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TEORIA GERAL DO PROCESSO 

 
1. Direito processual e acesso à justiça: 

 
Jurisdição:  é, simultaneamente, um poder ― capacidade de impor suas decisões imperativamente ―, uma 
função ― como encargo que o Estado assume de pacificar os conflitos sociais ―, e uma atividade. Função 
estatal que tem por finalidade a atuação da vontade concreta da lei, substituindo a atividade do particular pela 
intervenção do Estado.  
 
Jurisdição Voluntária: O Juiz apenas homologa o acordo das partes, não há LIDE (NÃO LIDE). 

Jurisdição Contenciosa: Aqui o Juiz decidirá, pois há o conflito de interesse, há LIDE.  

Interesse: aquilo que desejo para mim. Ex: Locatário quer aumentar o aluguel da casa. Inquilino quer manter o 
preço. Este conflito poderá ser resolvido amigavelmente. Caso não haja esta resolução voluntária, constitui-se a 
LIDE. 
 
Pretensão: é a "subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio". 
 
Lide: Conflito de interesses, qualificado por uma PRETENSÃO RESISTIDA. A resistência seria justamente a 
inconformidade dessa pretensão em frente ao interesse alheio. Conflito de interesses formado pela contestação 
quanto à necessidade de subordinação de um interesse a outro.  
 Havendo uma LIDE – Posso apresentar: A) Poder Judiciário B) Arbitragem C) Mediação/Conciliação 
(Autocomposição) 
 
  *Demanda: LIDE que foi apresentada ao Poder Judiciário (heterocomposição). Neste momento 
estou entregando ao Juiz o encargo de decidir sobre a LIDE. 
   
  *Arbitragem: LIDE que foi apresentada ao Árbitro (outra forma de heterocomposição). Lei 
13129. 
   
Processo: como "o complexo de atos coordenados, tendentes à atuação da vontade da lei às lides ocorrentes, 
por meio dos órgãos jurisdicionais".  
 Ato Processual: É o ato praticado dentro da função judicial que se referem ao Processo Judicial. 
 
Direito Material, Substantivo: Trata de Direitos e Obrigações. Diz o que o sujeito pode ou não pode fazer. 
Trata do DIREITO. 
 
Direito Processual, Instrumental: O Sujeito já agiu, ação ou omissão, ferindo o direito subjetivo de alguém, 
logo, o direito processual tratará dessa lide. Trata de GARANTIAS. 
 
Neoconstitucionalismo e a Jurisdição:  
Juiz deve estar preocupado em aplicar os Princípios Constitucionais ao Processo. Primeiros artigos do 
CPC de 2015 diz. 
O Estado constitucional inverteu os papéis da lei e da Constituição, deixando claro que a legislação deve ser 
compreendida a partir dos princípios constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais. Expressão concreta 
disso são os deveres de o juiz interpretar a lei de acordo com a Constituição, de controlar a constitucionalidade 
da lei, especialmente atribuindo-lhe novo sentido para evitar a declaração de inconstitucionalidade, e de suprir a 
omissão legal que impede a proteção de um direito fundamental. 
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Acesso à Justiça: (Mauro Cappelletti) é direito social básico dos indivíduos, que não deve se restringir aos 
limites do acesso aos órgãos judiciais e ao aparelho judiciário estatal; deve, sim, ser compreendido como 
um efetivo acesso à ordem jurídica justa. Tais considerações nos levam a concluir que as velhas regras e 
estruturas processuais precisam, de fato, sofrer revisão e aprimoramento, com o intuito de que constituam 
instrumento cada vez mais eficaz rumo ao processo justo. 
 
 Cappelletti Identificou 3 gargalos na Jurisdição:  
 
  1- Custos Financeiros (quem tem condições financeiras tinha melhor justiça),  
  2- Ações Coletivas (demoram demais, perdendo a efetividade social),  
  3- Processo (necessidade de se definir procedimentos específicos para cada situação. Ex: Causas 
de menor valor - JEC) 
 
1.1. PRINCÍPIOS DO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA: 
 
Para que o Acesso à Justiça funcione, devem ser respeitados alguns Princípios: 
 
  1. ACESSIBILIDADE: que pressupõe a existência de sujeito de direito, com capacidade tanto 
de estar em juízo como de arcar com os custos financeiros para tanto . Compõe-se por três elementos: 

1) O direito à informação  
2) A garantia da escolha adequada dos legitimados para propositura das demandas;  
3) a redução dos custos financeiros do processo de forma que estes não dificultem ou 

inibam o acesso à justiça. 
  2. OPEROSIDADE: que se consubstancia no dever das pessoas que participam da atividade 
judicial ou extrajudicial de atuarem do modo mais produtivo e empenhado possível a m de assegurar um efetivo 
acesso à justiça. 
  3. UTILIDADE: entende-se que o processo deve assegurar ao vencedor tudo aquilo que lhe é de 
direito, do modo mais rápido e proveitoso possível e com o menor sacrifício para a parte vencida.� 
  4. PROPORCIONALIDADE 
 
1.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO: 
 
 1. Período das Ordenações. Durante o período colonial, o Brasil era regido pelas leis processuais 
portuguesas, como não poderia deixar de ser, visto que Brasil e Portugal formavam um Estado único. 
 
 2. O CPC/1939. Reunião de Normas Processuais vigentes no país. 
 
 3. O CPC/1973. Chegamos, assim, ao segundo Código de Processo Civil, introduzido em nosso 
ordenamento jurídico pela Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e baseado no anteprojeto de autoria de 
Alfredo Buzaid. Inaugurou-se a Fase Instrumental, pela qual o processo não seria um m em si mesmo, mas um 
instrumento para assegurar direitos. Com isso, surgiu a relativização das nulidades e a liberdade das formas 
para maior efetividade da decisão judicial. Este Código surge em um momento Ditatorial e, apesar de bom, 
sintetiza ideia autoritárias, por isso, com a Redemocratização do país, houve a necessidade de alteração. 
 
 4. Alterações do CPC/73. O CPC de 1973 sofreu inúmeras alterações, sobretudo a partir do início da 
década de 1990. Teve início aí a chamada Reforma Processual, processo fragmentado em dezenas de pequenas 
leis que se destinam a fazer mudanças pontuais e ajustes “cirúrgicos”.  
Dentro dessas premissas, passamos a analisar o movimento do legislador brasileiro em prol das reformas 
processuais, sobretudo a partir da Emenda n. 45/04.  
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 5. CPC de 2015.  Um “novo Código”, buscando instrumentos capazes de reduzir o número de 
demandas e recursos que tramitam pelo Poder Judiciário. Objetiva evitar a multiplicação das demandas, na 
medida em que o seu reconhecimento em uma causa representativa de milhares de outras idênticas imporá a 
suspensão de todas. Outra previsão é a redução do número de recursos hoje existentes, como a abolição dos 
embargos infringentes e do agravo retido, como regra, adotando-se no primeiro grau de jurisdição uma única 
impugnação da sentença final.  
 
DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

Art. 976.  É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 
direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
 

ALTERAÇÕES – CPC 2015: 
As principais mudanças estruturais trazidas pelo novo CPC são as seguintes:  
a) O Código é dividido em duas partes (geral e especial): na primeira encontramos os institutos fundamentais 
da teoria do processo; na segunda encontramos cinco livros assim intitulados: processo de conhecimento, 
procedimentos especiais, processo de execução, processo nos tribunais e disposições finais e transitórias.  
b) O processo de conhecimento passa a ter um procedimento genérico com rito único, não sendo mais 
contemplado o rito sumário.  
c) Toda a matéria de tutela provisória passa a ser tratada na Parte Geral e as suas modalidades são 
reorganizadas em urgência (cautelar e antecipatória) e evidência.  
d) O procedimento comum passa a ser enxugado, priorizando-se a concentração dos atos de defesa na 
contestação, a realização da audiência de conciliação ou de mediação antes da fluência do prazo da citação, a 
possibilidade mais ampla de adoção dos precedentes obrigatórios e a redução drástica do número de recursos, 
sobretudo contra as decisões interlocutórias.  
e) Os institutos do cumprimento de sentença e do processo de execução passam a ser tratados em livros 
distintos, evitando confusões frequentes no CPC/73, sobretudo após o advento das Leis de 2005 e 2006.  
 
ATIVIDADE PROPOSTA  
Helena e Marcílio pretendem se divorciar de forma consensual. São pais de 02 filhos menores, 
absolutamente incapazes, e, por isso, deverão promover a medida judicial para chancelar o acordo de 
vontades. Indaga-se:  
 
a) A tutela reclamada em juízo é da jurisdição contenciosa ou não contenciosa (voluntária)? Justifique.  
 
