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Princípios 
O tema é um dos mais importantes em processo civil e para toda e qualquer matéria. Antes de ingressar em 

qualquer matéria, é preciso compreender os princípios que regem essa matéria, não apenas para interpretá-

la, mas também para resolver os famosos “casos difíceis” (hard cases), pois são exatamente nesses casos 

que os princípios demandam uma atenção especial. 

No direito processual civil, os princípios serão trabalhados em dois planos: 

• 1º: plano constitucional, ou seja, princípios do processo civil previstos na Constituição 

Federal, especialmente aqueles que foram erigidos na categoria de direitos fundamentais. 

• 2º: plano infraconstitucional, especialmente aqueles previstos no CPC. 

  

1. Princípios constitucionais (o modelo constitucional do 

processo) 
 

1.1. ACESSO À JUSTIÇA 

CF, Art. 5º, “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 

É a partir desse direito fundamental do acesso ao judiciário que qualquer cidadão que tiver o direito 

ameaçado ou lesado pode exigir uma tutela jurisdicional que resolva seu problema. 

Não é somente lesão a direito, mas também qualquer ameaça de lesão. Isto é, não são apenas tutelas 

reparatórias, mas também as tutelas preventivas estão abarcadas nesse direito de acesso à justiça. 

A preocupação do acesso à justiça deve ser analisada a partir da “porta dos fundos do Poder Judiciário”, ou 

seja, muito mais importante que facilitar o acesso formal ao Judiciário, é saber o que o cidadão levará do 

Judiciário. 

Tradicionalmente, segundo as lições do professor Kazuo Watanabe, esse direito fundamental reflete a 

garantia de acesso à ordem jurídica justa → todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seu direito, 

poderá pleitear tutela jurisdicional tempestiva, efetiva e adequada. Não é apenas um direito formal, mas 

sim um direito de obtenção de tutela tempestiva, efetiva e adequada. 

• ORDEM JURÍDICA JUSTA = tutela jurisdicional tempestiva, efetiva e adequada. 

 

Nesse direito fundamental, também podemos encaixar o direito de ser esclarecido sobre os direitos 

subjetivos. Somente o cidadão que tem consciência dos seus direitos, terá condições de verificar uma 

ameaça ou uma lesão e, a partir disso, exigir do Poder Judiciário uma tutela que resolva esse problema. 

Nesse direito fundamental de acesso à justiça, temos que trabalhar com a ideia de que é absolutamente 

inviável impor óbices financeiros para que o cidadão chegue ao Judiciário. Quando o legislador prevê o 

direito de gratuidade de justiça para aquele que não tem condições de arcar com as despesas em prejuízo 

da família, isso está ligado também ao acesso à justiça. Isso porque, se o sujeito não tem condições de pagar 

as custas, ele tem direito de acessar o Judiciário sem recolhê-las, para que possa efetivamente ter esse direito 

fundamental garantido. 

 

1.2. DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL) 
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CF, Art. 5º, “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” 

 

Dentro do modelo constitucional do processo, encontra-se o devido processo legal. Alguns doutrinadores 

fazem uma observação interessante – não gostam muito da expressão “devido processo legal”. Na verdade, 

o mais correto seria devido processo constitucional, já que a Constituição Federal traz verdadeiras 

garantias que servem como um norte para o Estado trabalhar no âmbito do direito processual, seja penal ou 

civil. A CF cria um modelo a ser observado pelo legislador, sendo assim, o mais correto seria devido 

processo constitucional. 

De acordo com a melhor doutrina, esse devido processo legal não tem um conteúdo, uma definição própria. 

Na realidade, será observado o devido processo legal quando forem observadas as demais garantias 

inerentes ao processo. Significa dizer que se você for julgado por um juiz imparcial, por um órgão julgador 

previamente definido como competente, se foi observado o contraditório, ampla defesa, etc., foi respeitado 

o devido processo legal. Nada mais é do que o conjunto das demais normas previstas na CF, especialmente 

os princípios fundamentais, inerentes ao processo. 

Recentemente, o STJ afetou para julgamento no regime dos recursos repetitivos um recurso especial que 

vai definir se é possível ou não ao réu, no procedimento de busca e apreensão do Decreto 911/69, apresentar 

contestação antes de o veículo ser apreendido. (Você financia com o banco, faz um contrato de 

financiamento, para adquirir um veículo. Esse veículo é a garantia do pagamento do financiamento. 

Significa dizer que o banco fica com a propriedade do veículo até que você pague a última parcela do 

financiamento → garantia do bem alienado fiduciariamente. Pois bem, se você não paga alguma parcela do 

financiamento, o banco ingressa com uma ação de busca a apreensão. O art. 3º, §3º do Decreto 911/69 diz 

que o réu poderá apresentar contestação em até 15 dias, contados da apreensão do bem ou da execução da 

liminar. Analisando a literalidade do dispositivo, significa que o réu só poderá apresentar contestação 

depois de já ter perdido a posse do veículo. Isso está de acordo com o devido processo legal? Parece que 

não. Há entendimentos diversos, no sentido de que o réu pode ter o veículo apreendido antes de apresentar 

sua defesa e outros no sentido de que não é possível impor ao réu o exercício do direito de defesa somente 

depois da apreensão do veículo. Tema 1.040 a ser definido pelo STJ em recursos repetitivos. 

