vigente 
desde 21 de janeiro de 2007. Infere-se, portanto, que a 
Lei nº 11.382/06 não eliminou o manejo de embargos, 
pois, ainda que o fizesse, consta da Lei nº 6.830/80 que 
a defesa do executado se faz, após seguro o juízo, por 
intermédio de embargos (art. 16, caput).

Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, os entes 
públicos (União, Estados, Distrito Federal, Territórios, 
Municípios e respectivas Autarquias) dispõem de título 
executivo extrajudicial para a satisfação de seus créditos 
tributários e não-tributários (art. 2º da Lei nº 6.830/80), 
o qual será consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa 
(CDA). Além disso, a supracitada lei disciplina o rito e 
demais aspectos da execução dos créditos acima referidos 
perante o Poder Judiciário, ou seja, estabelece o procedi-
mento para a denominada execução fiscal. Contudo, tal di-
ploma legislativo não tem o condão de esgotar todas as si-
tuações pelas quais passa a execução dos créditos tributários  
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e não-tributários dos entes públicos, razão pela qual 
o seu art. 1º autoriza a aplicação subsidiária das regras 
do Código de Processo Civil pertinentes, notadamente 
aquelas referentes ao processo de execução por título 
extrajudicial, tendo em conta a natureza do título que 
embasa o processo de execução fiscal.

Deveras, na lição de José Alfredo de Oliveira Baracho, 
Igor Mauler Santiago e Frederico Menezes Breyner, a sub-
sidiariedade impõe que, havendo duas ordens normativas 
em princípio habilitadas a disciplinar um tema, uma maior 
(geral) e outra menor (específica), a regulação pela segunda 
tenha sempre preferência, salvo quando impraticável ou 
ineficiente. A escolha se justifica por estar a ordem menor 
mais próxima à questão em foco, cujas particularidades 
tem melhores condições de conhecer e contemplar. Em 
tal contexto, a escolha da ordem mais abrangente seria 
injurídica, eis que a aplicação das suas regras demandaria 
maior adaptação por parte das autoridades competentes, a 
dificultar e atrasar o seu processo decisório e a maximizar 
o risco de prolação de decisões diferentes e mesmo con-
traditórias (SANTIAGO; BREYNER, 2009). Diante disso, 
nota-se que a Lei nº 11.382/06 exerce grande influência 
no processo de execução fiscal, tornando-se, portanto, 
necessário o seu estudo, a fim de averiguar as alterações 
trazidas à legislação processual civil e quais as influências e 
modificações no procedimento da execução fiscal, o que 
se propõe este trabalho fazer. Todavia, comunga-se com o 
pensamento dos mencionados autores, para quem o novo 
estatuto processual civil não atinge as leis especiais ante-
riores relativas à execução de dívidas de peculiar natureza, 
como as tributárias, sujeitas à Lei nº 6.830/80 (SANTIA-
GO; BREYNER, 2009). 
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4.3. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

4.3.1. Antiga sistemática

A ação judicial de embargos à execução fiscal se des-
tina à defesa do contribuinte devedor de algum crédito 
tributário. O art. 736, parágrafo único, do antigo Estatuto 
Processual Civil de 1973 determinava que os embargos 
fossem autuados em apartado dos autos da execução fiscal, 
a qual prosseguiria independentemente da oposição da-
queles. Conquanto a LEF não mencione expressamente a 
suspensão da execução, como fazia a redação do art. 739, 
§ 1º, do CPC/73, é clara a sua opção pela suspensividade  
dos embargos, que se depreende dos seguintes dispositivos: 

Art. 19. Não sendo embargada a execução ou 
sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia 
prestada por terceiro, será este intimado, sob pena 
de contra ele prosseguir a execução nos próprios 
autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:

I– remir o bem, se a garantia for real; ou

II– pagar o valor da dívida, juros e multa de mora 
e demais encargos, indicados na Certidão de 
Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia 
for fidejussória.

Art. 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os 
bens penhorados:

I – antes do leilão, pelo preço da avaliação, se 
a execução não for embargada ou se rejeitados 
os embargos.

Art. 32, § 2º. Após o trânsito em julgado da deci-
são, o depósito, monetariamente atualizado, será 
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devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda 
Pública, mediante ordem do Juízo competente.

A LEF ainda inovou ao prever a possibilidade do exe-
quente averbar certidão comprobatória do ajuizamento da 
execução, na forma do art. 615-A do CPC/73, viabilizando, 
no limiar do processo, a ciência por terceiros da existência 
de demanda executiva, mecanismo que poderá ser adotado 
pela Fazenda Púbica em sede de execução fiscal. O juiz, 
contudo, poderia lhes conferir efeito suspensivo, nos termos 
do art. 739-A, § 1º, do CPC/73, desde que o executado 
preenchesse concomitantemente os três requisitos previstos, 
quais fossem: a relevância dos fundamentos, consubstanciada 
na verossimilhança das alegações jurídicas, com a demons-
tração de que têm condições de serem acolhidas para fins 
de desconstituição do título; a configuração do grave dano 
de difícil ou incerta reparação, aptos a tornar inviável a so-
brevivência da sociedade empresária ou a manutenção do 
mínimo indispensável à pessoa física caso não haja suspensão 
dos atos executórios; e, por fim, a garantia do juízo pela 
penhora, depósito ou caução suficientes. Portanto, a regra 
do antigo CPC era a da ausência de atribuição de efeito 
suspensivo aos embargos à execução fiscal, com exceção 
do preenchimento dos requisitos previstos no art. 739-A, 
§ 1º, da Lei Processual Civil. 

Excepcionalmente, poderia ser concedido efeito sus-
pensivo aos embargos ainda que ausentes a relevância dos 
fundamentos e a configuração do grave dano de difícil ou 
incerta reparação, nas hipóteses de moratória; depósito do 
valor integral do débito pelo executado, desde que em di-
nheiro; concessão de medida liminar em mandado de segu-
rança; concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, 
em outras espécies de ação judicial; e de parcelamento. Isso 
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porque, nessas situações, restaria suspensa a exigibilidade 
do crédito tributário, na forma do art. 151, incs. I ao VI, 
do Código Tributário Nacional, não havendo como ter 
prosseguimento a execução fiscal (CELIBERTO, 2011).

Percebe-se que a posição do executado ficou bas-
tante enfraquecida na antiga sistemática, pois o que antes 
era um direito seu líquido e certo (a concessão de efei-
to suspensivo aos embargos quando garantido o juízo), 
transformou-se em expectativa remota, sendo difícil a 
ocorrência prática da hipótese de suspensão do executivo 
fiscal pela oposição de embargos.

Apesar de eventual apelação contra a sentença que 
desse pela procedência, total ou parcial, dos pedidos feitos 
nos embargos à execução fiscal continuar sendo recebida 
no duplo efeito (art. 520, caput, do antigo CPC), não haveria 
paralisação do executivo fiscal, exceto se concedido fosse 
o efeito suspensivo aos embargos quando do recebimento 
destes. Assim, o efeito suspensivo da apelação se prestava 
apenas a impedir a produção de efeitos da sentença que 
julgou os embargos e não para suspender a marcha da exe-
cução fiscal. Somente se fosse concedido efeito suspensivo 
aos embargos é que restaria obstado o prosseguimento da 
execução fiscal. 

4.3.2. A sistemática atual e as  
primeiras modificações

A Constituição Federal de 1988 colima dentre dos 
princípios fundamentais que a República Federativa do 
Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito 
vigente um dos pilares fundantes deste Estado Democrático 
o princípio Federativo, bem como os metas-princípios da 
segurança jurídica, da certeza do direito, e do due process of law.
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Desde a criação da comissão presidida por Luiz Fux, 
voltada à elaboração do anteprojeto, o texto do novo Códi-
go de Processo Civil foi debatido no Senado e na Câmara 
por mais de cinco anos. Em dezembro de 2014, seguiu 
para votação final no plenário do Senado, e depois foi 
encaminhado à Presidência da República para sanção. A 
Lei nº 13.105 foi promulgada em 16 de março de 2015 e 
entrará em vigor decorrido um ano da data da sua publi-
cação oficial, trazendo diversas inovações no regramento 
da atuação da Fazenda Pública em Juízo.

O novo Código de Processo Civil vem de encontro 
aos antigos anseios populares, da classe política, jurídica e, 
sobretudo, acadêmica para dar um novo viés na realização 
da Justiça Social, com fundamento no Estado Democrático 
de Direito. Todo esse processo reformador e criador de 
novas modalidades de racionalidade e instrumentalidade 
jurídica ensejou uma sedimentação neoconstitucionalista e 
neoprocessualista, enfatizando os princípios constitucionais 
tributários como cláusulas pétreas, como o da legalidade, 
do devido processo legal, do direito ao contraditório e 
ampla defesa, todos colimados com meta-princípio da 
Justiça Fiscal.

Segundo as regras em vigor, após citado, o contri-
buinte poderá pagar o débito ou garantir a execução. 
Quando houver matéria exclusivamente de direito, apta a 
afastar a pretensão fazendária, poderá apresentar exceção 
de pré-executividade, a qual, expressamente prevista no 
atual CPC, é fruto de construção pretoriana e aceita pela 
jurisprudência. Trata-se de resposta do executado, que tem 
a inegável vantagem de prescindir da apresentação de ga-
rantia (GRUPENMACHER, 2015). Além da exceção de 
pré-executividade, desde que garantido o juízo, os embargos 
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do executado permanecerão sendo, por excelência, meio 
de defesa quando houver necessidade de dilação probatória.

A Constituição Federal de 1988 ampliou significati-
vamente os mecanismos de proteção judicial e assim tam-
bém o acesso à justiça bem como os meios de defesas das 
execuções forçadas de tributos. Hodiernamente, verifica-se 
que muitos entes da Federação, dentro de suas respectivas 
competências, criam normas inconstitucionais onerando 
os contribuintes e sobrecarregando a economia nacional, 
com a consequente cobrança e ilegal do cidadão brasileiro 
por meio da propalada Ação de Execução Fiscal, muitas 
vezes nulas, inexequíveis e ilíquidas.

É inquestionável que a Lei de Execuções Fiscais (Lei 
nº 6.830/1980 à época) veio a ser inaugurada após 20 anos 
da vigência do Código Tributário Nacional, com claro e 
expresso intuito de melhorar a arrecadação estatal. Neste 
sentido, não resta dúvidas de que o executado fiscal/con-
tribuinte possui seu direito constitucional de defesa restrito 
à poucos meios de defesa e impugnações, a exemplo dos 
Embargos à Execução Fiscal, objeto deste estudo.