R: Quem é maior e não tem filhos poderá se divorciar extrajudicialmente. Como eles tem filhos, eles deverão 
levar o acordo para o Poder Judiciário. Ela é da jurisdição não contenciosa (voluntária). Nessa, não há lide, não 
há partes, não há sentença solucionando conflito algum, ela apenas chancela ou homologa a vontade das partes 
dentro de determinadas condições previstas na lei. 
 
Jurisdição Voluntária: O Juiz apenas homologa o acordo das partes, não há LIDE. 
Jurisdição Contenciosa: Aqui o Juiz decidirá, pois há o conflito de interesse, há LIDE.  
 
b) O ato judicial é uma decisão solucionando lide? 
R: Não, porque não é deduzida em juízo uma pretensão, de regra, com possibilidade de resistência. A sentença 
homologatória do ato das partes não faz coisa julgada material. 
 
2. Normas e princípios processuais:  
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2.1. FONTES DO DIREITO PROCESSUAL: 
As fontes de direito, em geral, podem ser conceituadas como os meios de produção, expressão ou interpretação 
da norma jurídica. São os meios pelos quais as normas jurídicas são estabelecidas de modo a prover o direito 
objetivo.  

Fontes Formais: são aquelas que detêm força vinculante e constituem o próprio direito positivo. A fonte 
formal do direito processual, por excelência, é a lei lato sensu, que é dotada de coercitividade e considerada a 
principal forma de expressão do direito.  

 à Constituição (Federal e Estadual), Lei Federal, Lei Estadual + Precedentes*  

*Precedentes (Art. 927, CPC15): É um tipo de decisão judicial que tem aplicação obrigatória para outras 
hipóteses idênticas.  
 
Fontes Materiais: que são as que não têm força vinculante nem caráter obrigatório, mas se destinam a revelar e 
informar o sentido das normas processuais. Essas fontes materiais são dotadas de caráter ético, sociológico, 
político, histórico, econômico, cultural etc. que, em determinado momento, servem para provocar, justificar e 
legitimar o ato de criação das normas legais, pois influenciam o legislador que elabora propostas legislativas 
frutos da observância de valores e interesses sociais.  

 à  Costumes, Analogia e Princípios Gerais do Direito + Doutrinas, Decisões Judicias que não se 
constituem em precedentes. 

Essas fontes materiais são dotadas de caráter ético, sociológico, político, histórico, econômico, cultural etc. que, 
em determinado momento, servem para provocar, justificar e legitimar o ato de criação das normas legais, pois 
influenciam o legislador que elabora propostas legislativas frutos da observância de valores e interesses sociais.  

Meios Suplementares de Integração da Norma: que são as que não têm força vinculante nem caráter 
obrigatório, mas se destinam a revelar e informar o sentido das normas processuais.  

2.1. DIREITO MATERIAL X PROCESSUAL: 
Há normas que definem direitos e obrigações e outras que as asseguram o direito subjetivo no caso de 
descumprimento. 

Direito Substantivo ou Material: constituem aquilo que convencionamos chamar de normas jurídicas 
primárias ou materiais. Elas fornecem o critério a ser observado no julgamento de um conflito de interesses. 
Aplicando as, o juiz determina a prevalência da pretensão do demandante ou da resistência do demandado, 
compondo, desse modo, a lide que envolve as partes. Definem os direitos e as obrigações, mas não lidam com 
as consequências jurídicas do descumprimento dos deveres.  

Direito Processual: de caráter instrumental, compõem as normas jurídicas secundárias ou processuais. Elas 
determinam a técnica a ser utilizada no exame do conflito de interesses, disciplinando a participação dos 
sujeitos do processo (principalmente as partes e o juiz) na construção do procedimento necessário à composição 
jurisdicional da lide.  

DIREITOS: São estipulados pelo direito material na forma de prerrogativas para um sujeito. 

GARANTIAS: São dadas pelo direito processual com a finalidade de assegurar o cumprimento das normas 
materiais ou de trazer consequências ao descumprimento. 

2.3. DIMENSÃO ESPECIAL E TEMPORAL DA NORMA PROCESSUAL 
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EFICÁCIA ESPACIAL: PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. 

A eficácia espacial das normas processuais é determinada pelo princípio da territorialidade, conforme 
expressam os arts. 1º e 1.211, 1ª parte, do CPC/1973 e o art. 13 do CPC/2015. 

O princípio, com fundamento na soberania nacional, determina que a lei processual pátria é aplicada em todo 
o território brasileiro (não sendo proibida a aplicação da lei processual brasileira fora dos limites 
nacionais), ficando excluída a possibilidade de aplicação de normas processuais estrangeiras diretamente 
pelo juiz nacional. 

São ressalvados os casos de prova relativos a negócios jurídicos estrangeiros, de acordo com o art. 13 da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nova nomenclatura que a Lei n. 12.376/2010 deu à Lei de 
Introdução ao Código Civil (LICC). 

EFICÁCIA TEMPORAL: No tocante à eficácia temporal, aplica se o art. 14 do CPC/2015. Fica definido, 
assim, que a lei processual tem APLICAÇÃO IMEDIATA, alcançando os atos a serem realizados e sendo 
vedada a atribuição de efeito retroativo, para não violar o ato jurídico perfeito.  

Os atos que já foram praticados sobre a égide do Código de 73, já estão acabados. Ainda que o processo esteja 
no meio da tramitação, aplicar-se-á as normas do NOVO CPC, salvo se ele trouxer disposições expressas 
contrárias. 

EXCEPCIONALMENTE, o NOVO CPC dirá que aplicar-se-ão as normas do Código Antigo, como por 
exemplo é o processo sumário. 

 CPC/15. Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos 
processos pendentes, ficando revogada a Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973.  

Ex1: § 1o. As disposições da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos 
procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início 
da vigência deste Código.  

Ex2: Execução de Devedor Insolvente – continuará sendo regido pelo Código de 73 (Ultratividade). 

Ex3: Existem normas Processuais Penais que poderão ser ultrativas ou retroativas caso mais favorável ao réu. 

Ex4: Nas normas Processuais Trabalhistas - Princípio da proteção máxima do empregado – hipossuficiência 
do empregado frente ao empregador. 

2.4. O NEOCONSTITUCIONALISMO E SEUS IMPACTOS NA ATIVIDADE HERMENÊUTICA 
As normas processuais devem ser interpretadas de acordo com os princípios constitucionais. Por este 
motivo o NOVO CPC trouxe as normas fundamentais do processo (Art. 1º a Art. 12) 

Para a interpretação constitucional, que funcionam como premissas conceituais da interpretação constitucional. 
Tais princípios são os seguintes: 

(i) Princípio da supremacia da Constituição; 

(ii) Princípio da presunção de constitucionalidade das leis; 
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(iii) Princípio da interpretação conforme a Constituição, o qual é operacionalizado por meio de três grandes 
mecanismos: 

a) Adequação do sentido da norma infraconstitucional à Constituição; 

b) Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, o que significa a declaração de 
inconstitucionalidade de um sentido possível da norma, ou, mais tecnicamente, de uma norma extraída de 
determinado enunciado normativo; e 

c) Declaração da não incidência da norma infraconstitucional a determinada situação de fato, sem declaração de 
inconstitucionalidade. 

(iv) Princípio da unidade; 

(v) Princípio da razoabilidade-proporcionalidade; 

(vi) Princípio da efetividade. 

Esses parâmetros, hoje, devem ser observados por todos os ramos do direito, inclusive o direito processual, sob 
pena de se violar as garantias constitucionais básicas e, com isso, inviabilizar o processo justo. 

No modelo tradicional, ou seja, positivista, o papel do juiz era o de tão somente descobrir e revelar a solução 
contida na norma. Em outras palavras, como ressalta Barroso (2009), formulava juízos de fato e não de valor. 
Mais do que isso, muitas vezes, a interpretação não era lastreada na Constituição. 
Agora, no modelo pós-positivista, o magistrado deve estar preparado para constatar que a solução não está 
integralmente na norma, o que demanda um papel criativo na formulação da solução para o problema. 
Ele se torna, assim, coparticipante do papel de produção do direito, mediante integração, com suas próprias 
valorações e escolhas, das cláusulas abertas constantes do sistema jurídico. Faz-se necessário verificar a 
constitucionalidade das normas, sabendo que se subdividem em regras (comandos) e princípios (valores). 

2.5. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS NO BRASIL: 

 

Devido Processo Legal: Série de regras mínimas que irão garantir que o processo será razoável e tramitará de 
forma legal. Composto por o Contraditório + Ampla Defesa + Duração Razoável. Será uma "garantia de 
justiça" e "direito ao serviço jurisdicional corretamente prestado" a partir das normas processuais 
constitucionais 

 Contraditório: Informação + Possibilidade de manifestação (Contraditório FORMAL) + 

  + Direito de não ser surpreendido (o Juiz deverá sempre alertando as partes das fases do 
processo)  +  Possibilidade real de influenciar nas decisões do Juiz (tese jurídica). 