 

1.3. CONTRADITÓRIO COOPERATIVO 

CF, Art. 5º, “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 

O contraditório tradicionalmente era visto a partir de um binômio: informação + reação. Isto é, a parte de 

um processo deve ter ciência do que ocorre no processo, especialmente sobre as condutas praticadas pela 

outra parte, para que ela possa reagir a isso. 

Há muitos anos, a doutrina diz o seguinte: na verdade, o contraditório moderno deve ser representado por 

um trinômio: informação + reação + participação. 

• TRINÔMIO: informação (ciência) + reação + participação (influência) 

As partes devem ter assegurado o direito de participar efetivamente da construção do processo, 

especialmente, da construção das decisões judiciais. Significa dizer que as partes devem ter o direito de, 

pelo menos tentar, influenciar na decisão que o magistrado irá tomar. 

OBSERVAÇÃO: os primeiros dispositivos do CPC dizem o óbvio, pois, no dia-a-dia, existem muitos 

operadores do direito que “esquecem”. O legislador teve a preocupação de repetir direitos fundamentais 

que estão na Constituição, no intuito de que o operador do direito “enxergue”. 
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CPC, “Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 

I - à tutela provisória de urgência; 

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; 

III - à decisão prevista no art. 701 .” 

 

O importante é ouvir primeiro aquele contra quem você vai decidir. Evidentemente, se você irá decidir a 

favor de uma das partes, não há necessidade de ouvi-la previamente, até porque não haverá prejuízo. Isso é 

importante, porque o art. 332 do CPC cuida da manifesta improcedência ou improcedência liminar do 

pedido. Em algumas situações, a pretensão do autor é contra súmula já pacificada no âmbito nos tribunais 

superiores, inclusive por meio de precedente vinculante. Ora, se o autor ingressa com uma pretensão 

contrária a um precedente vinculante, é óbvio que ele não tem razão. O CPC permite, pelo art. 332, que o 

juiz profira uma sentença de improcedência prima facie, ou seja, liminarmente, sem ouvir o réu, o juiz já 

julga improcedente o pedido do autor. É possível, desde que a favor do réu, por isso há possibilidade de 

julgamento manifestamente improcedente. Não poderia, em nenhuma hipótese, autorizar que o juiz 

julgasse o pedido manifestamente procedente sem antes ouvir o réu. 

Quando trabalhamos com princípios, temos que fazer uma ponderação. Se de um lado existe o contraditório, 

do outro lado existe a razoável duração do processo, a efetividade, a adequação, e outros princípios. Pode 

acontecer que, no caso concreto, o juiz se depare com a seguinte situação: ou ele concede uma tutela 

provisória hoje, mesmo sem ouvir o réu, ou depois de ouvir o réu, e não terá eficácia para o autor. Se ele 

conceder uma decisão que não tiver serventia para o autor, ele está negando acesso à ordem jurídica justa. 

Por isso, ponderando os interesses e princípios que estão em jogo, é perfeitamente possível, conquanto seja 

excepcional, o juiz conceder uma tutela provisória sem ouvir o réu – aquela tutela concedida liminarmente. 

O contraditório será diferido; adiado. O CPC prevê expressamente essa possibilidade (art. 9º, parágrafo 

único). 

No âmbito das tutelas da evidência, existem duas situações previstas no Código em que o juiz pode conceder 

sem ouvir a parte contrária e duas que ele concede somente depois de ouvir. 

Com relação à exceção prevista no parágrafo único do art. 9º, ainda há a decisão prevista no art. 701 do 

CPC, que cuida do procedimento especial chamado “ação monitória”. Nesse procedimento, se o autor tiver 

uma prova escrita sem eficácia de título executivo, demonstrando que existe, pelo menos, uma boa 

aparência da existência de uma obrigação de pagar/fazer/não fazer, o juiz defere a expedição do mandado 

monitório. Trata-se de uma decisão, obviamente, contrária ao réu, e será ouvida antes de ele ser ouvido. 

Portanto, existe a possiblidade prevista no próprio sistema de o contraditório ser adiado. O réu, uma vez 

citado, apresentará citação, embargos à monitória, se for o caso, e o juiz, entendendo que ele tem razão, 

revoga a tutela provisória.  

Ainda sobre o contraditório, o CPC, traduzindo mais uma vez a garantia prevista na Constituição, diz em 

seu art. 10: 

 

CPC, “Art. 10. 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.” 

 

Juiz em sentido amplo, pode ser juiz de primeiro grau, desembargador, ministro, etc. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art311ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art701
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O juiz não pode decidir sobre fundamento sobre o qual as partes não tenham se manifestado, porque 

embutido no contraditório, existe o princípio que veda a surpresa: as partes não podem ser surpreendidas 

com fundamentos sobre os quais elas não tiveram oportunidade de se manifestar. É necessário o diálogo, 

que as partes tenham oportunidade de pelo menos tentar influenciar o juiz nas suas decisões. 

Parte final do art. 10: “ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Muitos 

magistrados cometiam um equívoco antes de o CPC esclarecer melhor o conteúdo do contraditório, ou seja, 

decidiam questões cognoscíveis de ofício sem ouvir as partes. O fato de juiz poder conhecer de ofício não 

afasta o contraditório. Então, se existe algo cognoscível de ofício, por exemplo, prescrição, o juiz não pode 

decidir de imediato, e sim deve proferir um despacho como “Vislumbro a ocorrência de prescrição. 

Manifestem-se as partes em cinco dias.”, ou algo parecido. As partes, então, terão oportunidade de tentar 

convencer o juiz acerca da ocorrência ou não da prescrição. Isso é contraditório: permitir o diálogo sobre 

os fundamentos que serão utilizados em uma decisão.  