Humberto Theodoro Júnior preleciona no sentido de que

Quanto aos privilégios exagerados que a Lei 
nova instituiu em prol da Fazenda Pública, não 
se deve esquecer que no sistema democrático 
um dos princípios mais caros, na ordem consti-
tucional, é o da isonomia, ou seja, o da igualdade 
de todos perante a lei. Por isso o Código de 
Processo Civil está impregnado desse princípio 
ao longo de toda a sua regulamentação, e chega, 
mesmo, a impor ao juiz o dever funcional de 
assegurar, sempre, às partes, “igualdade de tra-
tamento”, enquanto tramitar a causa em juízo 
(art. 125, I CPC).
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Em matéria processual, conforme o melhor 
entendimento dos doutos, privilégios e prerro-
gativas a determinados litigantes só se toleram 
com exceções, quando os exigir indiscutível 
interesse publicou social, como, por exemplo, 
se dá na ampliação de prazo para a defesa da 
Fazenda Pública, diante da notória dificuldade 
com que o advogado tem de lutar para obter 
no aparelhamento burocrático os elementos 
necessários à Defesa do Poder Público (THE-
ODORO JÚNIOR, 2004).

Nestes termos, privilegiou demasiadamente as cobran-
ças das exações fiscais em total detrimento dos mais lídimos 
direitos e garantias processuais tributárias assegurados pela 
Constituição Federal de 1988.

Dentre as mais diversas competências atribuídas aos 
entes estatais está a arrecadação de tributos, que serão desti-
nados à realização dos serviços que satisfarão as necessidades 
públicas. Se, no entanto, o obrigado não cumpre com a pres-
tação enunciada na norma tributária ou de outra natureza, 
surge a necessidade de aplicação do preceito secundário da 
norma jurídica para que o Estado-juiz promova a atuação 
da sanção e submeta o patrimônio do obrigado à satisfação 
do crédito tributário ou não tributário da entidade estatal 
(SALOMÃO, 2006). Ocorre que o contribuinte possui 
poucos remédios para socorrer-se quando se vê demandado 
pela Fazenda Pública de forma ilegal.

O art. 38 da LEF trata de tolher as hipóteses de defesa 
do contribuinte ao determinar que a discussão judicial de 
dívida com a Fazenda somente será admissível em fase de 
execução. Uma vez figurando como executado no pro-
cesso executivo fiscal, caberá ao contribuinte defender-se 
através de embargos à execução, os quais, segundo Araken 
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de Assis, “[...] assumem, no direito pátrio, a qualidade de 
ação de oposição à execução, quer abrigando exceções 
substantivas, quer controvertendo questões processuais da 
execução” (ASSIS, 2007).

Os embargos à execução têm natureza de ação des-
constitutiva autônoma, representando a principal defesa 
apresentada pelo executado, objetivando desconstituir 
o título executivo materializado na certidão da dívida 
ativa. Os tribunais vinham aplicando ao processo de 
execução fiscal (regido pela Lei nº 6.830/80) a regra do 
art. 739-A do Código de Processo Civil, ora em nome 
da teoria do diálogo das fontes, uma suposta novidade 
importada da Alemanha, ora sustentando a lacuna na lei 
específica que não teria conferido o efeito suspensivo 
aos embargos do executado.

Com a devida vênia, não há, na realidade, a apontada 
omissão na Lei nº 6.830/80. Destarte, os embargos à exe-
cução fiscal continuarão tendo o seu processamento pela 
citada legislação, que assim determina:

Art. 16. O executado oferecerá embargos, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou 
do seguro garantia;

III- da intimação da penhora.

§ 1º Não são admissíveis embargos do executado 
antes de garantida a execução.

§ 2º No prazo dos embargos, o executado de-
verá alegar toda matéria útil à defesa, requerer 
provas e juntar aos autos os documentos e rol 
de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, 
até o dobro desse limite.
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§3º Não será admitida reconvenção, nem com-
pensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 
incompetência e impedimentos, serão arguidas 
como matéria preliminar e serão processadas e 
julgadas com os embargos.

Art. 17. Recebidos os embargos, o Juiz mandará 
intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo 
de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, au-
diência de instrução e julgamento.

Neste sentido, o legislador infraconstitucional, bus-
cando inovar no sistema macro processual, utilizou-se da 
prerrogativa de silenciar na nova redação processual no que 
concerne aos embargos contra a Fazenda Pública, de modo 
a coibir prováveis antinomias legais com a lei específica 
de Execuções Fiscais e evitar o abarrotamento do Poder 
Judiciário sobre quais leis processuais seriam aplicadas nos 
casos em concreto.

O novel diploma processual, em relação aos embargos, 
introduziu regra que poderá, em muitos casos, inibir a sua 
oposição, pois nos termos do art. 918, caput e parágrafo 
único, quando protelatórios e considerados atentatórios 
à dignidade da justiça, será aplicada multa de até 20% do 
valor do débito (art.77, §2º). No que pertine aos efeitos 
dos embargos à execução fiscal, o art. 739-A do CPC de 
1973, que tratava dos efeitos dos embargos à execução, foi 
trazido para o novo CPC em seu art. 919, cujos parágrafos 
copiam as regras anteriores, modificando apenas a redação 
do parágrafo primeiro quanto aos requisitos da tutela pro-
visória como requisito de atribuição de efeito suspensivo.

Art. 919 Os embargos à execução não terão 
efeito suspensivo.
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§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embar-
gante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 
quando verificados os requisitos para a conces-
são da tutela provisória e desde que a execução 
já esteja garantida por penhora, depósito ou 
caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motiva-
ram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos 
poderá, a requerimento da parte, ser modifica-
da ou revogada a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído 
aos embargos disser respeito apenas a parte do 
objeto da execução, esta prosseguirá quanto à 
parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos em-
bargos oferecidos por um dos executados não 
suspenderá a execução contra os que não embar-
garam quando o respectivo fundamento disser 
respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não im-
pedirá a efetivação dos atos de substituição, de 
reforço ou de redução da penhora e de avaliação 
dos bens.

Já o art. 920 define o processamento dos Embargos 
à Execução. Ao receber os embargos o juiz outorgará um 
prazo de 15 dias para que o embargado se manifeste, po-
dendo optar pelo julgamento imediato ou designação de 
audiência de instrução para posterior decisão por sentença.

Pela leitura do primeiro artigo, depreende-se que a 
garantia do juízo não leva por si só à suspensão da execução 
(fiscal ou amparada em outro título executivo extrajudicial). 
Mas isso vale apenas para execução entre particulares (ou 
seja, cheques, notas promissórias ou semelhantes), de acordo  
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com Nelson Lacerda. Entretanto, o Fisco tem tentado usar 
isso a seu favor; bem por isso, o procedimento para a sa-
tisfação do crédito tributário somente poderá ser obstado 
se presentes as hipóteses de suspensão de exigibilidade do 
crédito tributário (art. 151 do CTN) ou as condicionantes 
fáticas e jurídicas estatuídas no atual §1º do art. 919 do CPC.

De acordo com Cassio Scarpinella Bueno,

A diferença do § 5º do art. 919, quando com-
parado com o seu congênere no § 6º do art. 
739-A do CPC atual, é justificada pela correta 
previsão do § 1º do art. 919: a concessão de efeito 
suspensivo pressupõe prévia garantia de juízo, 
e, por isso, não há porque admitir, como faz o 
CPC atual, que a despeito dele, a penhora seja 
permitida. O que é permitido, lê-se pertinente-
mente da nova regra, são os ajustes necessários 
à penhora, à substituição do bem penhorado e 
à avaliação. Importa extrair do § 5º do art. 919, 
portanto, que a atribuição de efeito suspensivo 
aos embargos só impede a alienação do bem, mas 
não a prática de todos os atos imediatamente 
anteriores ao início da fase expropriatória (art. 
875). O Projeto da Câmara trazia, ainda, um 
parágrafo (§ 6º do art. 935) evidenciando o 
cabimento do agravo de instrumento contra a 
decisão que concedia, modificava ou revogava o 
efeito suspensivo, ou seja, as hipóteses expressa-
mente admitidas pelo § 2º do art. 919 do novo 
CPC. A regra foi transportada, pelo Senado, na 
derradeira etapa dos processos legislativos, para 
o rol do art. 1.015, que prevê a recorribilida-
de imediata daquelas decisões por agravo de 
instrumento em seu inciso X. Não há expres-
sa previsão, contudo, para a recorribilidade da 
decisão que indefere o pedido de atribuição de 
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efeito suspensivo aos embargos formulado pelo 
embargante. Sua recorribilidade imediata, con-
tudo, decorre da correta compreensão daquele 
efeito como manifestação da ‘tutela provisória’, 
a justificar a incidência na espécie do inciso I do 
referido art. 1.015. Até porque, não fosse assim, 
o embargante poderia agravar de instrumento 
do pedido reformulado com base no § 2º do 
art. 919, com fundamento no inciso X do art. 
1.015 (BUENO, 2015).

O comentado autor afirma ainda que

Sobre a presença dos elementos da tutela provi-
sória para a concessão do efeito suspensivo aos 
embargos à execução, cabe lembrar que a tutela 
provisória pode ser fundamentada na urgência e 
na evidência (art. 294, caput), não havendo razão 
nenhuma para descartar, aprioristicamente, que 
o embargante não possa trazer, com as adapta-
ções cabíveis, a conhecimento do magistrado, 
nenhuma das hipóteses do art. 311 sobre a tutela 
da evidência (BUENO, 2015).

Do ponto de vista sistemático, nenhuma objeção se 
apresenta à possibilidade de o Código reger os efeitos 
decorrentes da oposição de embargos, o que não pre-
judica o reconhecimento de que os embargos possuem, 
independentemente da aplicação subsidiária da Lei Pro-
cessual Civil, o efeito de suspender a ação de cobrança, 
ao menos até o julgamento em primeira instância, dado 
que a interpretação sistemática dos arts. 8º; 16, § 1º; 19; 
24, inc. I; e 32, § 2º, da Lei n° 6.830/80, conduzem, com 
toda certeza, ao efeito suspensivo dos embargos apresen-
tados pelo executado, prestigiando o direito de acesso 



129

à justiça, especialmente sob o espectro do art. 5º, inc. 
XXXV, da Constituição Federal de 1988. Acrescente-se 
que em nenhum momento a Lei nº 6.830/80 faz qual-
quer distinção quanto à natureza dos embargos ou ao seu 
efeito unicamente em razão da garantia apresentada. As 
únicas diferenças entre o depósito e as demais formas de 
garantia são as de que sua apresentação pode ocorrer a 
qualquer momento, independentemente de aceitação da 
parte contrária (o mesmo sucedendo à fiança – art. 15, 
inc. I) e, em segundo plano, que a garantia em dinheiro 
faz cessar os acréscimos moratórios sobre o débito, eis que, 
a partir de sua realização, os juros passam a ser creditados 
pela instituição financeira depositária (art. 9º, § 4º).