(Contraditório COOPERATIVO) 
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 Ampla Defesa: direito que eu tenho para usar todos os meios lícitos disponíveis para me defender.  

Isonomia: significa restabelecer o equilíbrio entre as partes, e possibilitar a sua livre e efetiva participação no 
processo, como corolário do princípio do devido processo legal. Também constitui isonomia assegurar acesso 
dos menos favorecidos numa condição de igualdade processual com os que possuem maior força econômica, 
política ou social. 

 Isonomia Formal:  tratar os iguais de forma igual 

 Isonomia Material:  tratar os desiguais de maneira desigual (equação de igualdade) 

Juiz Natural: o juiz competente segundo a Constituição. Isso significa que a competência para o julgamento 
deve ser predeterminada pelo Direito. O termo “juiz legal” poderia ter sido adotado, mas a doutrina consagrou a 
alcunha “juiz natural”. Possui o intuito de  

• evitar os odiosos tribunais de exceção que já se apresentaram nas ditaduras;  

• garantir que não haverá nenhum tipo de ingerência na escolha do juiz que julgará a causa. 

Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (Art 5, XXXV, CF + Art 3º CPC):  
i) impede que o legislador restrinja o acesso à ordem jurídica ou ao ordenamento justo, bem como  
ii) impõe ao juiz o dever de prestar a jurisdição, isto é, garantir a tutela efetiva, a quem detenha uma 

posição jurídica de vantagem, sendo vedado o non liquet, e  
iii) constitui garantia para as partes que existem ao lado das condições de procedibilidade para o 

exercício do direito de ação. 
 
Publicidade: Significa que, em regra, o processo deve ser público e, apenas excepcionalmente, sigiloso — 
quando houver expressa previsão legal, notadamente, quando a defesa da intimidade ou do interesse público o 
exigirem 
EXCEPCIONALMENTE teremos o segredo de justiça – Ex: para proteger os interesse de menor ou proteger 
determinada peça processual (sigilo bancário). 
 

Motivação: Consoante dispõe o art. 93, IX, CF, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser 
fundamentadas, sob pena de serem consideradas nulas de pleno direito. Trata-se de dupla garantia: 

· de existir um fundamento e 

· de este ser explicitado. 

Duração Razoável do Processo (Art 4º, CPC): A resolução das demandas administrativas e judiciais em 
tempo hábil traz maior fluidez à máquina estatal e os efeitos da morosidade não se prolongam 
indefinidamente, causando prejuízos econômicos e sociais. A razoável duração do processo tem como 
características: • a universalidade; • a limitabilidade; • a cumulatividade; • a irrenunciabilidade. 
 
Boa-fé e Cooperação Processual (Art. 5º e 6º, CPC) O Princípio da Boa-Fé se manifesta através de outros 
dois subprincípios: a proteção da confiança, pela qual se protege a ideia que o sujeito possuía sobre determinada 
coisa, e a prevalência da materialidade subjacente, ou seja, a regra jurídica será aplicada de acordo com as 
circunstâncias que envolvam o contexto fático. O Princípio da Cooperação também provoca reflexos 
necessários sobre os procuradores das partes. De fato, não haveria sentido que elas estivessem dispostas a 
colaborar de forma ampla com o juiz, e seus advogados não, uma vez que estes são os responsáveis por se 
dirigir, por escrito e oralmente, ao Estado-juiz, exercem atividade essencial para o desenvolvimento do 
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processo. A ideia do Processo Cooperativo é de que este supere o Processo Adversarial, ou seja, o processo 
não deverá ser mais uma guerra entre as partes. 
 
ATIVIDADE PROPOSTA  
Regina, brasileira, solteira, com seis filhos menores, desempregada, residente na comunidade carente de sua 
cidade, procura certo órgão de atuação da Defensoria Pública. Lá, ela narra que, no último dia 04 de janeiro de 
2007, durante uma incursão policial na comunidade, uma de suas filhas, Ana, de apenas cinco anos de idade, foi 
vítima de uma bala perdida e, apesar de socorrida, morreu logo ao chegar ao Hospital Municipal local. 
A Defensora Pública, diante do relato e após verificar as condições socioeconômicas de Regina, decide ajuizar 
ação buscando indenização junto ao Estado. 
 
Indaga-se: 
a) A Defensoria Pública é órgão criado para servir de instrumento de acesso à justiça? Justifique a 
resposta? Aponte o fundamento legal. 
R: Sim, a Defensoria é um importante instrumento de acesso à justiça, pois atende a camada social mais 
desfavorecida economicamente e frágil da população (CF, arts 5º, LXXIV e 134, caput). Destaca-se que, onde 
estão instalados órgãos da Defensoria Pública, chega a ser a que mais promove ação em juízo. A procura dos 
jurisdicionados é grande diante da possibilidade de obter a assistência judiciária gratuita, na grande maioria dos 
casos. Está prevista LC 80/1994 que regulamenta o Art. 134, CF) 
 
b) O prazo em dobro concedido à Defensoria Pública infringe o princípio da igualdade das partes? 
Justifique. 
R: Não. Tal previsão serve justamente para garantir um tratamento igualitário às partes. Na verdade é a 
aplicação da Isonomia MATERIAL. Verificar o posicionamento do STF sobre a chamada inconstitucionalidade 
progressiva, na medida em que esses órgãos nacionalmente se organizaram e estão, de fato, em perfeitas 
condições de oferecer às partes um atendimento adequado. Essa previsão é até possível, no futuro, perderá o seu 
sentido e aí sim será considerada inconstitucional, ou seja, quando estiver suficientemente aparelhada, quer em 
sentido físico (instalações) ou de pessoal. 
 
c) Analisando o quadro de evolução histórica do Direito Processual Civil, em que fase nos encontramos? 
Qual a preocupação do processualista moderno? Justifique as respostas. 
R: Fase instrumentalista. A preocupação do processualista moderno é garantir que o processo seja efetivamente 
um instrumento de acesso à justiça. A Constituição da República no seu art. 5º, inciso LVXXVIII, incluído na 
reforma do Poder Judiciário, estabelece que o processo deva ser conduzido pelo juiz e pelas partes de forma a 
ter duração razoável (tempestividade) e celeridade. 
 
3. Meios adequados de solução de conflitos  
 

Jurisdição: Palavra que vem do latim jurisdictio (que etimologicamente significa dizer o direito), a jurisdição 
tem como fim último a pacificação social e consiste em um poder e dever do Estado, pois, se por um lado 
corresponde a uma manifestação do poder soberano do Estado, impondo suas decisões de forma imperativa aos 
particulares, por outro corresponde a um dever que o Estado assume de dirimir qualquer conflito que lhe venha 
a ser apresentado  

Processo: é o instrumento de que se utiliza o Estado para, no exercício da função jurisdictional. 

à  um conflito pode ser solucionado pela via estatal (jurisdição) ou pelas vias chamadas alternativas.  

São exemplos de autocomposição em nosso ordenamento jurídico:  

 - Transação Civil (arts. 840 a 850 do CC/2002);  
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 - Conciliação (arts. 21 a 26 da Lei n. 9.099/95 e art. 165, § 2o, do CPC/2015);  

 - Mediação (art. 165, § 3o, do CPC/2015 e PL n. 7.169/2014); e 

 - Transação penal (arts. 72 a 76 da Lei n. 9.099/95).  

3.1. MEIOS ALTERNATIVOS:  
O meio principal de resolver conflito é através da JURISDIÇÃO, mas existem outros meios (meios alternativos 
ou meios adequados de solução de conflitos) 

Antiga denominação dos meios de autocomposição – chamados, também, de equivalentes jurisdicionais. Esses 
métodos eram considerados alternativos porque fugiam à regra geral, ou seja, à jurisdição.�Atualmente, de 
acordo com o artigo 3o da lei no 13.105/2015 (- Novo Código de Processo Civil (NCPC) – e com a nova 
compreensão da garantia de acesso à Justiça, entendemos que, em um primeiro momento, cabe usar as soluções 
não adversariais. Se elas não funcionarem, deveremos, pois, recorrer à jurisdição. Muito difundidas em diversos 
países, hoje, tais vias recebem nomenclatura variada, como, por exemplo:  

• Meios Alternativos de Solução de Conflitos (MASC) ou Meios Adequados de Solução de Conflitos – 
Brasil;� 

• Alternative Dispute Resolution.  

3.2. DIFERENÇA ENTRE MEIOS ALTERNATIVOS�: 
 

Um conflito pode ser solucionado pela via estatal – jurisdição – ou pelos meios alternativos. Com efeito, é cada 
vez mais comum o uso desses últimos métodos durante o processo judicial.  