 

O STJ recentemente, no que diz respeito a uma questão cognoscível de ofício, decidiu da seguinte maneira: 

STJ: “a regra do art. 10 do CPC, que consagra a proibição da decisão surpresa, 

não se aplica à hipótese em que o juiz se declara absolutamente incompetente” 

(AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019). 

Quando estudamos competência, especialmente o regime jurídico, sabemos que em se tratando de vício de 

incompetência absoluta, o juiz não só pode, como deve resolver de ofício. Se ele tem a convicção que o seu 

juízo é absolutamente incompetente, ele tem que corrigir esse vício, inclusive de ofício. Claro, se pode ser 

de ofício, também pode ser mediante provocação das partes. Porém, o que muitos magistrados estavam 

fazendo: o procedimento estava tramitando em determinado juízo, ao verificar a incompetência absoluta do 

juízo, sem dar oportunidade para as partes se manifestarem, determinava a remessa para o juízo competente, 

a fim de corrigir o vício. Muitos afirmavam que isso viola o contraditório, porque é algo cognoscível de 

ofício, mas pelo contraditório moderno, temos que dar oportunidade primeiro para as partes tentarem 

influenciar.  

Mas tem um detalhe interessante: o art. 9º dispõe “não se proferirá decisão CONTRA uma das partes sem 

que ela seja previamente ouvida”. Conforme já foi dito, o contraditório tem a preocupação de que se o juiz 

irá decidir contra uma parte, primeiro é preciso ouvi-la. Quando o juiz decide sobre a competência do 

órgão que ele integra, essa decisão não irá influenciar no mérito. Por exemplo, se um juiz da vara cível 

entende que determinada causa deve ser julgada por um juízo de fazenda pública, ao remeter os autos ao 

qual ele entende competente, não há prejuízo para as partes; o direito subjetivo delas não sofreu nenhuma 

consequência; a decisão que irá fazer, eventualmente, com que alguma das partes perca algum direito, será 

dada pelo juízo competente. Portanto, não haveria violação ao contraditório cooperativo. Exatamente nesse 

sentido entendeu o STJ – quando se decide que o juízo é absolutamente incompetente, não se prejudica as 

partes em seu direito subjetivo.  Por isso, é perfeitamente fazê-lo sem ouvi-las. Há quem seja contra esse 

entendimento, mas o fato é que o STJ vem caminhando nesse sentido.  

O importante no contraditório moderno é o diálogo, a participação, a construção em conjunto do que é 

necessário para se chegar a uma tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada.  

 

1.4. AMPLA DEFESA 

CF, Art. 5º, “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” 
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Todos os meios e recursos, em sentido amplo e estrito (apelação, embargos de declaração, recurso especial, 

agravo, etc.), devem ser garantidos à parte ao longo do procedimento, sob pena de violação do princípio da 

ampla defesa.  

Observação: a ampla defesa, no processo civil, incide tanto para o autor quanto para o réu. No processo 

penal, existe o órgão acusador, ressalvadas as pouquíssimas ações de ação penal privada, existe o Estado, 

representado pelo Ministério Público, acusando alguém da prática de um ilícito penal, que se defende. No 

processo civil, não há acusação e defesa, mas sim tese e antítese, ou seja, antítese. O autor apresenta sua 

tese e o réu apresenta outra tese, geralmente se contrapondo à tese do autor. Na defesa das suas teses, as 

partes têm direito de usar todos os meios e recursos disponibilizados pelo sistema. Significa que, no 

processo civil, não é apenas o réu que tem direito fundamental à ampla defesa, o autor também tem direito 

de se utilizar de todos os meios disponíveis no sistema para defender sua tese. Por isso, é perfeitamente 

possível falar-se em violação à ampla defesa do autor. Ele quis defender a tese perante o Judiciário e foi 

cerceado nesse direito. Exemplo: em determinado momento do processo, na ocasião do saneamento e 

organização, o autor requer a produção de uma prova pertinente, relevante e que foi pleiteada 

adequadamente. Preenchidos esses requisitos, a prova deve ser deferida. Se o juiz indefere o requerimento 

de prova formulado pelo autor, haverá cerceamento de defesa.  

 

1.5. JUIZ NATURAL 

CF, Art. 5º, “XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 

 

[...] 

 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente;” 

 

No âmbito do modelo constitucional do processo, só será justo o processo, se o sujeito for processado e 

sentenciado por um órgão previamente definido como competente e criado. Não é possível criar um órgão 

jurisdicional especificamente para julgar determinado fato após a ocorrência deste fato. É o “tribunal sob 

encomenda”. Evidentemente, um tribunal “sob encomenda”, criado para julgar um fato específico, há duas 

opções: 

• Ou foi criado especificamente para “pegar pesado” 

• Ou foi criado para “aliviar” 

 

Especialmente na seara penal há essa preocupação – o sujeito comete um crime, cria-se um órgão depois 

para julgá-lo, obviamente esse órgão foi criado para absolver ou condenar o sujeito.  

Também é uma preocupação do processo civil, porque esse direito fundamental incide indistintamente em 

ambos os ramos do processo.   

 

Como consequência lógica do princípio do juiz natural, é o princípio da imparcialidade do órgão 

julgador. 