Com efeito, até a entrada em vigor da Lei nº 11.382/06, 
a oposição de embargos à execução fiscal ensejava suspensão 
desta. No entanto, Leonardo Oliveira Soares, em seu artigo, 
discorda veementemente, aduzindo que 

a oposição de embargos à execução fiscal não 
suspenderá o curso desta, em função da apli-
cação subsidiária do CPC ao procedimento 
de execução fiscal. Não bastasse isso, interpre-
tação sistemática conduz à idêntica conclusão, 
sob pena de se criar tratamento incompatível 
com o texto constitucional (art. 5º, LXXVIII) 
inspirador da reforma. Além de ausência de 
autorização legal, a vedação à concessão de 
efeito suspensivo aos embargos ex officio se as-
senta no respeito aos princípios constitucionais 
do contraditório e do julgamento perante juiz 
imparcial (SOARES, 2007).

Posiciona-se aqui no sentido de que tal entendimento 
levaria o executado a interpor agravo, na forma de instrumento  
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(art. 994, inc. II), a fim de pleitear, em liminar, efeito sus-
pensivo, antes mesmo de o juízo a quo manifestar-se sobre 
o ponto. E, nesse contexto, não se revela difícil imaginar os 
inconvenientes de ordem prática daí advindos, bem como 
a violação à ampla defesa, já que excluída a priori as alega-
ções do embargante (BUENO, 2015). Ademais, o devedor 
nunca poderá ver-se privado de requerer, no prazo de 30 
dias, a suspensão do curso da execução.

Desta feita, verifica-se a inaplicabilidade do art. 739-A 
do antigo CPC e a inadequação de seu correspondente no 
novo CPC à execução fiscal, a qual se submete a norma 
especial, até porque o executado pode se valer também de 
ação anulatória para discutir a dívida. Assim, é válido exigir 
a garantia do juízo para os embargos à execução fiscal, pois, 
ao contrário dos embargos do executado previstos no CPC, 
devem ser dotados de efeito suspensivo (BODART, 2013), 
na medida em que também se inibe o ajuizamento de em-
bargos meramente protelatórios e destituídos de qualquer 
fundamento, em que o intuito do devedor é simplesmente 
auferir lucros em decorrência da demora no pagamento de 
seu débito. Afinal, o efeito meramente devolutivo acarretaria 
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, 
contraditório e do devido processo legal (este ligado à 
proporcionalidade e à razoabilidade da medida), passando 
pela possível transgressão do direito de propriedade. Ade-
mais, conforme Igor Mauler Santiago e Frederico Menezes 
Breyner, a supressão do efeito suspensivo ordinário dos 
embargos à execução fiscal seria inválida ainda que deter-
minada por texto expresso de lei, por contrariar o sistema 
do CTN e os princípios constitucionais da propriedade 
privada, do devido processo legal, do contraditório e da 
ampla defesa (SANTIAGO; BREYNER, 2009). Marcelo 
Dias Gonçalves Vilela acrescenta que a Lei de Execução 
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Fiscal deixa claro que deve ocorrer a suspensão da execu-
ção fiscal enquanto não julgados os embargos do devedor 
apresentados pelo contribuinte, pois não há lacuna na lei 
em relação a esse ponto.2

Ora, no processo tributário administrativo o Poder 
Executivo é ao mesmo tempo parte e julgador. Apesar 
de em princípio obrigado à imparcialidade, não deixa o 
órgão julgador de ter interesse na manutenção do crédito 
tributário. Todavia, a realização dos atos expropriatórios há 
de esperar a análise judicial de seus embargos e das provas 
que neles venha a produzir, sendo antes disso precipitada 
e inconstitucional.3 A difícil missão do legislador e do 
magistrado, nesse caso, é atuar de modo a promover o 
efetivo equilíbrio entre as partes, uma vez que, ao lado do 
interesse da Fazenda Pública pela expropriação imediata dos 
bens do devedor de créditos tributários constituídos, com 
subsequente pagamento da dívida ativa, está o interesse do 
executado em ver as suas razões de mérito analisadas pelo 
juiz da causa, antes que a execução forçada seja efetivada, 
tornando-se irreversível. O magistrado, especialmente com 
o seu papel mais ativo no processo atual, não pode assistir 
passivamente a lesão evidente dos direitos de uma das 
partes sem tomar qualquer tipo de providência, razão pela 
qual, em que pese a referida regra, é possível a concessão 
de efeito suspensivo ex officio.

A novel legislação não é incompatível e nem teve o 
efeito de revogar a sistemática dos embargos à execução 
prevista na Lei nº 6.830/80, que foi editada “com o claro 

2 Execução fiscal só com o fim do processo. Disponível em: 
<http://www.alexandrebarros.com.br/noticia/tributaria/68/Exe-
cucao-fiscal-e-o-novo-CPC->. Acesso em: 12 maio 2016.

3 Ibid.
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e expresso propósito de agilizar a execução fiscal, criando 
um procedimento especial diverso da execução força-
da comum de quantia certa” (THEODORO JÚNIOR, 
2011). Como tal, prevalece sobre normas de caráter geral, 
inclusive aquelas veiculadas pelo novo Código de Processo 
Civil, com o qual guarda uma certa harmonia, um grau 
elevado de coerência, de modo a manter a compatibilidade 
das normas nela insertas. Somente se poderia cogitar de 
sua revogação se houvesse incompatibilidade manifesta e 
específica entre normas possivelmente conflitantes, o que 
não ocorre na hipótese. Não se pretende negar que o art. 
919 do CPC representa um verdadeiro avanço na execução 
dos títulos extrajudiciais ordinários, formados com a parti-
cipação do devedor, mas sim afirmar que, exatamente por 
falta de consentimento do sujeito passivo na constituição 
da dívida, ele não pode se aplicar à execução dos créditos 
tributários (SANTIAGO; BREYNER, 2009).

Há de se convir que a transposição pura e simples da 
sistemática do Código de Processo Civil para o âmbito dos 
executivos fiscais redundaria em um enorme desequilíbrio 
de forças entre as partes. Vale dizer, no caso dos processos 
de execução fiscal, seja porque o respectivo título execu-
tivo é constituído unilateralmente pelo credor fazendário, 
seja porque o Estado não se sujeita à prestação de caução, 
a suspensão dos atos de execução a partir do recebimento 
dos embargos do devedor é medida que se impõe (LO-
CATELLI, 2012).

Com a necessidade de se atribuir ao executado uma 
modalidade de defesa eficaz, no que concerne à amplitude 
das matérias passíveis de arguição nos embargos, mantem-se 
a LEF, que, em seu art. 16, § 2º, prevê que o executado po-
derá suscitar em embargos toda a matéria útil à sua defesa, 
com as exceções do § 3º do mesmo artigo. Só não serão 
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admitidas a reconvenção, a compensação e as exceções, salvo 
as de suspeição, de incompetência e de impedimento, as 
quais serão arguidas como matéria preliminar da petição 
inicial da ação de embargos à execução fiscal e processadas 
e julgadas com os embargos, nos termos do art. 16, §3º, da 
Lei n° 6.830/80.

Não há, portanto, lacuna da LEF a ser colmatada 
com espeque no Código de Processo Civil (SANTIAGO; 
BREYNER, 2012). E o que se verifica nela é uma clara 
opção do legislador pela eficácia suspensiva dos embargos à 
execução, pelo menos até a decisão de 1º grau nos embar-
gos, podendo o exequente prosseguir nos atos executórios 
ainda que ajuizada a demanda desconstitutiva pelo execu-
tado. Em outras palavras, apenas a oposição de embargos 
em execução de título extrajudicial diverso da Certidão 
de Dívida Ativa não mais suspenderia o curso da execução, 
conforme Leonardo Oliveira Soares (2007). Dessa forma, 
não haverá prejuízo ao exequente com o recebimento dos 
embargos sem efeito suspensivo. Afinal, seria rematado 
absurdo exigir-se do executado o oferecimento de bens 
para fins de garantia do juízo apenas para que fossem re-
cebidos os embargos e, ao mesmo tempo, assentir-se com 
o prosseguimento da execução fiscal.

A objeção de pré-executividade, mais conhecida como 
exceção de pré-executividade, é criação da doutrina e 
tem por escopo possibilitar ao devedor arguir nulidades 
do processo de execução, ou do título que o embasa, den-
tro deste próprio processo, sem a necessidade de maiores 
formalidades, como a prévia garantia, desde que não haja 
a necessidade de dilação probatória, conforme já assentou 
a jurisprudência. Não há aqui mais campo para a referida 
medida processual, uma vez que os embargos à execução 
fiscal, campo propício para a arguição das matérias de defesa  



134

do executado, proporcionam ampla possibilidade de pro-
dução de provas, não havendo mais qualquer vantagem na 
utilização da objeção de pré-executividade. A única possi-
bilidade de utilização da referida medida ocorreria após o 
decurso do prazo para oposição de embargos à execução, 
porém, a jurisprudência tem entendido não ser possível tal 
prática ante a ocorrência da preclusão para a impugnação 
do título executivo.

Os recursos no novo Código de Processo Civil po-
derão ser interpostos via correio, em 15 dias, com exceção 
dos embargos de declaração, contados de sua publicação. 
A análise do recolhimento das custas (incluindo preparo e 
recolhimento de porte de remessa e retorno, salvo processos 
eletrônicos), será feita exclusivamente perante o tribunal. 
O art. 17 da Lei nº 6.830/80, todavia, prevê o prazo de 30 
dias para oposição de embargos, o qual deve prevalecer, a 
contar dos marcos previstos nos incs. I a III do art. 16, os 
quais não se referem à citação, mas sim ao depósito, à prova 
da fiança bancária e à intimação da penhora. O CPC/2015 
estabelece, por sua vez, no art. 183, referente à Advocacia 
Pública, que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro 
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 
inicia da intimação pessoal. Uma vez recebida ação de 
embargos à execução fiscal, o executado possui o prazo 
de 5 dias (após a citação) para pagar a dívida ou garantir a 
execução, nos termos do art. 8º da LEF. Assim, a primeira 
oportunidade para indicação de bens passíveis de penhora 
compete ao executado.