NEGOCIAÇÃO: As partes negociam diretamente entre elas.  
Processo pelo qual as partes envolvidas no litígio buscam, de forma direta e sem a interveniência de uma 
terceira pessoa, chegar a uma solução consensual.� A negociação envolve sempre esse contato direto entre as 
partes ou entre seus representantes. Portanto, não há, aqui, um terceiro, um neutro, um mediador, um árbitro ou 
um juiz. Por meio de processos de conversação, as partes procuram fazer concessões recíprocas, reduzindo suas 
diferenças, e, através delas, chegam à solução pacificadora. Há a possibilidade de se levar ao judiciário o 
acordo extrajudicial: entre as partes, para que este seja HOMOLOGADO. 

MEDIAÇÃO (Art 165, §3º, CPC15): há um vínculo entre as partes que precisa ser preservado. Há presença 
de terceiro que tem uma postura menos ativa (não apresenta solução) auxilia as partes a estabelecerem a paz, 
pois a solução parte das partes. Envolve questões PSICOLÓGICAS e não só patrimoniais.  
Processo que inclui a figura de um terceiro, o qual, de alguma maneira, atua no relacionamento entre as partes 
envolvidas na tentativa de obter a pacificação de seu conflito. A forma e os limites que pautam a atuação desse 
terceiro indicam a modalidade da intermediação, que, hoje, pode ser passiva ou ativa. �Trata-se apenas de uma 
diferença de método, mas com um mesmo fim: o acordo. Entretanto, devido a essa tênue distinção para se 
chegar a tal consenso, há, muitas vezes, a discussão terminológica entre mediação e conciliação.� 

 • Passiva�: Nesta primeira modalidade, aquele terceiro apenas ouve as versões das partes. Por isso, essa 
figura funciona como um agente facilitador, já que procura aparar as arestas sem, entretanto e em hipótese 
alguma, apresentar seu ponto de vista, suas soluções ou, ainda, fazer propostas ou contrapropostas às partes. 
Sua ação é, portanto, de expectador/facilitador – função típica de um mediador.� 

 • Ativa�: Nesta segunda modalidade, especificamente no Direito brasileiro, o intermediador ativo 
recebe o nome de conciliador.� Os primeiros esforços para concretizar a mediação no ordenamento jurídico 
brasileiro datam do fim do século XX.  
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O mediador auxilia as pessoas em conflito a identificarem, por si mesmas, alternativas de benefício mútuo, 
indicadas para as hipóteses em que se desejem preservar ou restaurar vínculos, ou seja, aquelas situações em 
que a pauta subjetiva interfere diretamente na objetiva e, por isso, deve ser tratada como tal. Nesses casos, o 
objetivo da mediação é restabelecer a comunicação entre as partes envolvidas com a preservação da relação 
que existia anteriormente.  

 

CONCILIAÇÃO (Art. 165, §2º, CPC15): há a presença de terceiro (conciliador) que auxilia as partes na 
tentativa de um acordo. Questão eminentemente PATRIMONIAL. 
O Conciliador ajuda as partes a compreender melhor o que está acontecendo, tentado sugerir propostas de 
acordo entre as partes. Tem uma liberdade maior de interagir com as partes – postura pró-ativa (CPC15, Art 
165§º). Convencer não é o mesmo que constranger.  

Processo que ocorre quando o intermediador adota uma postura mais ativa: ele não apenas facilita o 
entendimento entre as partes, mas, principalmente, interage com elas, apresenta soluções, busca caminhos não 
pensados por elas antes, faz propostas, adverte-as de que determinada proposta está muito elevada ou de que 
outra está muito baixa etc.� 

Enfim, essa figura tem uma postura que verdadeiramente influencia o resultado daquele litígio, a m de obter sua 
composição. Apesar da atuação mais incisiva desse terceiro, o objetivo é fazer com que os interessados 
empreguem suas forças para uma solução amigável do conflito.�Em seu aspecto processual, a conciliação é um 
gênero que apresenta as seguintes espécies: a desistência, a submissão e a transação – conforme a intensidade 
da disposição do Direito efetivada pela(s) parte(s) interessada(s).� 

A Conciliação poderá ser extrajudicial ou judicial.  

De acordo com os conceitos adotados pelo Código, o conciliador pode sugerir soluções para o litígio. Aliás, 
essa é a ferramenta mais adequada para os conflitos puramente patrimoniais.  

Não obstante à possibilidade de sugerir propostas, o ideal é que as próprias partes cheguem a um consenso, de 
forma que tenham consciência plena da obrigatoriedade de cumprir aquilo que acordaram.  

ARBITRAGEM: há a presença de um terceiro que possui um poder de decidir. 
Além de ouvir as versões das partes e tentar uma solução consensual, interagindo com elas, o árbitro deve 
proferir uma decisão de natureza impositiva, caso uma alternativa conciliatória não seja alcançada.� Aqui, 
observamos a crucial diferença entre as posturas do árbitro e do mediador: enquanto o primeiro tem 
efetivamente o poder de decisão, o segundo pode apenas sugerir, aconselhar as partes na tentativa de facilitar o 
acordo, e não de decidir a controvérsia.  

Qual a diferença entra Arbitragem e Jurisdição? 

R: A principal diferença é que o JUIZ possui a autoexecutoriedade (Art. 139, NCPC) – poderá impor medidas 
constritivas que obrigará as partes a cumprirem a decisão. O ÁRBITRO, apesar de possuir o poder de decidir, 
não possui o poder de autoexecutar suas decisões. Na arbitragem, a parte deverá buscar o Poder Judiciário 
para que possa executar o réu, não existe a autoexecutoriedade. 

3.3. HISTÓRICO: MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO  
A primeira iniciativa legislativa em direção aos meios alternativos de solução de conflitos ganhou forma com o 
Projeto de Lei (PL) no 4.827/1998, oriundo de proposta da Deputada Zulaiê Cobra.  

O texto inicial levou à Câmara uma regulamentação concisa, estabelecendo a definição de mediação e 
elencando algumas disposições a respeito. Após longo e acidentado percurso, o PL foi arquivado em 2006.  
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Entretanto, em 2010, dentro de um contexto mais amadurecido sobre o tema, o CNJ implementou, de forma 
definitiva, o denominado sistema multiportas e editou a Resolução n° 125, com base nas seguintes premissas:  

 a) O direito de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição) implica, além da vertente 
formal perante os órgãos judiciários, acesso à ordem jurídica justa;  

 b) Cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos 
e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar em 
âmbito nacional não somente os serviços prestados nos processos judiciais mas também os que possam sê-lo 
mediante outros mecanismos de solução de conflitos – em especial, os consensuais, como a mediação e a 
conciliação;  

 c) Há necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento 
dos mecanismos consensuais de solução de litígios.  

3.4. HISTÓRICO: ARBITRAGEM  
�As raízes da arbitragem datam de período tão antigo que há notícia da matéria até mesmo na mitologia 
grega. �No Brasil, apesar de suas antigas previsões, a edição da lei no 9.307/1996 foi um marco determinante 
que regulamentou e difundiu o instituto – atualmente em verdadeira ascensão no País.  

A consolidação da arbitragem em território nacional deveu-se, especialmente, ao prestígio dado pelos tribunais 
brasileiros a sua utilização, conferindo eficácia às sentenças e às convenções arbitrais. 

O NCPC prestigia, de maneira inovadora, as conciliações e mediações judiciais, além de valorizar, claramente, 
o instituto da arbitragem, demonstrando uma verdadeira modificação de paradigma em relação a determinadas 
questões.  

A lei 13.129/2015 trouxe modificações pontuais nas regras de arbitragem. 

3.5. NCPC/2015 e Lei N° 13.140/2015: Mediação e Conciliação  
 

No NCPC/2015 – em especial, em seus artigos 165 a 175  –, é possível identificar a preocupação da Comissão 
dos Juristas com os institutos da conciliação e da mediação.  

Já em suas Normas Fundamentais, ao tratar do princípio da inafastabilidade, o NCPC afirma que é dever do 
Estado promover a solução consensual dos conflitos, e a conciliação, a mediação e outros métodos devem ser 
estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Parquet (artigo 3o, parágrafos 2o e 3o).  

O legislador se preocupou, especificamente, com a atividade de conciliação e mediação feita dentro da estrutura 
do Poder Judiciário. Isso não exclui, contudo, a mediação e conciliação prévias ou mesmo a possibilidade de 
utilização de outros meios de solução de conflitos (artigo 175).  

O tema também é tratado sob a rubrica “Auxiliares da Justiça” (Parte Geral, Título IV, Capítulo III, Seção V). 
Resolvendo, portanto, antiga discussão, fica claro que conciliadores e mediadores judiciais são auxiliares do 
juiz. Isso se coaduna com o artigo 139, inciso V, do NCPC, que dispõe sobre a incumbência do magistrado em 
promover, a qualquer tempo, a autocomposição – preferencialmente com o auxílio dos conciliadores e 
mediadores judiciais.  