 

A ideia de se estabelecer essa garantia de órgão previamente criado de acordo com regras de competência, 

é exatamente para garantir a imparcialidade – que também é sustentada por outras garantias presentes na 

Constituição, diretamente ligadas ao magistrado, mas que, na verdade, são garantias do processo. Quando 

a Constituição diz que o magistrado tem as garantias da inamovibilidade, da irredutibilidade de subsídios, 

da vitaliciedade, por exemplo, significa dizer que o magistrado tem a tranquilidade de poder julgar 

conforme determina o ordenamento jurídico, sem o receio de ser removido, como forma de pressão ou 

castigo; sem o receio de ter o seu subsídio reduzido; sem o receio de perder o cargo por uma decisão 
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administrativa. Se um juiz profere uma decisão contra um político, o juiz terá a tranquilidade de saber que 

não será removido para algum lugar que lhe desagrade, como forma de represália; o juiz terá a tranquilidade 

de saber que não será apresentado um projeto de lei ou emenda constitucional para redução dos seus 

subsídios, etc. Portanto, o juiz irá julgar imparcialmente, que é uma garantia do processo.  

 

• O princípio da imparcialidade decorre do juiz natural 

o CPC, art. 144 – impedimento do juiz 

▪ São situações mais objetivas em que o juiz não pode, caso se encaixe em alguma 

das hipóteses, julgar a causa.  

o CPC, art. 145 – suspeição do juiz 

▪ São situações mais subjetivas em que o juiz também deve se afastar do processo. 

Por exemplo, é natural que o juiz não possa julgar uma causa em que figure como 

parte o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, um amigo íntimo, um inimigo. 

Evidentemente, um juiz não pode julgar uma causa inerente a uma pessoa jurídica 

da qual ele é sócio.  

 

 

1.6. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

- Implícito na Constituição Federal 

No texto constitucional, não há nenhum dispositivo que disponha “é garantido o duplo grau de jurisdição 

no processo civil, penal”. A doutrina afirma que esse princípio está implícito na Constituição Federal.  

Ao estudar o princípio da ampla defesa, o art. 5º, inciso LV determina a garantia da ampla defesa com os 

meios e recursos a ela inerentes. A interpretação deve ser em sentido amplo e em sentido estrito, isto é, 

dentro da ampla defesa, está embutida a possiblidade de recorrer de decisões judiciais. Sendo assim, está 

implícito no sistema constitucional o duplo grau de jurisdição.  

Além disso, percebemos que existe o duplo grau de jurisdição implicitamente no texto constitucional 

quando trata da organização do Poder Judiciário. Ora, justiça estadual, há os juízes estaduais e tribunais 

estaduais. Justiça federal, há os juízes federais e os tribunais federais. Dessa organização do Poder 

Judiciário em duas instâncias ordinárias, infere-se que se a parte estiver insatisfeita com a decisão do 

primeiro grau, é garantido o acesso ao segundo grau.  

Evidentemente, o sistema não é composto somente do texto constitucional e das leis brasileiras. Tratados e 

convenções também integram o sistema jurídico brasileiro. No Pacto de São José da Costa Rica existe 

previsão expressa de garantia de acesso a um tribunal superior, no sentido de “instância acima” em relação 

àquela que proferiu a decisão. Porém, essa garantia do Pacto de San José diz respeito ao processo penal. 

Neste pacto, existem direitos fundamentais que se aplicam indistintamente ao processo civil e ao processo 

penal.  No entanto, alguns direitos são especificamente do processo penal, como é o caso do duplo grau de 

jurisdição, claramente em razão da liberdade do cidadão. Assim, o Pacto de São José não pode, por si só, 

ser fundamento para o duplo grau de jurisdição no processo civil.  

 

- Consiste na possibilidade de reexame amplo de uma decisão judicial por um órgão jurisdicional 

superior 

“Órgão jurisdicional superior” não necessariamente será um tribunal – geralmente é um tribunal (TJ, TRF). 

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, por exemplo, não seria tribunal, mas sim a Turma Recursal. 

Quando se interpõe um recurso inominado contra uma sentença proferida em um juizado, esse recurso 



 

8 

inominado será julgado por uma Turma Recursal, composta por juízes de primeiro grau – não é tribunal, 

mas há o duplo grau de jurisdição, porque existe a possiblidade de reexame da matéria. 

Reexame amplo: o órgão que está acima na hierarquia jurisdicional poderá reexaminar conclusões fáticas 

e jurídicas. Isso é importante, porque existem determinadas situações previstas no sistema em que contra 

determinadas decisões só será cabível recurso excepcional, extraordinário. Nesse caso, não haverá 

incidência do duplo grau, uma vez que nos recursos excepcionais não é possível o simples reexame de 

provas. Ex.: mandado de segurança impetrado originariamente contra Tribunal de Justiça, em razão do 

status da autoridade coatora. Se for denegada a segurança, cabe recurso ordinário para o STJ (como se fosse 

uma apelação para o STJ) – nesse caso há duplo grau, porque o STJ pode, no recurso ordinário, reexaminar 

provas e questões jurídicas. No entanto, se for concedida a segurança, não cabe recurso ordinário, só 

extraordinário ou especial. Nessa hipótese não há, portanto, a possiblidade de duplo grau. Conclui-se que é 

possível, em alguns casos, não haver possibilidade do duplo grau de jurisdição. A própria Constituição 

autoriza, expressamente, que esse direito seja excepcionado. Não apenas nesse exemplo, mas 

genericamente. Nas hipóteses de cabimento dos recursos especial e extraordinário, dispõe: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.                 (Incluída pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei 

federal;              (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro 

tribunal. 