Já o art. 19 da mesma lei estatui que “Não sendo em-
bargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no 
caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, 
sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios 
autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias: (I) remir o bem, 
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se a garantia for real; ou (II) pagar o valor da dívida, juros e 
multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de 
Dívida Ativa, pelos quais se obrigou, se a garantia for fide-
jussória”, evitando que a execução prossiga em seu nome.

No art. 24, inc. I, admite-se à Fazenda Pública a ad-
judicação dos bens penhorados “(I) antes do leilão, pelo 
preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se 
rejeitados os embargos”. Novamente aqui, a legislação ape-
nas admite a execução definitiva – isto é, a expropriação do 
patrimônio do executado tomado em garantia – nos casos 
em que a execução não é embargada ou se os embargos 
vierem a ser rejeitados por decisão de primeira instância, 
de modo que, apresentados os embargos e enquanto estes 
estiverem sob processamento no juízo de primeiro grau, 
nenhuma adjudicação pode ser pleiteada pelo exequente.

A leitura dos dispositivos mencionados impõe o 
reconhecimento inequívoco de que o legislador atri-
buiu aos embargos à execução, enquanto pendentes de 
julgamento em primeiro grau, o efeito de suspender a 
execução. Do contrário, à Fazenda Pública seria facultado 
o prosseguimento imediato da execução em qualquer 
situação e independentemente da oposição de embargos, 
tornando as ressalvas impostas nos arts. 18, 19 e 24, inc. 
I, antes referidas, inócuas e sem sentido lógico-jurídico, 
contrariando o princípio geral de que a lei não contém 
palavras inúteis.

Na sistemática do diploma processual de 2015, a re-
messa necessária será aplicada às sentenças proferidas con-
tra a Fazenda Pública e àquelas em que forem julgados 
procedentes, no todo ou em parte, os embargos à exe-
cução fiscal. Nessas hipóteses, não interposta a apelação 
pela Procuradoria da Fazenda, o juiz ordenará a remessa 
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do  
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tribunal deve avocá-los. A nova sistemática também amplia 
significativamente o rol das hipóteses em que a sentença 
contrária à Fazenda Pública não estará sujeita ao duplo grau 
de jurisdição (VIEIRA; MOURÃO, 2015): 

• Quando a condenação ou o proveito econômico 
obtido na causa for de valor certo e líquido inferior 
a (i) 1.000 salários-mínimos para a União e suas 
autarquias e fundações de direito público; (ii) 500 
salários-mínimos para os Estados, o Distrito Fede-
ral, as respectivas autarquias e fundações de direito 
público, e os Municípios que constituam capitais 
dos Estados; (iii) 100 salários-mínimos para todos 
os demais Municípios e respectivas autarquias e 
fundações de direito público;

• Quando a sentença estiver fundada em (i) súmula 
de tribunal superior; (ii) acórdão proferido pelo 
STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 
repetitivos; (iii) entendimento firmado em inci-
dente de resolução de demandas repetitivas ou 
de assunção de competência; e (iv) entendimento 
coincidente com orientação vinculante firmada 
no âmbito administrativo do próprio ente pú-
blico, consolidada em manifestação, parecer ou 
súmula administrativa.

Por outro norte, no tocante aos reflexos da nova sis-
temática processual civil nos embargos a execução fiscal, o 
novo sistema processual inovou em seu texto no que tange 
aos recursos repetitivos representantes de controvérsias 
jurisprudenciais, que assim vigerá na novel redação:



137

Art. 1.037.  Selecionados os recursos, o relator, 
no tribunal superior, constatando a presença do 
pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá 
decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser 
submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento 
de todos os processos pendentes, individuais ou 
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 
no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos 
vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos 
tribunais regionais federais a remessa de um 
recurso representativo da controvérsia.

§ 1° Se, após receber os recursos selecionados 
pelo presidente ou pelo vice-presidente de tri-
bunal de justiça ou de tribunal regional federal, 
não se proceder à afetação, o relator, no tribunal 
superior, comunicará o fato ao presidente ou ao 
vice-presidente que os houver enviado, para que 
seja revogada a decisão de suspensão referida no 
art. 1.036, § 1°.

Desta forma, em havendo tese tributária majoritária, na 
questão de julgamento de incidente repetitivo, o incidente 
processual poderá ser de plano julgado pelo juiz de primeiro 
piso, e demais instâncias do Judiciário, eliminando assim a 
controvérsia jurisprudencial. A fim de prevenir demandas 
judiciais desnecessárias que vêm emperrando a atuação do 
Poder Judiciário, o legislador diligente deve acompanhar 
a aplicação do texto legal pelos tribunais e preencher as 
eventuais lacunas, ou aprimorar a redação de textos legais 
dúbios que a hermenêutica dos dias atuais não mais con-
segue dirimir a contento.
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4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De tudo quanto foi exposto, em se tratando ampla 
reforma processual, como se percebe no novo Código de 
Processo Civil 2015, é de se imaginar a evolução proces-
sual e a mudança significativa na sistemática processual 
civil, tributária, bem como em toda sistemática macro 
processual brasileira. Tendo como base o resgate ao pres-
tígio do Poder Judiciário, bem como a modernização e 
atendimento as demandas com mais eficiência, foram feitas 
as devidas modificações no processo civil, principalmente 
no processo de execução.

O novo Código de Processo Civil busca maior cele-
ridade no processo, porém não poderá buscar isso a todo 
o custo, sob pena de se suprimir princípios e garantias 
constitucionais, visto que, se de um lado há o clamor por 
uma maior celeridade processual, por outro há o aspecto 
da segurança jurídica e da prestação jurisdicional com 
eficiência. Com efeito, não parece justo que, além da fa-
migerada carga tributária que assola os contribuintes bra-
sileiros, venha ainda o Poder Público pretender manipular 
o ordenamento jurídico em seu favor, passando por cima 
de normas e preceitos constitucionais que são a base do 
Estado Democrático de Direito.

Resta claro, todavia, que a alteração promovida não 
tem aptidão para alterar a sistemática prevista pela Lei nº 
6.380/80 para as execuções fiscais (enfatizando os prin-
cípios constitucionais tributários como cláusulas pétreas, 
como o da legalidade, do devido processo legal, do direito 
ao contraditório e ampla defesa, todos colimados com 
meta-princípio da Justiça Fiscal), até mesmo porque o 
próprio novo CPC possui uma intenção de sistematização, 
pela qual a leitura isolada de um artigo não pode definir 
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absolutamente nada. Faz-se necessário entender o contexto 
geral para interpretar e absorver qual a norma a ser extraída 
do dispositivo legal.

Alguns autores se posicionam em sentido contrário, 
reiterando que a atribuição de efeito suspensivo aos em-
bargos à execução fiscal fora das hipóteses legais ofenderia 
a um só tempo normas infraconstitucionais e garantias 
constitucionais. Mas no que diz respeito à falta de consen-
timento do sujeito passivo para com a dívida tributária, a 
expropriação de bens pelo Estado há de esperar a análise 
judicial de seus embargos e das provas que neles venha a 
produzir, sendo antes disso precipitada e inconstitucional. 
Inexiste, pois, espaço para decisão judicial acerca da suspen-
sividade dos embargos à execução fiscal, nem necessidade 
de requerimento do embargante nesse sentido.

A adoção de um sistema que combine a exigência 
de garantia do juízo com a adoção do efeito suspensivo 
nas execuções fiscais constitui medida salutar para a busca 
da efetividade da prestação jurisdicional, norte da refor-
ma que vem sendo efetivada no processo civil brasileiro. 
Assim sendo, o efeito suspensivo deve ser analisado atra-
vés da lei de execuções fiscais, ou seja, deve ser aplicado 
automaticamente após a garantia do juízo, sob pena de 
haver sérios danos patrimoniais aos executados, se não 
atendido este requisito.

Conclui-se, portanto, que o legislador infraconstitu-
cional, respeitando as diretrizes da Constituição Federal, 
inovou e muito no novo macro sistema processual brasileiro 
com o advento do novel código processual civil, aperfei-
çoando o processo civil brasileiro, tudo isto no intuito de 
não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a apre-
ciação de afirmação de lesão ao direito material, mediante 
a oposição de embargos fiscais.
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NORMAS CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO: 
Apontamentos sobre a busca pela 
eficiente prestação jurisdicional
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5.1. INTRODUÇÃO 

A razoável e tempestiva duração do processo são for-
mas de se alcançar um Poder Judiciário célere, anseio de 
toda a sociedade, inclusive dos operadores do Direito.

A permanente demora das decisões judiciais e no 
trâmite do processo como um todo incide na verdadei-
ra denegação ao acesso à justiça e violação dos ditames  
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reito Privado. Especialista em Direito Empresarial com ênfase nas 
relações de mercado. Especialista em Direito Civil e Processo Civil. 
Advogada. E-mail: sthmoreira@yahoo.com.br
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constitucionais, inclusive no que concerne à necessária 
segurança para a realização dos negócios jurídicos empre-
sariais (CAPPELLETTI, 1988, p. 39).

Especificamente no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/88, o 
legislador constitucional estabelece o direito de todos terem 
“assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação” (BRASIL, 1988). 

É primordial que a prestação jurisdicional e o acesso 
à justiça, como pressupostos constitucionais, observem a 
legislação, especificamente de ordem econômica, para di-
minuir os custos envolvidos na manutenção de um processo 
e minimizar a quantidade de falhas nas decisões judiciais 
(CAPPELLETTI, 1988, p. 19). 

De um lado, a demora no processo representa a fa-
libilidade do Direito na proteção das situações concretas, 
que sofrem deformações com o decurso do tempo. De 
outro, a precipitação dos chamados provimentos sumários 
ou medidas de cognição parcial resulta na fragilização da 
ampla defesa e do estabelecimento do contraditório.