A atividade deve ser conduzida por mediador profissional, imparcial e que não tenha proximidade com o 
conflito. Em outras palavras, a função de mediar não deve, como regra, ser acumulada por outros profissionais 
– como juízes, promotores e defensores públicos. O NCPC prestigia esse entendimento.  

Na versão sancionada e publicada do NCPC, prestigiou-se o entendimento de que qualquer profissional pode 
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exercer as funções de mediador, não havendo exclusividade para advogados ou psicólogos.  

3.6. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA ARBITRAGEM: 
 

O campo de atuação da arbitragem no Brasil é muito amplo. De acordo com o artigo 1º da lei no 9.307/1996, 
apenas podem ser objetos da arbitragem os direitos patrimoniais disponíveis, isto é, aqueles passíveis de 
conversão monetária e que se encontram na livre disposição de seu titular.  

A Lei de Arbitragem foi tratada no STF, atacada sua possível inconstitucionalidade, O problema era decidir se 
eu poderia dispor da busca ao Poder Judiciário, caso optasse exclusivamente por um árbitro. 

JULGADA A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE ARBITRAGEM: A única hipótese em que eu poderia 
abrir mão de buscar o Poder Judiciário (Garantia Constitucional) ao escolher um Árbitro para julgar minha lide, 
seria se eu manifestasse essa vontade DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E DESEMBARAÇADA. Em 
relação à irrecorribilidade da decisão proferida pelo árbitro, não há o que se falar em afronta a princípios 
constitucionais, pois ambas as partes acordaram em submeter seus litígios a árbitro de sua confiança. Presume 
se, então, que haja total fidúcia das partes em relação à decisão que será proferida.  

Ficam excluídos da arbitragem os direitos não patrimoniais e os indisponíveis. Além disso, são excluídas as 
matérias de natureza familiar ou de Estado, bem como as de ordem fiscal e tributária.  

Posso optar pela arbitragem por meio de: Cláusula Compromissória ou Contrato de Arbitragem 

3.7. PRINCIPIOLOGIA DA ARBITRAGEM: 
 

1. Autonomia da vontade e autonomia privada  

As partes maiores e capazes – Pessoas Físicas ou Jurídicas – podem, por livre manifestação de vontade e 
escolhendo o juízo arbitral no lugar do estatal, decidir se submetem à arbitragem:  

• A lei aplicável – nacional ou estrangeira; • O julgamento por equidade;�• O número de árbitros;�• O 
procedimento da arbitragem;  

• O prazo em que a sentença será proferida – caso a conciliação seja frustrada.  

2. Eleição da lei aplicável – nacional ou estrangeira  

Esta eleição não deve violar os bons costumes e a ordem pública – artigo 2o da Lei da Arbitragem e artigos 9o e 
17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).  

3. Devido processo legal 

�A escolha do procedimento não pode ofender as garantias constitucionais da(o):  

• Igualdade;�• Contraditório;�• Ampla defesa;�• Imparcialidade dos árbitros;�• Livre convencimento motivado.  

4. Efeito vinculante da cláusula arbitral  

As partes cam submetidas à sentença arbitral, qualquer que seja o resultado da demanda.  

5. Inevitabilidade dos efeitos da sentença arbitral  

A sentença arbitral é acobertada pela coisa julgada material e constitui título executivo judicial, cando vedado 
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às partes rediscutir a questão no Poder Judiciário.  

6. Autonomia entre a cláusula arbitral e o contrato� 

A eventual irregularidade ou invalidade do contrato não compromete a cláusula arbitral.  

7. Kompetenz-kompetenz (competência-competência)  

Este é um dos princípios-chave da arbitragem, que classifica o árbitro como juiz de sua competência. Cabe a ele 
definir se determinada questão deve ou não se submeter à arbitragem. Em outras palavras, o árbitro deve decidir 
sobre a existência, a validade e a eficácia da convenção de arbitragem.  

3.8. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM  
Convenção de arbitragem é o acordo no qual as partes interessadas submetem a solução de seus litígios ao 
juízo arbitral – seja por meio de cláusula compromissória, seja por meio de compromisso arbitral (artigo 3o da 
lei no 9.307/1996).  

A cláusula compromissória e o compromisso arbitral são, portanto, espécies de convenção de arbitragem.  

A cláusula compromissória refere-se ao futuro e é inserida no contrato para que qualquer litígio que se origine 
deste seja submetido à arbitragem. Por isso, chamamos essa cláusula de antecedente natural da arbitragem. Ela 
deve sempre ser estipulada por escrito e nunca pode ser presumida (artigo 4o, parágrafo 1o, da lei no 
9.307/1996).  

Ao redigi-la, os contratantes podem ou não instituir algum tribunal arbitral ou entidade especializada. Nesse 
caso, se houver necessidade de instauração da jurisdição privada, sua instituição e seu processamento se 
realizarão de acordo com as respectivas regras internas da entidade escolhida.  

Contudo, em se tratando de contratos de adesão – frequentes nas relações de consumo –, a cláusula 
compromissória só terá eficácia se observar um dos seguintes requisitos:  

• Redação em documento separado, firmado pela parte aderente;� 

• Cláusula redigida em negrito, dentro do contexto contratual, com a assinatura ou com o visto do aderente – 
especialmente lançados para tal cláusula.  

A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que foi inserida. Trata-se, na verdade, de 
subcontrato ou contrato acessório, que se reveste de autonomia em relação ao vínculo principal, de forma que a 
nulidade deste não importa na nulidade daquela.  

3.9. NCPC/2015: ARBITRAGEM: 
O NCPC/2015 traz diversos dispositivos relativos à arbitragem. Alguns deles são mera repetição de regras já 
existentes no CPC/1973, com algum aperfeiçoamento na redação. Outros apresentam inovações já em sintonia 
com a lei no 13.129/2015, que atualizou a lei no 9.307/1996, conforme já estudamos.  

De um modo ou de outro, o NCPC vem como forma de aprimorar antigos pontos sensíveis, tais como:  

• A estabilização do efeito vinculante da convenção de arbitragem;  

• A análise das medidas urgentes pré-arbitrais; 

�• A efetivação de medidas urgentes e constritivas;� 

• A ação de anulação da sentença arbitral;  



    www.estudodireito.com	
	

	
17 Leonardo	Ervatti	

Coach	de	Concursos	

• O cumprimento e a homologação da sentença arbitral.  

(Art. 377, NCPC) Entendeu-se por manter a regra de que a alegação de convenção de arbitragem deverá ser 
feita na contestação, juntamente com todas as matérias de defesa (Princípio da Concentração da Defesa ou de 
Eventualidade).  

O novo § 5° insere a incompetência relativa no rol de matérias que não podem ser conhecidas ex officio pelo 
magistrado, apenas positivando entendi- mento há muito sumulado pelo STJ (verbete n° 33).  

O § 6°, por sua vez, deixa clara consequência que já era tranquilamente aceita pela doutrina e jurisprudência. 
Ou seja: a pré-existência de convenção de  

(Art. 359, NCPC) No silêncio, presume-se a renúncia do réu à arbitragem, observando-se que o autor já 
terá renunciado ao propor a demanda em juízo.  

Vídeos interessantes sobre COMPETÊNCIA ABSOLUTA x RELATIVA: 

https://www.youtube.com/watch?v=fuUZzTK84o8 

https://www.youtube.com/watch?v=6tgwjmxaUTM 

 

ATIVIDADE PROPOSTA  
Mário promove ação em face de Companhia Real de Sapatos para postular a condenação do réu a lhe pagar 
indenização por danos morais e materiais. Citado, o réu apresenta como peça de resistência a existência de 
cláusula compromissória entre as partes na convenção de arbitragem. Em função disso, o processo deve ser 
extinto sem resolução de mérito.  
Após a análise da situação, responda:� 
 
a) O réu tem razão em sua defesa? Por quê?  
Se uma das partes demonstra ao Juiz que pré-existia uma cláusula de arbitragem (sendo a vontade livre de 
vícios) a lide não poderá ser demandado no judiciário. 
O Processo deverá ser extinto sem resolução de mérito – há um defeito que impede que o Juiz examine a 
questão principal. 
 
b) O juiz pode conhecer de ofício a convenção de arbitragem para extinguir o processo sem resolução do 
mérito? Por quê?  
Conhecer de Ofício: examinar uma matéria sem pedido de ninguém.  
Não, ele não poderá. O Juiz deve aguardar que uma das partes o provoque por meio da contestação, trazendo a 
cláusula de arbitragem. Se nenhuma das partes trouxer a cláusula de arbitragem para o processo judicial, o Juiz 
entenderá que ambas as partes estão renunciando da cláusula de arbitragem e decidiram pelo Poder Judiciário. 

 
4. Jurisdição: a função jurisdicional e os conceitos básicos dos 
Juizados Especiais  
 

4.1. FUNÇÕES DO PODER ESTATAL� 
Podemos distinguir as manifestações do poder estatal apresentando suas funções e características.  