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de 

Justiça:               (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-

lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 

promoção na carreira;                (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) 

II - o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a 

supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e 

segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas 

decisões terão caráter vinculante.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004)” 

 

No CPC também há outro exemplo, no art. 1.013, § 3º: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 

impugnada. 

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve 

decidir desde logo o mérito quando: 

I - reformar sentença fundada no art. 485 ; 

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do 

pedido ou da causa de pedir; 

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá 

julgá-lo; 

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.” 

 

Exemplo: o juiz profere uma decisão sem resolução do mérito. O autor apela. O tribunal verifica que o 

autor tem razão (o juiz deveria ter julgado o mérito). O tribunal cassa a sentença. Se a causa estiver madura, 

o tribunal cassa a sentença e, ao invés de devolver para o juízo de primeiro grau proferir outra sentença, o 

próprio tribunal julga o mérito originariamente. Contra essa decisão do tribunal que resolveu o mérito 

originariamente, só cabe recurso especial ou extraordinário. Portanto, não haverá duplo grau. 

 

Resumindo: existe o duplo grau de jurisdição implicitamente previsto no sistema constitucional. A própria 

Constituição que o prevê implicitamente, dá margem à possibilidade de ser afastado, mesmo em abstrato.   

 

 

1.7. COLEGIALIDADE 

- Implícito na Constituição Federal 

Segundo esse princípio, as decisões proferidas por tribunais devem observar a lógica do sistema. Tribunal 

é um órgão colegiado, então, as decisões do tribunal devem ser proferidas não apenas por um membro, mas 

pelo colegiado. Entretanto, há a possibilidade de o tribunal se dividir em órgãos menores, por exemplo, as 

turmas ou as câmaras – isso é uma necessidade. Porém, ainda que haja uma turma ou câmara como órgão 

menor que o tribunal como um todo, a decisão deve ser colegiada. Não faz sentido criar um tribunal para 

que desembargadores ou ministros decidam sozinhos. Se existem tribunais, é porque as decisões devem ser 

colegiadas. 

 

- Mesmo nos casos em que o sistema admite julgamentos monocráticos (CPC, art. 932, IV e V), a 

parte pode provocar a manifestação do órgão colegiado (CPC, art. 1.021) 

Nada impede que, como técnica de aceleração dos julgamentos, a lei permita decisão monocrática de um 

componente do colegiado, desde que: 

1) Seja possível recorrer dessa decisão monocrática para o órgão colegiado; 

2) Essa decisão monocrática reflita o posicionamento do órgão colegiado.  

 

No CPC: 

“Art. 932. Incumbe ao relator: 

IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art485
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a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do 

próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal 

de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 

de assunção de competência; 

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao 

recurso se a decisão recorrida for contrária a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do 

próprio tribunal; 

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal 

de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 

de assunção de competência;” 

 

Em determinadas situações, especialmente diante de jurisprudência consolidada, o relator pode julgar 

sozinho um recurso. Se já existir jurisprudência sedimentada em relação a determinado assunto, o relator 

pode julgar sozinho o recurso – seja para dar provimento, seja para negar provimento. Até aqui, viola o 

princípio da colegialidade. Todavia, existe previsão expressa no CPC para poder recorrer dessa decisão do 

relator: 

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o 

respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do 

regimento interno do tribunal. 

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os 

fundamentos da decisão agravada. 

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-

se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo 

retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão 

em pauta. 

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão 

agravada para julgar improcedente o agravo interno. 

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 

improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, 

condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por 

cento do valor atualizado da causa. 

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito 

prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do 

beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” 

Contra decisão monocrática, cabe o agravo interno, o qual será julgado pelo colegiado. Assim sendo, está 

sendo observado o princípio da colegialidade. 

Ademais, a decisão monocrática deve refletir o entendimento do órgão colegiado, ou seja, se o relator 

compõe determinada turma ou câmara cível e o posicionamento dele diverge do posicionamento do 

colegiado, quando for decidir sozinho, deve ceder do posicionamento dele minoritário em prol do que 

entende o colegiado.  
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1.8. ISONOMIA 

CF, “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:” 

Esse princípio se aplica a todo o ordenamento jurídico, não apenas ao processo civil.  

Trata-se da isonomia substancial: deve-se tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na 

medida de suas desigualdades. Se houver uma situação que autorize um tratamento diferenciado, é 

permitido tratá-la diferente, desde que haja motivo para tanto. 

No processo não seria diferente. Deve-se tratar as partes de forma isonômica, sob pena de violação a esse 

princípio fundamental. Porém, há situações especiais em que, pelo menos na visão do legislador, se 

justificam o tratamento diferenciado, logo, está sendo observada a isonomia substancial. 

Exemplo: quando o CPC confere a prerrogativa de prazo dobrado para a Fazenda Pública. Há quem entenda 

que viola a Constituição; outros defendem que o Poder Público em juízo deve gozar de determinadas 

prerrogativas. Por exemplo, o advogado público não escolhe trabalho e a desorganização de alguns órgãos 

públicos prejudica a coleta de documentos necessários para a Fazenda Pública preparar uma contestação. 

O cidadão comum tem 15 dias para contestar, a Fazenda Pública tem 30 dias. Majoritariamente, entende-

se que essa prerrogativa não viola a CF. 

Outro exemplo de tratamento diferenciado em prol do Poder Público: o reexame necessário. O Poder 

Público não recorreu, mas ainda assim os autos serão encaminhados para o tribunal, para aferir a sentença 

do juiz. Majoritariamente, também se entende que não há inconstitucionalidade nessas prerrogativas 

previstas para o Poder Público, porque há um fator discriminante razoável.  