 Nas palavras do presidente da comissão de juristas en-
carregada da elaboração do Anteprojeto do CPC, Ministro 
do Supremo Tribunal de Justiça, Luiz Fux: “O Brasil clama 
por um processo mais ágil, capaz de dotar o país de um 
instrumento que possa enfrentar de forma célere, sensível 
e efetiva, as misérias e as aberrações que passam pela Ponte 
da Justiça” (BRASIL, 2010).

O processo é um instrumento destinado à vontade 
da lei, devendo, na medida do possível, desenvolver-se 
mediante um procedimento célere, a fim de que a tutela 
jurisdicional seja oportuna e efetiva, sendo certo que a 
tempestividade e a efetividade da referida tutela são ele-
mentos primordiais para se determinar o grau de eficiência 
dos tribunais.
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Em trabalho sobre o tema, destacamos que o sentido 
da palavra “justiça” há muitos anos é objeto de investigação 
jurídica e filosófica. Na acepção do jurisconsulto Ulpiano, 
“a justiça consiste em dar a cada um o que é seu”. Podemos 
citar ainda estudos analisando a ideia de justiça em Aris-
tóteles, Kant, Hegel e Radbruch . No aspecto jurídico, a 
justiça tem por finalidade a garantia dos direitos e deveres 
previstos no ordenamento legal, propiciando o convívio 
harmônico. (SANTOS, 2013, p. 22).

Destarte, o Poder Judiciário desempenha a relevante 
função de assegurar a efetiva aplicação da justiça, sendo 
que a administração judiciária eficaz é fundamental até 
para aquele que perde a demanda, já que, sob o enfoque 
psicológico e econômico, a espera demorada e desnecessária 
da jurisdição causa descrédito na legislação e no próprio 
Poder Judiciário.

Desse modo, o novo diploma processual, CPC/2015, 
enfatiza a noção da prestação jurisdicional como serviço 
público adequado e eficiente, a partir da concepção de um 
novo formalismo, cujo objetivo é buscar a “solução inte-
gral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, em “prazo 
razoável” (art. 4º), bem como será enfatizado o importante 
papel das partes no curso do processo, onde será exigido o 
dever de lealdade, boa-fé e cooperação processual.

5.2. A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E 
ACESSO À JUSTIÇA COMO  
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

O processo é um instrumento destinado à vontade da 
lei, devendo, na medida do possível, desenvolver-se mediante 
um procedimento célere, a fim de que a tutela jurisdicional 
seja oportuna e efetiva, sendo certo que a tempestividade e a 
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efetividade da referida tutela são elementos primordiais para 
se determinar o grau de eficiência dos tribunais.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXXIV, 
onde se assegura o direito de petição aos Poderes Públicos, 
a obtenção de certidões em repartições públicas e a gratui-
dade das taxas judiciárias; assim como em seu inc. XXXV, 
onde se afirma taxativamente que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”, 
consagra o direito a jurisdição. (BRASIL, 1988).

A prestação jurisdicional, por óbvio, não se esgota com 
a prolação da sentença, mas também nos provimentos cau-
telares e antecipatórios, sendo imprescindível a condução 
do processo de forma eficaz pelo magistrado, haja vista o 
crescente número de demandas, sendo imprescindível que, 
ao final da demanda, esteja solucionado o conflito e não a 
lide (SANTOS; MOREIRA, 2015, p. 15).

Mauro Cappelletti (1988, p. 98-103) aborda a questão 
do acesso à justiça sob o prisma da efetividade e apontam 
que os obstáculos para alcançá-la são: os custos do processo, 
condições financeiras das partes, capacidade de suportar as 
delongas do processo (também relacionada às condições 
financeiras) e habitualidade da parte na participação em lití-
gios3. O autor relaciona os obstáculos acima citados, dentre 
outros, especialmente à jurisdição estatal e apontam que 
os obstáculos criados por nosso sistema jurídico são mais 
pronunciados em pequenas causas e autores individuais, 
especialmente os pobres. 

3 Relevante apontar a pesquisa realizada pela equipe de pesquisadores 
da PUCRS, em que foi abordado o problema do crescimento das 
demandas cíveis em nosso país a partir de dois planos distintos de 
análise: do que denominamos oferta da prestação jurisdicional e, 
por outro lado, da demanda por estes serviços. (TIMM; SANTOS 
FILHO, 2011, p. 34).
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Destarte, o acesso à justiça deve ser visto como o mais 
básico dos direitos em um sistema jurídico igualitário que 
tenha por finalidade realmente garantir, e não apenas pro-
clamar os direitos de todos. Portanto, a democratização da 
justiça deve se dar com a efetiva aproximação do cidadão 
ao Judiciário.

O entendimento de que a jurisdição deve atender ao 
cidadão de forma efetiva e tempestiva traz à tona o ques-
tionado problema da morosidade judicial.

Sobre a efetividade do processo e técnica processual, 
José Carlos Barbosa Moreira listou um “programa básico 
em prol da efetividade”, a saber: 

a) o processo deve dispor de instrumento de 
tutela adequados, na medida do possível, a todos 
os direitos contemplados no ordenamento, quer 
resultem de expressa previsão normativa, que se 
possam inferir do sistema.

b) esses instrumentos devem ser utilizáveis.

c) impende assegurar condições propícias à exata 
e completa reconstituição dos fatos relevantes, 
a fim de que o convencimento do julgador 
corresponda, tanto quanto puder à realidade.

d) em toda a extensão da possibilidade prática, o 
resultado do processo há de ser tal que assegure 
à parte vitoriosa o gozo pleno da específica 
utilidade a que faz jus segundo o ordenamento.

e) cumpre se possa atingir semelhante resultado 
com o mínimo de dispêndio de tempo e energias. 
(BARBOSA MOREIRA, 2000, p. 161-162).

Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. ressaltam que 
a Corte Europeia dos Direitos do Homem pacificamente 
entendeu que:
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[...] respeitadas as circunstâncias de cada caso, 
devem ser observados três critérios para se de-
terminar a duração razoável do processo, quais 
sejam: a) a complexidade do assunto; b) o com-
portamento dos litigantes e de seus procuradores 
ou da acusação e da defesa no processo; c) a 
atuação do órgão jurisdicional. (DIDIER JR; 
ZANETI JR., 2009, p. 54).

A Corte Europeia adquire importância no desen-
volvimento de uma jurisprudência a respeito da matéria, 
tendo em vista que a grande maioria das reclamações a ela 
submetidas refere-se à lentidão dos processos, em virtude 
da violação da garantia da tutela jurisdicional efetiva. Assim, 
Carlos Henrique Ramos reconhece que:

A Corte Europeia de Direitos Humanos ocupa 
papel primordial na proteção dos direitos huma-
nos no continente europeu. Primeiramente, por 
se tratar de órgão bem aparelhado, estruturado e 
organizado. Além do mais, sua jurisprudência, em 
muitos casos, serve como mecanismo de contro-
le, pois muitas vezes uma condenação perante 
a Corte pode despertar a responsabilidade dos 
governantes em virtude do constrangimento 
sofrido em face da comunidade internacional. 
(RAMOS, 2008, p. 87).

Destarte, o ideal é a distribuição racional do tempo do 
processo com efetividade do resultado e decisão tempesti-
va, na medida em que o julgamento tardio faz perder seu 
sentido reparador, por isso a Constituição Federal brasileira 
de 1988 assegura, em seu art. 5º, § 1º, o direito ao processo 
sem dilações indevidas.
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O “fator tempo, que permeia a noção de processo 
judicial, constitui, desde há muito tempo, a mola propul-
sora do principal motivo de crise da justiça”, e afirma que 
a demora processual é fonte de “injustiça e corresponde 
a verdadeira denegação da justiça”, citando Elio Fazzalari 
ao referir-se à demora do processo como a “tormenta das 
tormentas”. (CRUZ E TUCCI, 1997, p. 72)

Nessa linha, o processo, para cumprir a missão que 
lhe atribui o Estado Democrático de Direito4, tem que se 
apresentar como instrumento capaz de propiciar efetividade 
à garantia de “acesso à Justiça”. 

Superada a enorme crise político-social causada pela 
2ª Guerra Mundial, as atenções dos estudiosos do Direito 
voltaram-se para problemas da prestação jurisdicional até 
então não cogitados. 

Nota-se que, depois de um século de extensos e profí-
cuos estudos sobre os conceitos e as categorias fundamentais 
do Direito Processual Civil, os doutos atentaram para um 
fato muito singelo e muito significativo: a sociedade como 
um todo continuava ansiosa por uma prestação jurisdicional 
mais efetiva.

Sobre o ideal de justiça, com pertinência, o processu-
alista Humberto Theodoro Júnior afirma que:

4 Importante apontar o conceito de Estado Democrático de Direito, 
do autor Sérgio Henriques Zandona Freitas que assim enfatiza: 
“O Estado Democrático de Direito não representa simplesmente 
o resultado dos elementos constitutivos do Estado de Direito e do 
Estado Democrático, mas uma evolução histórica que atravessou os 
estágios do Estado de Polícia, do Estado liberal e do Estado social, 
com a superação de grande parte das contradições e das deficiências 
dos sistemas anteriores, até atingir o modelo contemporâneo que 
inspira várias das atuais Constituições estrangeiras, além da brasileira 
de 1988. (FREITAS, 2014, p. 64-65).
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Aspirava-se, cada vez mais, a uma tutela que fosse 
mais pronta e mais consentânea com uma justa 
e célere realização ou preservação dos direi-
tos subjetivos violados ou ameaçados; por uma 
Justiça que fosse amoldável a todos os tipos de 
conflitos jurídicos e que estivesse ao alcance de 
todas as camadas sociais e de todos os titulares de 
interesses legítimos e relevantes; por uma Justiça, 
enfim, que assumisse, de maneira concreta e sa-
tisfatória, a função de realmente implementar a 
vontade da lei material, com o menor custo e a 
maior brevidade possíveis, tudo através de órgãos 
adequadamente preparados, do ponto de vista 
técnico, e amplamente confiáveis, do ponto de 
vista ético. (THEODORO JR., 2004).

O fator tempo, que permeia a noção de processo 
judicial, constitui, desde há muito, a mola propulsora do 
principal motivo de crise da justiça. 

Além disso, tais obstáculos ocasionam a diminuição 
dos investimentos e da utilização do capital disponível, 
reduzindo, por fim, a qualidade da política econômica.

A demora recorrente retira do Poder Judiciário a le-
gitimidade que dele se espera como pacificador social por 
excelência. Ademais, causa na sociedade um descrédito da 
força normativa das leis.