A) JURISDIÇÃO  
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- Atuação do direito objetivo na composição dos conflitos de interesses, tornando-os juridicamente irrelevantes; 

- Ato emanado, em regra, do Poder Judiciário; 

�- Reveste-se de particularização;� 

- Atividade exercida mediante provocação;  

- Imparcial;� 

- Com o advento da coisa julgada, torna-se imutável.  

B) FUNÇÃO LEGISLATIVA  
- Objetiva criar leis, normas abstratas que possuem comando genérico;� 

- Ato emanado, em regra, do Poder Legislativo;� 

- Reveste-se de generalização; atividade exercida sem provocação; imparcial; é passível de revogação, 
mediante a realização de outro ato incompatível com o primeiro, ou de ser considerado nulo, mediante controle 
de constitucionalidade.  

C) FUNÇÃO ADMINISTRATIVA  
- É a função de promover o bem comum, em conformidade à lei (executar os comandos estatais);  

- Ato emanado, em regra, do Poder Executivo;� 

- Reveste-se de autoexecutoriedade;� 

- Atividade exercida sem provocação;  

- O ato administrativo é passível de revogação ou anulação.  

Além dessas FUNÇÕES TÍPICAS, há também as FUNÇÕES ATÍPICAS, as quais servem para manter o 
sistema de freios e contrapesos, buscando garantir a harmonia sem violar a independência.  

Assim, o Executivo indica os Ministros do STF, após sabatina pelo Legislativo. O Judiciário pode cassar o 
mandato do Chefe do Poder Executivo e deve julgar conforme as leis e a Constituição, que não foram por ele 
elaboradas. Por outro lado, pode declarar uma lei inconstitucional.  

Tais exemplos não são considerados usurpações de competência, justamente pelo fato de serem estipulados 
constitucionalmente.  

O Judiciário manifesta função atípica legislativa, pois cabe a ele a iniciativa das leis que regem a atividade 
judiciária. Podemos dar como exemplo leis que disciplinam a estrutura de varas especializadas, como a Vara da 
Violência Doméstica ou a Vara do Idoso. Além disso manifesta a função atípica executiva, quando, por 
exemplo, cria Juizados Especiais e precisa comprar mobiliário para equipar tais órgãos, além de gerir os 
recursos próprios do tribunal. 

4.2. CONCEITO DE JURISDIÇÃO: 
(Doutrina Positivista) Jurisdição é a função estatal que tem por finalidade a atuação da vontade concreta da 
lei, substituindo a atividade do particular pela intervenção do Estado. Esse entendimento segue a doutrina 
positivista e reduz drasticamente os poderes do juiz, pois a vontade do povo é expressada pela lei, a qual é o 
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produto da atividade do legislador. (Subsunção do fato à norma – aplicação no caso concreto, sem 
discricionariedade). 

(Francesco Carnelutti) Afirma que a jurisdição é a função do Estado que busca a justa composição da lide. 
Sendo, esta última, o conflito de interesses qualificado pela pretensão de uma das partes (caracterizada pela 
exigência de subordinação do interesse alheio ao interesse próprio), bem como pela resistência da outra (Teoria 
Constitutiva ou Unitarista).  

Só haveria processo e jurisdição se houvesse lide. Como ninguém teria qualquer direito até que o Judiciário (e 
não o Legislativo) o conferisse, a jurisdição teria o intuito de resolver o litígio.  

Com o Neoconstitucionalismo e Pós-Positivismo, as duas teorias se tornam insuficientes. HOJE, a Jurisdição 
NAO pode ser apenas a vontade concreta da lei, nem a justa composição da lide, ela deverá servir para que o 
Juiz aplique os princípios constitucionais, ou seja, a resolução dos conflitos por meio dos princípios 
constitucionais.  

4.3. CARACTERÍSTICAS DA JURISDIÇÃO: 
 

As principais características da jurisdição ou, em outras palavras, aquelas capazes de distingui-la das demais 
funções estatais e que, em regra, estão presentes em todas as suas manifestações, são: a inércia, a 
substitutividade e a defititividade.  

A) INÉRCIA: 
O juiz, via de regra, não age de ofício, necessita de provocação, manifestada pela pretensão de uma das 
partes, em consonância ao disposto no princípio da inércia ou demanda, esposado nos Arts. 2º e 262 do 
CPC/1973 e nos Arts. 2º e 141 do CPC/2015.� A inércia dos órgãos jurisdicionais relaciona-se a sua própria 
natureza de órgão voltado ao fim último da pacificação social, porquanto o exercício espontâneo da atividade 
acabaria fomentando conflitos e divergências onde não existiam. Por outro lado, a iniciativa estatal acabaria 
gerando um envolvimento psicológico indesejado do juiz, afetando sua imparcialidade.  

Tal princípio traz como decorrência a norma da adstrição da sentença ao pedido ou da congruência entre 
sentença e demanda, que impede que o magistrado julgue fora dos limites do que é pedido. Dessa forma, é 
vedado em nosso ordenamento, por força do art. 128 do CPC/1973 e do art. 141 do CPC/2015, proferir decisões 
extra, ultra e citra petita, isto é, de forma diversa, além ou aquém do que for pleiteado.  

 Princípio do Impulso Processual: A função do Juiz é manter o curso do processual. 

B) SUBSTITUTIVIDADE: 
Ao vedar a autotutela — permitida apenas excepcionalmente, como no caso do desforço possessório (art. 
1.210, § 1º, do CC) —, o Estado chamou a si o dever de prestar jurisdição, substituindo-se a atividade inicial 
das partes, aplicando o direito objetivo ao caso concreto. Ou seja, decidindo o conflito, mas não 
necessariamente resolvendo-o. Segundo nosso juízo, esta seria a característica preponderante da jurisdição.  

No mesmo sentido, ressalta Ernane Fidélis a posição de destaque da substitutividade:� Esta atribuição do 
Estado, que é uma de suas específicas funções, chama-se ‘jurisdição’ e tem caráter eminentemente substitutivo. 
Substitutivo, porque o Estado, através de um órgão julgador, faz a composição que as pessoas deveriam fazer, 
pacífica ou forçadamente. A composição pacífica o Estado permite e até aconselha, mas a forçada ele veda aos 
particulares. Daí sua interferência, em substituição ao que ele mesmo proíbe. 

C) DEFINITIVIDADE:  
Também conhecida como indiscutibilidade ou imutabilidade. A decisão jurisdicional põe fim à 
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controvérsia e impede que seja, no futuro, novamente suscitada ou trazida a exame.� A partir do momento 
em que não há a interposição de recurso contra a decisão do juiz, ou mesmo quando são esgotados todos os 
meios recursais disponibilizados no Código (art. 496 do CPC/1973 e art. 991 do CPC/2015), aquela decisão 
adquire a qualidade de coisa julgada, que a torna imutável. Tal condição é necessária para garantir a segurança 
das relações jurídicas e dar tranquilidade às partes acerca do resultado final daquela disputa.  

4.4. PRINCÍPIOS DA JURISDIÇÃO  

 
a) Investidura: está ligado à forma de ingresso dos legitimados a exercer o poder. O juiz precisa estar investido 
na função jurisdicional para exercer a jurisdição, ou seja, ele precisa ter sido aprovado em um concurso de 
provas e  
títulos, como estabelece o art. 37, II, da CF.� 
b) Territorialidade: o juiz só pode exercer a jurisdição dentro de um limite  
territorial fixado na lei.� 
c) Indeclinabilidade: o juiz não se pode furtar a julgar a causa que lhe é apresentada pelas partes. Trata se da 
chamada proibição de o juiz proferir o non liquet, ou seja, afirmar a impossibilidade de julgar a causa por 
inexistir dispositivo legal que regula a matéria. Esse princípio está previsto no art. 126 do CPC/1973 e no art. 
140 do CPC/2015. Na ausência de lei, o Juiz deverá aplicar a ANALOGIA, COSTUMES e PRINCÍPIOS 
GERAIS DO DIREITO. 
d) Indelegabilidade: significa que o exercício da função jurisdicional não pode ser delegado. Essa vedação se 
aplica integralmente no caso do poder decisório, pois violaria a garantia do juiz natural. Há, porém, hipóteses 
em que se autoriza a delegação de outros poderes judiciais, como o poder instrutório, poder diretivo do 
processo e o poder de execução das decisões. São exemplos os casos previstos no art. 102, I, m e no art. 93, XI, 
ambos da CF.  
e) Inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF): fundamenta se na ideia de 
que o direito de ação é abstrato e não se vin- cula à procedência do que é alegado. Não há matéria que possa ser 
excluída da apreciação do Judiciário, salvo raríssimas exceções previstas pela própria Constituição: art. 52, I e 
II.  
f) Juiz natural: consiste na exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados. Essa garantia 
deve alcançar, inclusive, o âmbito administrativo, tanto em relação aos juízes dos tribunais administrativos 
quanto às autoridades responsáveis pela decisão de requerimentos nas repartições administrativas.  
 