 

Não faz sentido, por exemplo, prazo dobrado para litisconsortes em toda e qualquer situação. Existe uma 

previsão no CPC de prazo dobrado para litisconsortes, desde que tenham advogados diferentes e que os 

autos não sejam digitais. Se os autos são físicos, justifica-se o tratamento diferenciado, visto que um 

advogado pode ter dificuldade de acessá-los, porque o advogado da outra parte os retirou para fazer cópia. 

Nos autos eletrônicos, no entanto, ninguém tem dificuldade de acessar. Hoje, o CPC dispõe que a 

prerrogativa de prazo dobrado para litisconsortes com advogados só existe no caso de autos físicos.  

 

 

1.9. PUBLICIDADE 

CF, Art. 5º, “LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 

ou o interesse social o exigirem;” 

Tudo que acontece em um processo, em regra, deve acontecer de “portas abertas”. Qualquer um pode 

acessar, em princípio, uma sala de audiência durante a realização do ato; pode acessar os autos de um 

processo. Isso porque, naturalmente, haverá uma preocupação maior de todos aqueles que atuam no 

processo em realizar os atos corretamente. 

Contudo, a própria Constituição fez uma ponderação: a publicidade é importante, é elemento essencial de 

um processo justo, mas vai ceder em prol da intimidade ou do interesse social. Nesse mesmo sentido, 

dispõe o art. 93, XI: 

CF, Art. 93, “IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a 
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lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação;” 

 

Mais uma vez há a ponderação: em alguns casos vale mais a intimidade dos envolvidos do que o interesse 

público de qualquer um estar ciente do que ocorreu no processo.  

Por esse motivo, no CPC existe previsão expressa do segredo de justiça: 

CPC, “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo 

de justiça os processos: 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, 

desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante 

o juízo. 

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça 

e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. 

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão 

do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de 

divórcio ou separação.” 

 

Determinados processos tramitarão em segredo de justiça – só as partes e os advogados terão acesso. O 

CPC elegeu algumas situações específicas que envolvem a intimidade das partes (ex.: ações de divórcio, 

separação judicial, filiação, guarda, etc.). 

OBSERVAÇÃO: se é direito fundamental, deve ser implementado de forma absoluta, independente de 

norma infraconstitucional específica. Em se tratando de direito fundamental, o juiz deve aplicar de qualquer 

forma, mesmo que não haja previsão infraconstitucional a respeito. Sendo assim, o art. 189 do CPC elegeu 

algumas situações em que a intimidade será preservada, mas não exclui a possibilidade (o dever) de o juiz 

decretar segredo de justiça em outras causas não previstas expressamente no art. 189 do CPC em nome do 

direito fundamental da intimidade, que prevalecerá sobre o da publicidade.  

• Exemplo: ações em que se discute suposto erro médico em cirurgias plásticas. Nos autos, existem 

fotografias da pessoa nua. Dependendo do tratamento médico, também pode envolver alguma 

questão íntima.  

Portanto, é um direito fundamental, o juiz deve aplicá-lo, ainda que não exista norma infraconstitucional 

específica. 

 

1.10. MOTIVAÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA) 

CF, Art. 93, “IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo 

a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
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intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação” 

 

Toda decisão deve ser bem fundamentada, primeiro, porque legitima a decisão. É na fundamentação que 

se aufere se o juiz observou ou não as normas legais para o caso concreto. Logo, uma fundamentação 

adequada impede arbitrariedades. Segundo, a decisão deve ser bem fundamentada, para possibilitar o 

controle das decisões, especialmente mediante recursos. A parte deve saber quais argumentos irá contrapor. 

 

A preocupação é tão grande que o legislador, no âmbito do CPC, traduziu aquilo que deveria ser claro para 

a maioria a partir da Constituição.  

CPC, Art. 489, “§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 

seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto 

de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento.” 

 

Esse artigo traduz aquilo que o legislador entende como decisão fundamentada. Quando a lei diz “não se 

consideram fundamentadas as decisões que...”, está dizendo “são nulas as decisões que...”. Por exemplo, 

decisões que se limitam a parafrasear texto de lei; transcrever texto de lei. Hoje, o legislador tem essa 

preocupação em razão da realidade do Judiciário.  

É um direito fundamental essencial para o processo justo. 

A preocupação é tão grande que o legislador constitucional (art. 93, IX) já determinou que se as decisões 

não forem fundamentadas, serão nulas. 

 

 

1.11. VEDAÇÃO DAS PROVAS ILÍCITAS 

CF, Art. 5º, “LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;” 

Válido para processo penal, civil e administrativo, inclusive.  

Não importa se a prova é ilícita ou ilegítima; se existe proibição para a produção da prova (ilícita) ou se o 

momento está no momento de sua produção (ilegítima); se foi violada regra de direito material ou de direito 

processual. Tanto as provas ilícitas quanto as ilegítimas não podem ser utilizadas. 

Exemplo: tortura. Não é possível torturar o réu para confessar. É uma prova ilícita. 
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Outro exemplo: interceptação telefônica sem autorização judicial.  