O Poder Judiciário, em geral, “é visto como uma 
alternativa pouco eficiente, dotada de uma relação cus-
to-benefício desequilibrada, apta a ser acionada apenas 
em último caso, já que a Justiça é morosa, extremamente 
formalizada, imprevisível e, na maioria dos casos, onerosa” 
(BORGES, 2002, p. 26).

Assim, é imperiosa a ocorrência de uma mudança estru-
tural no Poder Judiciário, a qual também resta caracterizada  
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pela Súmula Vinculante5, pelo necessário aumento do nú-
mero de juízes e pela descentralização da Justiça através de 
medidas6 extrajudiciais de resoluções de conflito.

5 “Súmula em sentido lato, nada mais é que o resumo do resultado 
dos julgamentos e resultante de teses jurídicas que demonstram o 
posicionamento da jurisprudência reiterada e predominante dos 
Tribunais. Seu principal objetivo é estabelecer as teses jurídicas que 
devem ser seguidas pelos membros do tribunal que a editou, para 
que direcione o julgamento e por consequência facilite o exercício 
da atividade jurisdicional, na condição de verdadeiro referencial 
de julgamento. No ordenamento jurídico pátrio atual, há previsão 
de edição de súmulas simples e das chamadas súmulas vinculantes, 
neste último caso de competência exclusiva do Supremo Tribunal 
Federal. A súmula vinculante surgiu com a emenda constitucional 
45/2004 e acrescentou à Constituição Federal os seguintes disposi-
tivos: Artigo 103 - A. A súmula vinculante além de evitar o acúmulo 
de processos, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, tem 
por escopo impedir que norma idêntica seja interpretada de forma 
distinta preservando-se assim o princípio da igualdade, pois, haja 
vista que não haveria necessidade de julgamento de matéria repetida, 
anteriormente discutida e decidida.” (MARTINS, 2012).

6 “Haja vista a diversidade e a amplitude de métodos seguem as prin-
cipais formas extrajudiciais pelas quais se buscam a pacificação dos 
conflitos. Conciliação: é a solução de um litígio empreendida pelas 
próprias partes nele envolvidas. É presidida por um conciliador in-
vestido de autoridade, imparcial, com a competência de controlar as 
negociações, sugerir propostas e interferir na discussão, a fim de que 
os interesses divergentes sejam harmonizados. É o meio de solução 
de litígio mais eficiente, afinal ambas as partes saem satisfeitas, não 
correm o risco de ter a demanda julgada improcedente. Também 
evita o desgaste que um litígio longo causa e toda a insatisfação. 
Mediação: o mediador é o terceiro imparcial que auxilia o diálogo 
entre as partes, com o objetivo de transformar a divergência, dimi-
nuindo o espírito de competitividade, possibilitando que encontrem 
uma solução que as satisfaça. A mediação, assim como a conciliação, 
representa uma forma consensual na resolução de conflitos, onde as 
partes, por meio de diálogo claro e pacífico, têm a possibilidade re-
solverem o conflito, através de um mediador imparcial, que facilitará  
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5.3. O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO  
CIVIL BRASILEIRO E A BUSCA  
PELA EFICIÊNCIA DA  
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Os processualistas7 sempre se preocuparam com um 
valor fundamental ínsito à tutela dos direitos, qual seja: 
a imprescindibilidade da efetividade do processo como 
instrumento de realização da justiça.

A efetividade e celeridade no Novo Código de Pro-
cesso Civil restam sedimentadas, conforme enfatizado no 
texto de apresentação do Projeto do Novo Código de 

e conduzirá a comunicação entre elas. A grande diferença entre 
um mediador e um conciliador é que o primeiro leva as partes a 
se reencontrarem, tenta retirar o sentimento de rancor, de ódio, ou 
vingança, se preocupa com os sentimentos, o que diminui a chance 
das partes acionarem o Poder Judiciário. A arbitragem, por sua vez, 
é também um acordo de vontades, com o objetivo de eliminar o 
conflito presente, mas por meio de um ou mais árbitros. É classificada 
como um meio heterocompositivo, pois há a intervenção de um 
terceiro - árbitro - a quem será conferido pelos litigantes o poder 
de decidir o litígio, impondo a sua solução, tal como no Judiciário” 
(SANTOS; MOREIRA, 2015, p. 99-102). 

7 É difícil precisar em que momento iniciou e em que fase atualmente 
encontra-se a reforma do processo civil brasileiro. Algumas correntes 
sustentam que o marco inicial foi no ano de 1985 com a introdução 
ao sistema de diversos instrumentos destinados a tutelar direitos de 
natureza coletiva (ZAVANSCKI, 1997, p. 173-178), outras afirmam 
que as reformas somente tiveram início no ano de 1992, a partir da 
promulgação da Lei 8.455 que alterou os dispositivos referentes à 
prova pericial (WAMBIER, 2015). Independente de ser a primeira 
ou a segunda fase das reformas deste cenário, ao final do ano de 
1994 por meio das Leis 8.950, 8.951, 8.952 e 8.953 e, novamente, 
no ano de 1995 com as Leis 9.099, 9.139 e 9.245 apresentam-se no 
país as primeiras alterações com o objetivo de aperfeiçoar e ampliar 
os mecanismos até então existentes no sistema processual vigente 
(ZAVANSCKI, 1997).
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Processo Civil: “É que; aqui e alhures não se calam as vo-
zes contra a morosidade da justiça. O vaticínio tornou-se 
imediato: “justiça retardada é justiça denegada” e com esse 
estigma arrastou-se o Poder Judiciário, conduzindo o seu 
desprestígio a índices alarmantes de insatisfação aos olhos 
do povo. Esse o desafio da comissão: resgatar a crença no 
judiciário e tornar realidade a promessa constitucional de 
uma justiça pronta e célere”. (BRASIL, 2010) 

Fred Didier Jr. observa que o novo CPC não contém 
apenas normas jurídicas novas, havendo, é claro, normas 
antigas. Mas ressalta, especialmente, as seguintes normas:

Normas jurídicas novas: além de compreender 
as normas que não existiam (v.g., art. 319, VII), 
também compreendem as normas que reforçam 
tendências doutrinárias e jurisprudenciais (v.g. 
art. 1.023, § 2º), ou corrigem as teses juris-
prudenciais dominantes (v.g., art. 85, § 18, que 
se opõe à Súmula 453/STJ: “Os honorários 
sucumbenciais, quando omitidos em decisão 
transitada em julgado, não podem ser cobrados 
em execução ou em ação própria”).
Pseudonovidades normativas: normas jurídicas 
que já estariam implícitas no sistema processual 
(por decorrerem de princípios constitucionais), 
mas que foram explicitadas no novo CPC (v.g., 
art. 373, § 1º).
Normas simbólicas: conceito decorrente da te-
oria de Marcelo Neves, referindo-se às normas 
em que o sentido político predomina sobre o 
normativo jurídico (v.g., art. 3º, § 3º).
Pseudonovidades normativas: normas jurídicas 
que já estariam implícitas no sistema processual 
(por decorrerem de princípios constitucionais), 
mas que foram explicitadas no novo CPC (v.g., 
art. 373, § 1º). (DIDIER, p. 327, 2014)
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Desse modo, verifica-se que a noção da prestação 
jurisdicional como serviço público adequado e eficiente, 
a partir da concepção de um novo formalismo, cujo ob-
jetivo é a satisfação e solução dos conflitos em um prazo 
razoável, está amparada pela maioria dos dispositivos do 
novo instrumento processual.

5.3.1. Panorama das novas normas gerais do 
Novo Código de Processo Civil brasileiro  

Nas normas gerais do novo Código de Processo 
Civil Brasileiro (CPC/2015), Lei nº 13.105, de 18 de 
março de 2015,8 cumpre destacar, sem a pretensão de se 
esgotar o tema, algumas inovações que buscam eficiência 
da prestação jurisdicional, tais como as normas expressas 
no o art. 4º, onde temos a determinação de que as partes 
têm o direito da solução integral do mérito, incluída a 
atividade satisfativa; art. 9º o estabelecimento do reforço 
das garantias ao contraditório.

O art. 3º do CPC/2015 reproduz, com pequena distin-
ção redacional, o teor do art. 5º, inc. XXXV, da CF/88, assento 
legal do denominado direito fundamental à jurisdição ao 
dispor que “Art. 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional 
ameaça ou lesão a direito. § 1º É permitida a arbitragem9, na 
forma da lei. § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, 
a solução consensual dos conflitos. § 3º A conciliação, a me-
diação 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. (BRASIL, 2015)

8 Vigência: o novo CPC passou a vigorar no dia 18 de março de 
2016, isto é, um ano após sua publicação oficial.

9 Acerca dos tribunais arbitrais, vide Lei nº 9.307/96.
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Diante desse panorama, é imperioso que o Poder 
Judiciário não só consiga nortear as decisões dos juízes 
de instância inferiores e a vida social, mas também que 
recupere seu crédito perante a sociedade como um todo 
ao otimizar seu desempenho. 

As normas legais têm de ser reinterpretadas em face 
da nova Constituição, não se lhes aplicando automática e 
acriticamente, a jurisprudência forjada no regime anterior. Deve-
-se rejeitar uma das patologias crônicas da hermenêutica 
constitucional brasileira, que é a interpretação retrospectiva, 
pela qual se procura interpretar o texto novo de maneira 
a que ele não inove nada, mas, ao revés, fique tão parecido 
quanto possível com o antigo (BARROSO, 1996, p. 67/68)

Na Parte Geral – Livro I, são previstas verdadeiras 
normas gerais de direito processual, destacando-se: a) o 
direito das partes em obter a solução integral do mérito 
(art. 4º); b) o reforço da garantia ao contraditório (art. 8º ao 
10); e c) a previsão de ordem cronológica para se proferir 
sentença ou acórdão (art. 12).

No que se refere à Parte Geral – Livro II, são defi-
nidos e disciplinados vários mecanismos de cooperação 
internacional (art. 26 a 34, especialmente).

A Parte Geral – Livro III, confere uma regulamentação 
mais minuciosa dos honorários de sucumbência inclusive com 
previsão de sucumbência recursal, bem como regulamenta os 
procedimentos do incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica (art. 133 a 137) e do “amicus curiae” (art. 138). 
Ainda, merecem destaques a possibilidade de as partes estipu-
larem mudanças no procedimento (art. 190), inclusive com 
fixação de calendário processual (art. 191), a alteração da forma 
de contagem dos prazos, contando-se apenas os dias úteis (art. 
219), reputando-se tempestivo o ato praticado antes do início 
do prazo (art. 218, § 4º; em oposição à Súmula 418/STJ).
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Já a Parte Geral – Livro V, enfatiza o “fim” do pro-
cesso cautelar, com instituição da tutela de provisória, de 
urgência10 ou de evidência (art. 294).