ELEMENTOS da função Jurisdicional: 

a) Cognitio (notio): poder de que o Estado dispõe para conhecer os processos; engloba o exame dos 
pressupostos processuais, das condições de procedibilidade, das condições da ação e o recolhimento do material 
probatório. É a atividade do juiz pela qual toma contato com as questões de fato e de direito apresentadas pelas 
partes e forma seu juízo de valor acerca dessas questões.  

b) Vocatio: poder que o Estado tem para convocar ao processo todas as pessoas e objetos que possam 
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esclarecer os fatos em discussão.  

c) Coertio: poder de determinar medidas coercitivas no curso do processo para reprimir eventuais ofensas 
feitas contra o magistrado. É a atribuição de força às diligências e providências tomadas pelo juiz. Providências 
são mais genéricas e amplas, como correr em segredo de justiça o processo. Já as diligências são mais 
concretas, como definir perícia em determinado local. Com essa coerção, o juiz confere importância às 
providências ou diligências, permitindo o uso de força policial em caso de descumprimento.  

d) Juditio: poder de que o Estado juiz dispõe de proferir o direito no caso concreto. É o ato do juiz que 
resolve uma questão suscitada no processo.  

e) Executio: poder de que o Estado juiz dispõe para determinar o cumpri- mento obrigatório e coativo das 
decisões proferidas . É o poder do juiz de implementar aquilo que foi decidido na sentença (ou nas outras 
decisões).  

4.5. ESPÉCIES DE JURISDIÇÃO: 
A rigor, não haveria espécies de jurisdição, eis que esta, como manifestação da soberania estatal, é una e 
indivisível. Contudo, utiliza-se tal classificação para sua melhor compreensão. Dessa forma, temos:  

4.5.1. QUANTO À PRETENSÃO (ou à natureza da norma que será aplicada no exame da pretensão):  

CIVIL (ou NÃO PENAL) ou PENAL.  

Alguns admitem uma subdivisão da civil (lato sensu) em civil (stricto sensu) e trabalhista, comercial e outros. 
Assim, define-se a pretensão civil por exclusão, ou seja, “como aquela que não é penal”.  

Ressalte-se, no entanto, que a distribuição de processos segundo esse critério atende apenas a uma conveniência 
de trabalho. Isto porque não se pode isolar completamente uma relação jurídica de outra a ponto de afirmar-se 
que nunca haverá pontos de contato entre elas como ocorre, por exemplo, na ambivalência da decisão proferida 
no juízo criminal e na prova emprestada.  

Essa diferenciação é necessária já que a Jurisdição Penal concede alguns privilégios ao Réu (Favor Rei) que 
só se apresentam no Direito Penal. 

4.5.2. QUANTO AO GRAU EM QUE ELA É EXERCIDA:  

SUPERIOR (órgão que conhece a causa em grau de recurso – 2a instância) e INFERIOR (órgão que possui a 
competência originária para o julgamento – 1a instância).  

Em regra, corresponderia aos tribunais e juízes. Entretanto, pode acontecer de o tribunal deter competência 
originária para a causa, como no caso de mandado de segurança impetrado contra ato de Chefe de Poder; de 
juiz com competência recursal; e de Turma Recursal nos juizados especiais.  

A essa classificação relaciona-se o princípio do duplo grau de jurisdição que, apesar de não garantido 
constitucionalmente de modo expresso (trata-se de decorrência do princípio do devido processo legal), é 
disciplinado por diversos diplomas legais.  

4.5.3. QUANTO À SUBMISSÃO AO DIREITO POSITIVO:  

de DIREITO e de EQUIDADE. No Brasil, é adotada a jurisdição de direito, conforme preceitua o art. 127 do 
CPC/1973 e o art. 140, parágrafo único, do CPC/2015, cabendo algumas exceções somente quando houver 
expressa autorização legal.  
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DIREITO: Em 99% o Juiz decide de acordo com a lei – subsunção. 

EQUIDADE: Em 0,1% dos casos o Juiz poderá julgar desprendido da legislação (deverá haver uma 
autorização legal). Ex: ECA (Juiz deverá julgar no melhor interesse do menor) 

No caso da arbitragem (que, como já visto, não representa expressão da atividade jurisdicional), verifica-se que, 
de acordo com o art. 2o da Lei n. 9.307/96, as partes poderão optar livremente por um procedimento baseado no 
direito ou na equidade.  

Tais exceções estão previstas, por exemplo, no art. 1.109 do CPC/1973 – procedimento de jurisdição voluntária 
– e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90, art. 6o).  

4.5.4. QUANTO AO ÓRGÃO QUE EXERCE A JURISDIÇÃO:  

COMUM ou ESPECIAL. A jurisdição comum pode ser federal ou estadual (ou do Distrito Federal), enquanto 
a especial pode ser do trabalho, militar ou eleitoral.  

4.5.5. QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DA LIDE OU QUANTO À FORMA:  

CONTENCIOSA ou VOLUNTÁRIA. A distinção entre a jurisdição contenciosa e a voluntária, embora 
sobreviva, perdeu muito de sua importância, especialmente em sistemas processuais, como o nosso, que adotam 
procedimentos praticamente idênticos em ambas as modalidades de jurisdição.  

Também não é relevante a inclusão de processos sem lide em uma ou outra categoria. É mais simples aceitar 
que migrem desta para aquela conforme exista ou não efetiva contenciosidade entre dois sujeitos em posições 
subjetivas antagônicas. Por isso, a jurisdição contenciosa é exercida em face de um litígio, quando há 
controvérsia entre as partes.  

Já a voluntária é exercida quando o Estado-juiz limita-se a homologar a vontade dos interessados, não 
havendo interesses litigiosos. Entretanto, a aceitação da jurisdição voluntária é uma das questões mais 
controvertidas na doutrina, suscitando diversas polêmicas. A respeito, cumpre salientar o posicionamento de 
duas importantes teorias, a clássica ou administrativista e a revisionista, como veremos a seguir.  

Ainda que haja um acordo entre os interessados, deverá haver uma homologação do Poder Judiciário. Nesta 
caso não há lide,  

4.6. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA: 
Há duas principais vertentes. Uma defende que a Jurisdição Voluntária NÃO faz parte da atividade 
jurisdicional do Estado, uma outra defende que faz parte. 

Teoria Administrativa: Afirma que a jurisdição voluntária NÃO constituiria típica função jurisdicional, nem 
ao menos seria voluntária, eis que sua verificação decorreria de exigência legal, com o intuito de conferir 
validade a determinados negócios jurídicos escolhidos pelo legislador. Nesse sentido, ela é definida como 
“administração pública de interesses privados”.  

O NOVO CPC reforçou a ideia de que a Jurisdição Voluntária é SIM JURISDIÇÃO! 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5650/Jurisdicao-Contenciosa-e-Jurisdicao-Voluntaria 



    www.estudodireito.com	
	

	
23 Leonardo	Ervatti	

Coach	de	Concursos	

 

 
Teoria Revisionista: tal teoria tem recebido a adesão de consagrados processualistas, que entendem ser a 
jurisdição voluntária verdadeiro exercício da função jurisdicional.  
São exemplos de jurisdição voluntária a nomeação de tutores e curadores, a homologação de separação judicial, 
a emancipação e alienação judicial dos bens de menor, a autenticação de livros comerciais, a aprovação dos 
estatutos das fundações, a retificação dos atos do registro civil etc.  

Seus defensores argumentam, em última análise:  

- que a litigiosidade não deve ser considerada critério definidor, pois sequer seria essencial à jurisdição 
contenciosa, mas acidental;  

- que o juiz intervém decidindo como um terceiro imparcial, mantendo sua independência quanto aos efeitos 
produzidos por sua decisão;  

- que, além de constituir novos estados jurídicos, também possui função declaratória – típica da função 
jurisdicional;  

- que só seria possível rediscutir a decisão prolatada em nova sede processual valendo-se de nova causa de 
pedir – circunstância superveniente – com ação diversa, o que afastaria o argumento da não constituição da 
coisa julgada.  

4.7. NOÇÕES GERAIS SOBRE JUIZADOS ESPECIAIS: 
Os Juizados Especiais Cíveis, concebidos para a resolução de causas de menor complexidade, visam 
apresentar ao jurisdicionado uma forma de solução de controvérsias mais rápida, informal e desburocratizada, 
permitindo que ele consiga buscar, perante o Estado, a solução para o seu conflito de interesses.  

A partir de 1984, por meio da Lei n. 7.244/84, o Brasil, pela primeira vez, disciplinou em lei própria como se 
processariam os feitos e qual seria a competência para a apreciação de “pequenas demandas”. Eram os 
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chamados “juizados de pequenas causas”, limitando a matéria de competência funcional às demandas cíveis e 
facultando a presença de advogado.  