No processo civil, as provas também devem ser lícitas. Sabemos que a interceptação telefônica é autorizada 

no âmbito do processo penal. Pergunta-se: é possível ser utilizada a interceptação telefônica no processo 

civil? SIM, como prova emprestada. Há vários julgados, inclusive do STJ, no sentido de que interceptação 

telefônica produzida regularmente no processo penal pode ser utilizada no âmbito processo civil, desde que 

o caso concreto justifique o afastamento da proteção da intimidade e privacidade em prol de outro direito. 

No STJ, é muito comum utilizar como prova emprestada interceptações telefônicas colhidas no bojo de 

inquéritos policiais e ações penais para fundamentarem ações de improbidade administrativa (natureza 

cível). 

 

 

1.12. EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

- DURAÇÃO RAZOÁVEL = PROCESSO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS. 

São dois princípios intimamente ligados, de modo que é possível estudar conjuntamente. 

 

CF, Art. 5º, “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;” 

 

Quando o legislador trouxe para o âmbito da CF, de forma expressa, a duração razoável do processo, fez 

questão de usar a expressão “duração RAZOÁVEL”, ou seja, não pode significar “atropelo” do devido 

processo legal/constitucional. Por isso, diz a doutrina que a ideia não é acelerar o processo a qualquer custo, 

mas sim evitar dilações indevidas. Até porque, se houver desobediência a alguma garantia, haverá 

nulidade do processo. 

 

Ainda no texto constitucional: 

CF, “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 

 

Embora o dispositivo dirija-se à Administração Pública, deve ser aplicado também ao Poder Judiciário na 

função jurisdicional. Na verdade, refere-se ao Estado como um todo. O Executivo deve trabalhar com a 

eficiência, mas o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e o Judiciário também. De nada adianta 

desenvolver um processo, se ao final o Judiciário entregar uma solução que não resolve o problema.  

 

- PRODUÇÃO DO MÁXIMO RESULTADO COM O MÍNIMO DE ESFORÇOS 

A ideia de eficiência também está ligada à efetividade da tutela. O intuito é praticar o maior número de 

atos dentro do menor tempo possível, com o mínimo de esforço, para se chegar ao melhor resultado 

possível.  
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No âmbito do Poder Judiciário, deve-se considerar a efetividade da tutela jurisdicional. Por isso, celeridade, 

por si só, não resolve o problema – não adianta chegar em um curto espaço de tempo à sentença, se na hora 

de executá-la, todo o patrimônio do devedor for impenhorável, por exemplo. Celeridade sem efetividade 

não gera eficiência da tutela jurisdicional. 

 

 

2. Princípios infraconstitucionais (gerais) 
 

2.1. IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL 

- A lei processual se aplica aos processos pendentes, mas devem ser preservadas as situações 

processuais já consolidadas (“direito adquirido processual”) 

 

Em princípio, a lei processual será aplicada aos processos que estão em curso (incidência imediata), mas 

não pode retroagir para prejudicar as partes. A lei processual, embora seja aplicada de imediato, deve 

respeitar situações já consolidadas → “direito adquirido processual”.  

Exemplo:  

_____ 1) Decisão_____|15 dias|____ 

__________________|Lei Nova|___ 

1) nesse momento, há uma lei vigente que prevê um recurso X contra essa decisão e o prazo de 15 

dias. O sujeito deixou para recorrer no último dia do prazo. Neste dia, entra em vigor uma lei nova, 

dispondo que esse recurso não existe mais. Assim, se no dia da decisão cabia o recurso X, o sujeito 

adquiriu o direito de recorrer e a lei nova não pode retirar isso.  

 

Determina o CPC/15: 

CPC, “Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos 

pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.” 

 

 

2.2. DISPOSITIVO 

- INÉRCIA DA JURISDIÇÃO 

Esse princípio decorre de uma característica inerente à atividade jurisdicional (alguns chamam de 

princípio), que é a inércia. 

A jurisdição é INERTE → o juiz só age SE, QUANDO e NOS LIMITES em que for provocado. 

Aquele cidadão que teve o seu direito ameaçado, deduz sua pretensão em juízo SE QUISER, nos limites 

que quiser. Se o fato que lhe ocorreu permitir realizar três pedidos, mas ele só pediu um, não há óbice. Está 

na esfera da disponibilidade. 

Quando o autor exerce a pretensão em juízo, rompe-se a inércia e delimita a atividade jurisdicional. Por 

esse motivo, o juiz não pode conceder algo que sequer foi pedido, sob pena de a sentença ser extra petita. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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Do mesmo modo, o juiz não pode conceder aquilo que foi pedido, mas numa quantidade maior, sob pena 

de a sentença ser ultra petita.  

O autor pode dispor do exercício da pretensão e, ao fazê-lo, decide os limites em que deseja exercer. 

 

No CPC: “Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as 

exceções previstas em lei.” 

 

Deste dispositivo surge outro princípio – do impulso oficial. Uma vez provocado, o juiz tem o dever de 

promover o andamento do processo. No CPC/73, a situação excepcional prevista era o inventário: o juiz 

podia determinar a abertura do inventário de ofício, caso os interessados não o fizessem.  

Exatamente porque a jurisdição é inerte, determina o art. 141, CPC: 

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de 

questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 

 

É natural que a ruptura da inércia se dê por iniciativa do autor. Porém, o réu, na contestação, também pode 

apresentar pretensão pela via reconvencional, trazendo um novo pedido, por exemplo, e amplia os limites 

da atividade jurisdicional.  

Existem questões sobre as quais o juiz não só pode, como deve se pronunciar de ofício (depois de ambas 

as partes de manifestarem – arts. 9º e 10, CPC) – questões de ordem pública. 