A Parte Geral – Livro VI - traz a previsão de que, antes 
de proferir decisão sem resolução de mérito, “o juiz deverá 
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir 
o vício” (art. 317).

No que concerne a Parte Especial – Livro I, adota 
o procedimento comum e procedimentos especiais, com 
extinção de alguns dos antigos procedimentos especiais 
(v.g., nunciação de obra nova). e estabelece a previsão da 
improcedência liminar (art. 332), com tratamento mais 
minucioso que o atual art. 285-A do antigo CPC.

As principais exigências, porém, dirigem-se ao Es-
tado-Juiz, cuja conduta deve se pautar por um novo for-
malismo cujo objetivo, é a busca pela solução integral de 
mérito. Assim, o juiz deve permitir a correção de vícios 
formais, determinando, v.g, o suprimento de pressupostos 
processuais e o saneamento de outros vícios (art. 139, IX, 
CPC/2015), cabendo-lhe ainda, antes de extinguir o feito 
sem resolução do mérito, conceder a parte oportunidade 
para corrigir os vícios (art. 317, CPC/2015).

5.3.2. O incidente de demandas repetitivas  
do Novo Código de Processo Civil 

Não está previsto no CPC/1973, e se mostra inova-
dor, o denominado “incidente de resolução de demandas 

10 Tutela de urgência exige a probabilidade do direito, o perigo de 
dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300), sendo cautelar 
(art. 301: antigas formas de procedimentos cautelares) ou antecipada 
(art. 300, § 3º: vedada se houver perigo da irreversibilidade). Tutela 
de evidência independe do perigo de dano ou risco ao resultado 
útil (art. 311).
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repetitivas” (art. 976 ao 987 do CPC/2015). Segundo esse 
instrumento, tão logo seja verificada pelo Tribunal a pre-
sença de “litigância em massa” para determinada questão 
jurídica, o Tribunal pode, desde logo (e sem que haja decisão 
prévia em primeira instância), estabelecer o entendimento 
aplicável ao caso, vinculando os demais juízes das instâncias 
inferiores para os casos futuros (SILVA, 2015, p. 3).

O precedente11 é necessário quando se está diante de 
um ambiente de incerteza jurídica sobre qual deve ser a 
regra aplicável para uma situação de fato e sem resolução 
eficaz dos conflitos, seja porque se tem mais de uma nor-
ma jurídica que possa ser aplicável (ao que se denomina 
de antinomia jurídica), seja porque se tem uma omissão 
sobre o caso em questão (ao que se denomina de lacuna). 
Assim, um processo judicial será útil quando servir para 
contribuir para a formação de um precedente judicial que 
elimine (ou pelo menos, diminua) o ambiente de incerteza 
normativa acima descrito.

Por outro lado, ele será socialmente inútil quando não 
servir para a formação de um precedente, uma vez que, nesse 
caso, consistirá apenas num custo perdido para a sociedade 
sem qualquer contrapartida, especialmente tendo em vista 
que, nesse último caso, as partes certamente tinham infor-
mações simétricas em relação ao padrão de decisão do Poder 
Judiciário e poderiam, assim, celebrar um acordo para pre-
venção de litígios (FREIRE; DANTAS; MARQUES, 2013).

11 Gabriela Oliveira Freitas, esclarece que no ordenamento jurídico 
brasileiro, principalmente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, 
é reconhecido uma forte tendência à valorização dos precedentes 
judiciais. Isto ocorre por meio das súmulas vinculantes, repercus-
são geral e recursos repetitivos, súmulas impeditivas de recurso e 
possibilidade de não conhecimento de recursos com amparo na 
jurisprudência dos Tribunais. (FREITAS, 2014, p. 93).
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A possibilidade do tribunal de “chamar para si” esse 
julgamento – seja diretamente, seja por provocação de 
alguma parte, do Ministério Público (MP) ou outro – cer-
tamente reduzirá bastante o tempo mediante o qual serão 
estabelecidos os precedentes (SILVA, 2015, p. 4).

Contudo, os precedentes12 judiciais devem ser estáveis 
e emitidos sem demora para que possam ser compreendi-
dos de maneira clara e precisa pelos vários atores sociais, a 
fim de evitar insegurança processual e dúvidas sobre quem 
deve ser o titular de um direito numa situação de conflito.

Ademais, o incidente de demandas repetitivas busca 
diminuir o problema de subinvestimento, pois as pessoas 
poderão trabalhar com uma maior margem de segurança na 
tomada de decisões, uma vez que já será registrado como 
os juízes decidirão em determinados litígios. 

Não há como negar que a valorização dos precedentes 
contribui para a busca da eficiência processual, a fim de 
se evitar que o Poder Judiciário seja atravancado por uma 

12 O precedente é necessário quando se está diante de um ambiente 
de incerteza jurídica sobre qual deve ser a regra aplicável para uma 
situação de fato e sem resolução eficaz dos conflitos, seja porque 
se tem mais de uma norma jurídica que possa ser aplicável (ao 
que se denomina de antinomia jurídica), seja porque se tem uma 
omissão sobre o caso em questão (ao que se denomina de lacuna). 
Assim, um processo judicial será útil quando servir para contri-
buir para a formação de um precedente judicial que elimine (ou 
pelo menos, diminua) o ambiente de incerteza normativa acima 
descrito. Por outro lado, ele será socialmente inútil quando não 
servir para a formação de um precedente, uma vez que, nesse 
caso, consistirá apenas num custo perdido para a sociedade sem 
qualquer contrapartida, especialmente tendo em vista que, nesse 
último caso, as partes certamente tinham informações simétricas 
em relação ao padrão de decisão do Poder Judiciário e poderiam, 
assim, celebrar um acordo para prevenção de litígios (FREIRE; 
DANTAS; MARQUES, 2013).
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série de demandas que possuem o mesmo objeto, como 
ocorre atualmente no cotidiano processual.

Considera-se que CPC/2015 avança muito em tal 
perspectiva e amplia, sobremaneira, as possibilidades de 
organização do processo para uma boa decisão de mérito, e 
isso não se restringe à atividade probatória, porque poderá 
haver a explicitação e delimitação dos temas jurídicos a 
serem enfrentados.

Ivo Teixeira Gico Junior, sobre a litigância excessiva 
no Brasil, afirma que:

 
Subsidiar a litigância é justamente o que o Brasil 
vem fazendo nos últimos anos, quando (a) criou 
os juizados especiais de pequenas causas nos 
quais não é necessário um advogado e não há 
custas processuais; (b) criou a defensoria pública 
(advogados públicos pagos pelo contribuinte); 
(c) criou a assistência judiciária gratuita – AJG 
(possibilidade de alguém não ter de pagar cus-
tas processuais, mesmo na justiça comum, nem 
honorários de sucumbência); (d) manteve o 
sistema de custas processuais abaixo do custo 
social de cada processo; etc. Tudo isso significa 
que é o contribuinte quem arca com parte dos 
custos de cada processo e não a parte litigante, 
o que claramente é um subsídio ao litígio e à 
parte da sociedade que litiga. (GICO JUNIOR, 
2012, p. 36).

Nesse contexto, é relevante apontar que Garrett Har-
din (1968) publicou um artigo sob o título de “A Tragédia 
dos Comuns”, onde realizou uma criteriosa análise dos 
problemas que surgem sempre que é utilizado um bem 
comum, cujo resumo é o seguinte: “a maioria das pessoas, 
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sempre que puder beneficiar-se de um bem comum será 
incentivada a fazer o mínimo de esforço para preservá-lo, 
ao mesmo tempo em que será tentado a extrair o máximo 
de vantagem desse bem” (NETO, 2015).

Assim, tem se que, se o custo, em geral “baixo”, de uma 
demanda acaba por influenciar a motivação da instauração 
de um litígio, é importante registrar que os custos do Judi-
ciário também não poderão ser exorbitantes, sob pena de 
impedir o acesso à justiça. O que se pretende, portanto, é 
enfatizar que a justiça não deve ser banalizada e utilizada 
para qualquer causa, deve ser idealizada especificamente 
em casos em que há lesão de direitos.

A equipe de pesquisadores composta por juristas, eco-
nomistas, sociólogos e administradores, predominantemente 
da PUCRS, concluiu através de evidências empíricas que 
as partes litigam não apenas porque tiveram um direito 
violado, mas também por causa (a) dos baixos custos de 
acesso e baixo risco; (b) das perspectivas de ganho; e (c) do 
uso instrumental do Judiciário (PUCRS, 2011).

Destarte, é imprescindível, para adaptação e prática do 
CPC/2015, que a formação do operador se volte muito 
mais para identificação de possibilidades de composição do 
que para a apresentação de uma petição perante o Poder 
Judiciário como solução prioritária para uma situação de 
conflito (MEDINA, 2015, p. 12).

5.4. A POSTURA PROCESSUAL  
DAS PARTES E O INCENTIVO À 
CONCILIAÇÃO NO CPC/2015

As partes terão importante papel durante a condução 
do processo na medida em que, a partir da vigência do 
NCPC/2015, poderão convencionar, de forma ampla, em 
causas sobre direitos que admitam autocomposição.
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A previsão dos deveres das partes e de seus procurado-
res, bem como da responsabilidade das partes por dano pro-
cessual estava prevista nos arts. 14 a 18 do CPC/1973, com 
disposições parecidas com as do texto da nova legislação. 
Contudo é preciso apontar alguns acréscimos13 e avanços 
da redação da legislação de 2015, que procurou ampliar a 
abordagem da questão, bem como dar mais organicidade 
e coesão ao texto como um todo.

Destarte, verifica-se um avanço da nova legislação 
quando prevê a possibilidade de responsabilização dos ad-
vogados públicos e dos membros do Ministério Público e 
da Defensoria Pública, sendo que eventual responsabilidade 
disciplinar deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe 
ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. O art. 78 também 
amplia a vedação de empregar expressões ofensivas nos 
escritos apresentados para, além das partes e procuradores, 
os juízes, membros do Ministério Público e da Defensoria 

13 “Necessário enfatizar que o art. 77 esclarece que existem outros 
deveres das partes e de seus procuradores previstos pelo novo CPC, 
para além dos elencados naquela seção, como é o caso do art. 5º, que 
prevê que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve 
comportar-se de acordo com a boa-fé.” O inciso V do artigo 77 trata 
como dever a providência prevista no artigo 39 do CPC/73 quanto 
à necessidade de informação e atualização do endereço residencial 
ou profissional para o recebimento de intimações, enaltecendo 
que, no caso de não observância a tal exigência, a responsabilidade 
será das partes ou dos procuradores, que arcarão com as respectivas 
consequências. O parágrafo 2º do art. 77 trata da previsão da multa 
por ato atentatório à dignidade da justiça, previsto anteriormente 
no parágrafo único do artigo 14 do CPC/73. O parágrafo 3º escla-
rece o procedimento cabível (inscrição em dívida ativa e execução 
fiscal) e a destinação do valor da multa (fundos previsto no art. 97 
- fundos de modernização do Poder Judiciário), questão que não 
era determinada pela legislação processual de 1973” (WELSCH, 
2015, p. 103).
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Pública, e a qualquer pessoa que participe do processo, o 
que se mostra muito coerente e razoável, uma vez que 
todos os participantes do processo devem manter postura 
de probidade e boa-fé processual em respeito ao princípio 
da colaboração processual (MITIDIEIRO, 2009, p. 42).

O art. 81 do CPC/2015 tem previsão similar à do art. 
18 do CPC/1973, porém se mostra mais severo quanto ao 
valor da multa a ser paga pelo litigante de má-fé, prevendo 
o percentual de 1 a 10% do valor corrigido da causa (o 
CPC/1973 previa “multa não excedente a um por cento 
sobre o valor da causa”), e ainda quanto ao valor da inde-
nização por dano processual, o qual será fixado pelo juiz 
ou, no caso de não ser possível mensurá-la, liquidado por 
arbitramento ou pelo procedimento comum (§ 3º), nos 
próprios autos, mas sem limitação ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme dispunha 
o § 2º do art. 18 do CPC/1973. 

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), Desembargador José Renato Nalini, em reportagem 
concedida ao site UOL, relata que o brasileiro alimenta a 
cultura do processo e assim define: 

[...] o processo – ciência que estuda o instru-
mento de realização do justo concreto – con-
verteu-se em finalidade em si, e muito mais 
importante do que o direito substancial. Por 
isso é que, ciência sofisticada, o processo gera 
inúmeras respostas a uma pretensão posta em 
juízo, todas elas periféricas, epidérmicas, sem 
exame do mérito. Ou seja: o processo termina 
e o conflito continua, com certeza mais agra-
vado ante a decepção de quem acreditou numa 
solução ditada pelo Judiciário. Essa é a situação 
presente. A sociedade demandista se submete à 
cultura do litígio. (NALINI, 2015).
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Aponta o magistrado a necessária pacificação entre 
as partes através de conciliação, mediação e arbitragem ou 
de qualquer uma das “dezenas de estratégias já adotadas 
pelo direito anglo-saxão”; segundo ele, é preciso “repensar 
com urgência o sistema de justiça”, para que possa atingir 
a “funcionalidade esperada” (NALINI, 2015).

No CPC/2015, a atuação das partes também interfere 
sobremaneira no convencimento do julgador. Como exem-
plo, o art. 10 dispõe que o juiz 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 
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva 
decidir de ofício (BRASIL, 2015).

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (2010, p. 
55-61) reconhecem que o CPC/2015 apresentou avanços, 
tornando as previsões mais claras e coerentes com os pre-
ceitos informadores da nova legislação quanto à celeridade, 
efetividade e segurança jurídica, além de contribuir para a 
efetivação da boa-fé e colaboração processuais. 

É objetivo fundamental no CPC/2015 a solução con-
sensual dos conflitos postos à apreciação judiciária, contudo 
é importante que não haja prejuízo ao reconhecimento do 
direito ao amplo e irrestrito acesso aos tribunais a todo e 
qualquer jurisdicionado.

No âmbito da jurisdição contenciosa, é evidente que 
existem interesses contrapostos; cada um dos envolvidos 
no trâmite processual deve comportar-se de maneira irre-
tocável, contribuindo para que, de acordo com os valores 
eleitos pelo ordenamento jurídico pátrio, o Estado-Juiz 
possa entregar a melhor solução possível ao caso concreto 
(TORRES, 2015, p. 25).

Ao analisar a postura processual das partes, Artur Torres 
afirma que o processo é um jogo:
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[...] a existência do processo judicial justifica-se, 
in concreto, face à ocorrência de um conflito 
de interesses (real ou virtual). Cada qual dos 
contendores, bem compreendida a afirmativa, 
pretende ver sua posição jurídica triunfar e, 
como regra, por determinação legal, entrega 
a “defesa” dos seus interesses aos advogados, 
públicos ou privados. São eles, no mundo real, 
que conduzem os feitos. Os patronos, em tese 
experts, respeitados os limites éticos de seu 
ofício, defendem uma “bandeira”, ou seja, são 
parciais. O projeto de cada causídico ao as-
sumir seu posto é, quando mais na seara não 
criminal, o de ver, ao fim e ao cabo, o interesse 
daquele que lhe confiou o patrocínio prosperar. 
Trata-se, gostemos ou não, de uma constatação 
fática, não raro transparente, como dissemos 
alhures, aos apontamentos doutrinários. Assim 
sendo, por vestirem uma “camisa” (são parciais 
e não imparciais), os experts do foro passam a 
laborar, em cada um de seus processos, no afã 
de ver despontar o interesse de seus clientes, 
“jogando o jogo”. 

[...]

O “jogo só termina quando acaba!”. O pro-
cesso, de um ponto de vista prático, em última 
análise, revela-se um “jogo” em que, não raro, 
vence o mais eficiente (processualmente falan-
do). (TORRES, 2015, p. 26).

O incentivo à conciliação judicial, em detrimento 
da construção de uma solução estatal impositiva ao con-
flito, e o estímulo à utilização de técnicas alternativas de 
composição de conflitos (não judiciais) estão expressos 
no CPC/2015.
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5.4.1. Exigência de cooperação  
das partes no CPC/2015

Em seu art. 6º, o CPC/2015 traz a ideia de cooperação 
das partes: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 
mérito justa e efetiva”. Prestígio à cooperação e ao diálogo, 
segurança jurídica, prestação jurisdicional mais completa e 
razoabilidade no tempo para a solução justa do litígio; eis 
o que busca o CPC/2015.

Importante e objetivo é o papel atribuído às partes, 
que, a partir da vigência do CPC/2015, poderão con-
vencionar, de forma ampla, em causas sobre direitos que 
admitam autocomposição. Nesse sentido, o entendimento 
de Hugo de Brito Machado:

As raras possibilidades que a lei hoje concede para 
a transação processual tomam como referência, 
não a natureza do direito material em conflito, 
mas da norma processual que se almeja relativizar 
(CPC, art. 111). É exatamente por este motivo, 
que a eleição de foro somente é admissível nas 
hipóteses de regras de competência relativa (nor-
mas processuais desenhadas visando diretamente 
o interesse das partes), independentemente da 
natureza do litígio que, em muitos casos, pode 
tratar de bens absolutamente indisponíveis (e.g. 
direito de família, direitos da personalidade, estado 
das pessoas, etc.). O Projeto, diferentemente, pre-
ocupa-se em tratar da possibilidade de transação 
com referência no direito material, e não no 
processo, exigindo que a matéria ou o bem da 
vida em disputa possa vir a ser objeto de transa-
ção, conforme as regulações do próprio direito 
material. (MACHADO, 2014, p. 347).



166

A previsão se encontra no art. 190 do CPC/2015, 
sendo lícito às partes plenamente capazes estipularem mu-
danças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da 
causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculda-
des e deveres processuais, antes ou durante o processo. O 
parágrafo único desse artigo dispõe que, o juiz controlará 
a validade das convenções. 

As raras possibilidades que a lei atualmente concede 
para a transação processual tomam como referência não 
a natureza do direito material em conflito, mas também 
a norma processual que se almeja relativizar (CPC/1973, 
art. 111). É exatamente por este motivo, que a eleição de 
foro somente é admissível nas hipóteses de regras de com-
petência relativa (normas processuais desenhadas visando 
diretamente ao interesse das partes), independentemente 
da natureza do litígio, que, em muitos casos, pode tratar de 
bens absolutamente indisponíveis (e.g. direito de família, 
direitos da personalidade, estado das pessoas, dentre outros). 

Destarte, o CPC/2015 convoca as partes, sempre 
que possível, a resolver seus conflitos de forma amigável, 
possibilitando a prévia designação de audiência de conci-
liação ou de mediação, antes mesmo de a parte contrária 
protocolar sua defesa; para tanto, prevê a criação de centros 
com profissionais especializados.

De fato, o incentivo à conciliação judicial, em detri-
mento da construção de uma solução estatal impositiva ao 
conflito, e o estímulo à utilização de técnicas alternativas 
de composição de conflitos (não judiciais) estão expressos 
no CPC/2015.

A jurisdição é, então, atividade exercida exclusivamen-
te pelo Estado através do Poder Judiciário, contudo, além 
do juiz, terão importante papel na resolução dos conflitos 
não somente os mediadores como as próprias partes.
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5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que diz respeito à tempestividade e busca pela 
eficiência da prestação jurisdicional, é possível observar 
grandes avanços, fruto das reformas legislativas no âmbito 
do novo Código de Processo Civil Brasileiro (CPC/2015), 
como são exemplos o prestígio à cooperação e diálogo 
entre as partes como requisitos fundamentais do processo, 
e o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Registra-se, contudo, que os precedentes judiciais 
devem ser emitidos sem demora para que possam ser com-
preendidos de maneira clara e precisa e atenda seu escopo 
principal, qual seja, a busca pela celeridade processual.

As partes litigantes deverão cooperar e agir sempre 
com lealdade e boa-fé processual, sendo lícito estipularem 
mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades 
da causa e convencionar sobre os seus ônus, antes ou du-
rante o processo, tudo com a fiscalização e controle judicial.

Em suma, não sobejam dúvidas que o CPC/2015 
enfatiza a noção da prestação jurisdicional como serviço 
público eficiente, e busca a concepção de um novo forma-
lismo, exigindo para tanto que o magistrado, determine o, 
suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de 
outros vícios procedimentais, a fim de se buscar a solução 
integral do mérito.
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