Por outro lado, também há questões em que o juiz não pode se pronunciar de ofício. Exemplos: vício de 

incompetência relativa, se o réu não suscitar, o juiz não pode conhecer de ofício, em regra.  

 

Ainda reflexo do princípio do dispositivo: 

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.” 

 

Matéria de recursos. O processo civil é regido por um sistema que tende a ser coerente. O art. 2º está ligado 

ao art. 141, que está ligado ao art. 1.013, etc. 

Se eventualmente o réu sucumbiu em dois pedidos, o réu recorre se quiser e, ao fazê-lo, irá delimitar o 

âmbito do seu recurso, ainda que toda a sentença seja recorrível. O tribunal só irá analisar aquilo que foi 

objeto de impugnação mediante apelação. Com relação à parte impugnada, em princípio, o tribunal não 

examina. 

 

 

2.3. LEALDADE PROCESSUAL 

Princípio básico ligado à boa-fé objetiva. Prevê o art. 77, CPC, em rol exemplificativo: 

CPC, “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: 

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 
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II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são 

destituídas de fundamento; 

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração 

ou à defesa do direito; 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; 

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.” 

Está claro que a lealdade processual não deve ser observada somente pelas partes, mas também pelos seus 

procuradores e todos que, de qualquer forma, participarem do processo.  

Dependendo da situação do art. 77, há previsão de multa para quem desobedecer. Em se tratando do 

magistrado, representante do Ministério Público ou advogado, em regra, a multa não é cabível, pode haver 

uma sanção administrativa ou por meio da OAB (ao advogado). 

 

 

2.4. ADEQUAÇÃO (ADAPTABILIDADE) PROCEDIMENTAL 

Hoje, existe o procedimento ordinário, que é o procedimento padrão. Em princípio, serve para qualquer 

situação de ameaça ou violação de direito. O legislador, ciente de que alguns direitos materiais não seriam 

bem atendidos com esse procedimento comum, resolveu criar alguns procedimentos com técnicas 

processuais diferentes, que são os procedimentos especiais.  

Exemplo: ação de consignação em pagamento. Analisando o procedimento, é basicamente o comum, com 

a inserção de alguns atos processuais diferentes, como a possiblidade de depositar a quantia ou coisa que o 

credor se recusa a receber.  

 

- Necessidade de adequar (adaptar) o procedimento às peculiaridades do caso concreto 

O legislador, obviamente, não consegue abarcar todas as situações conflituosas de forma adequada. Por 

esse motivo, é necessário e o sistema atualmente prevê expressamente a possibilidade de adaptação 

procedimental ao caso concreto. 

Exemplo: pela lógica do procedimento comum, primeiro são produzidas as provas periciais (se for o caso), 

depois as provas orais. Porém, em algumas situações, a prova oral sendo feita primeiro, talvez até mostre a 

desnecessidade da prova pericial. Assim, nada impede que o juiz inverta a ordem de produção das provas.  

A possibilidade de adequação não se esgota ao que está permitido em lei. O procedimento deve ser adaptado 

para além das situações previstas no Código de Processo Civil.  

Tradicionalmente, nos países que seguem o sistema common law, há uma elasticidade maior no 

procedimento. Já nos países que seguem o sistema civil law, os procedimentos são mais rígidos. Entretanto, 

atualmente no mundo inteiro, há uma espécie de simbiose, países que adotam o common law estão adotando 

o civil law e vice-versa. No Brasil, há um sistema claro do sistema de precedentes inspirado no common 

law. 

A elasticidade do procedimento deve ser observada para que possa se adequar ao caso concreto, além das 

situações expressamente previstas. 
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CPC, “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: 

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela do direito;” 

 

Neste artigo 139, existem duas possibilidades expressamente previstas: 

• Alteração de prazo 

• Alteração da ordem da produção das provas 

Não se trata de um rol taxativo. É perfeitamente possível e recomendável que o juiz se utilize de outas 

formas de adaptação do procedimento para atender às peculiaridades do procedimento. 

Ademais, o art. 139 trata da iniciativa do juiz → a ideia de alteração de prazos e de produção das provas 

pode partir do juiz, mas a deliberação final, preferencialmente, será feita de comum acordo – observar o 

princípio da cooperação. Por isso, a importância da audiência prevista no art. 357 do CPC (audiência de 

organização e saneamento do processo). É o momento em que o princípio da cooperação seja aplicado. Por 

exemplo, na ordem das provas a ser observada no caso concreto, de acordo com suas peculiaridades. 

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, 

em decisão de saneamento e de organização do processo: 

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; 

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; 

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; 

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.” 

 

No art. 190, o CPC também autoriza que a necessidade de adequação ou adaptabilidade seja das partes 

(negócio jurídico processual): 

CPC, “Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes 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.” 

 

Em outras palavras, o que foi convencionado em chamar de negócio jurídico processual (que já existia no 

sistema anterior – por exemplo: foro de eleição), permite que as partes deliberem sobre procedimento. As 

partes podem montar um procedimento que seja mais adequado ao caso concreto, claro, com LIMITES. 

Processo é uma relação de direito público, envolvendo inclusive o Estado, por meio de um órgão 

jurisdicional, logo, há limites para o que será convencionado entre as partes. 

Portanto, o fato é que o Código permite que as partes antes ou durante o processo promovam mudanças 

no procedimento, para adequá-lo às especificidades da causa. Não havendo abuso ou desequilíbrio, o juiz 

homologará e o procedimento será observado da forma em que as partes deliberarem.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art373