Lei - 9099/95 – Juizados Especiais Cíveis 

Lei - 10259/01 – Juizados Especiais federais 

Lei -12153/09 – Juizados de Fazenda Pública 

Os princípios fundamentais que norteiam os Juizados Especiais estão previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95, que 
instituiu os Juizados Especiais no âmbito estadual, mas que devem ser aplicados também aos Juizados Federais 
e da Fazenda Pública, até porque estão previstos no art. 1º do Provimento n. 7 dos Juizados Especiais, que 
define medidas de aprimoramento relacionadas aos sistemas dos Juizados Especiais.  

São eles: a ORALIDADE, a SIMPLICIDADE, a INFORMALIDADE, a ECONOMIA PROCES- SUAL e 
a CELERIDADE, e o ESTÍMULO À CONCILIAÇÃO OU À TRANSAÇÃO. 

ATIVIDADE PROPOSTA  
Arnaldo pretende promover ação visando a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil 
reais) e contrata um advogado que adota o procedimento comum. Ao despachar a inicial, o juiz ordena a 
remessa dos autos a um dos juizados especiais cíveis, tendo em vista o valor da causa.  

a) Agiu corretamente o Juiz? Justifique.  

R: O Autor possui discricionariedade para escolher se vai para o JEC ou para a vara Cível. O Juiz agiu 
equivocadamente, já que a competência RELATIVA não deve ser alegada pelo Juiz se não for provocado pelas 
partes. (SUMULA 33) 

b) Há diferença do procedimento dos juizados especiais para o procedimento comum? Justifique.  

JEC – Mais rápido, prevalece a oralidade e simplicidade. Não é possível fazer prova pericial complexa, 
intervenção de terceiro e impossibilidade de alegação de determinados incidentes processuais.  

5. Organização Judiciária: noções de competência e de cooperação  
5.1. ÓRGÃOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL: 
O PODER JUDICIÁRIO É UNO, mas ele é exercido por meio de seus Órgãos em suas competências definidas 
pela CF.  
 
(CF, Arts. 92 a 126) Órgãos integrantes do Poder Judiciário Nacional, ao qual corresponde precipuamente o 
exercício da função jurisdicional.  
(CF, Art. 125) Cabe aos Estados-membros, por meio das respectivas Constituições e leis de organização 
judiciária, dispor sobre a organização judiciária estadual, obedecendo aos princípios e regras da Lei Maior.  
 
As normas ditadas pelos Estados deverão observar ainda as diretrizes fixadas pelo Estatuto da Magistratura (art. 
93 da CF). No entanto, enquanto este não for aprovado, referidas diretrizes devem ser buscadas na Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional (LC n. 35/79), que continua vigendo e desempenhando, por ora, o papel do Estatuto 
da Magistratura.  
 
No intuito de preservar o objetivo e a missão constitucional do Poder Judiciário, bem como prevenir desvios de 
conduta e reprimir atos ilícitos, foi idealizado o controle externo do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça, instituído pela Emenda Constitucional n. 45/2004. 
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5.2. ESTRUTURA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  
Trata-se de um órgão colegiado composto por quinze membros (incluindo membros do Ministério Público, 
advogados e cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada), nomeados pelo Presidente da República.  
A eles compete, entre outras funções não jurisdicionais, o CONTROLE DA ATUAÇÃO 
ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 
juízes, além de outras atribuições que lhes forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura (Art. 103-B, § 4º, 
CF).  
O CNJ é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal (Emenda Constitucional n. 61/2009); os 
membros são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal.  
MACETE: Coroa na JOVEM – 15 anos. 
 
 
5.3. ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO  
No Brasil, os órgãos que compõem o Poder Judiciário ocupam-se, principalmente, da função jurisdicional, à 
exceção do CNJ, visto acima, que possui função administrativa e regulamentar.  
(CF, Art. 92) São órgãos do Poder Judiciário:  
I – o Supremo Tribunal Federal;� 
I-A – o Conselho Nacional de Justiça;� 
II – o Superior Tribunal de Justiça;� 
III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;� 
IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho;� 
V – os Tribunais e Juízes Eleitorais;� 
VI – os Tribunais e Juízes Militares;� 
VII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.  
 
5.4. CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS: 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF): Regulado nos arts. 101 a 103, é responsável pelo controle da 
constitucionalidade das leis – “guardião da Constituição”; é o órgão de cúpula do Poder Judiciário , cabendo lhe 
proferir a última palavra nas causas que lhe são submetidas.  
Compõe se de onze ministros, possui sede na Capital Federal e competência que se estende sobre todo o 
território nacional, bem como competência originária e recursal (ordinária, art. 102, II, e extraordinária, art. 
102, III).  
 
MACETE: Somos Todos FUTEBOL – Time de 11. 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ): Constitui inovação da CF/88 (Arts. 104 e 105, c), sendo o 
responsável por promover a defesa da lei federal infraconstitucional e unificador da interpretação do direito, 
quando haja interpretações divergentes entre os Tribunais de Justiça ou dos Tribunais Regionais Federais. Tem 
Competência ESTADUAL e FEDERAL.  
Compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, possui sede na Capital Federal e competência que se estende sobre 
todo o território nacional, além de possuir competência originária e recursal. Junto ao STF, funciona como 
órgão de superposição, já que julga recursos interpostos em processos advindos das esferas estadual e federal.  
 
MACETE: Somos Todos de JESUS – 33 anos. 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST): Contemplado nos arts. 111 e 111 A, é órgão de 
superposição da Justiça Trabalhista e julga os recursos interpostos em causas que já estejam exauridas nas 
instâncias inferiores.  
Compõe se de 27 ministros (art. 111 A, caput, da CF), sua sede localiza se na Capital Federal e sua 



    www.estudodireito.com	
	

	
26 Leonardo	Ervatti	

Coach	de	Concursos	

competência se estende sobre todo o território nacional (art. 92, §§ 1o e 2o, da CF). Além do Tribunal Superior 
do Trabalho, compõem a Justiça Trabalhista os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho (art. 
111 da CF).  
Compete à Justiça do Trabalho julgar, entre outras causas, os dissídios individuais e coletivos oriundos da 
relação de trabalho, incluindo as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 
trabalho, e as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho (art. 114 da CF).  
Essa Justiça integra a denominada estrutura judiciária especial. Lembrando que as Juntas de Conciliação e 
Julgamento, bem como os juízes classistas, foram extintos pela Emenda Constitucional n. 24/99.  
 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE): Está previsto no art. 119, tem sede na Capital Federal e 
jurisdição sobre todo o território nacional (art. 92, §§ 1o e 2o, da CF). É composto, no mínimo, por 7 ministros 
(art. 119, caput, da CF). Suas decisões são irrecorríveis, salvo se contrariarem a Constituição ou se forem 
denegatórias de mandado de segurança ou habeas corpus (arts. 102, II e III, e 121, § 3o, da CF).  
A Justiça Eleitoral tem estrutura mais ampla, incluindo, além do Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais 
Regionais Eleitorais, os Juízes Eleitorais e as Juntas Eleitorais (art. 118 da CF), ficando a cargo da Lei 
Ordinária n. 4.737/65 a distribuição de competência entre seus órgãos.  
É uma Justiça sui generis, pois seus membros são tomados “por empréstimo”; não há carreira autônoma, e 
quem faz as vezes do juiz eleitoral é o juiz de direito da Justiça comum estadual (também no exercício de 
função federal).  
Os membros da Justiça Eleitoral não são vitalícios, sendo nomeados por dois anos, podendo ser 
reconduzidos por mais dois (art. 121, § 2o, da CF). Tal Justiça disciplina as questões referentes a eleições, 
partidos políticos, crimes eleitorais, entre outros, e compõe a estrutura especializada discriminada na 
Constituição.  
 
MACETE: Temos SEte:  
 
TRE Para cada Estado existe um TRE e para cada ZONA Eleitoral haverá um Juiz Eleitoral 
 
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM): Regulado pelo art. 123, compõe-se de 15 ministros vitalícios. 
A Justiça Militar da União é composta por Conselhos de Justiça Militar (órgãos de 1a instância) e pelo STM. 
Sua competência se limita a processar e julgar os “crimes militares”, assim definidos em lei, que também 
disporá sobre sua organização e funcionamento (art. 124, caput e parágrafo único, da CF), não conflitando com 
o art. 125, § 4o, da CF.  
Apenas integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) são julgados na Justiça 
Militar (CJM ou STM). Já os integrantes das Forças Auxiliares (Polícia Militar, Bombeiros) são julgados 
pela Justiça Estadual (Auditoria da Justiça Militar ou órgão equivalente, dependendo da organização 
judiciária de cada estado).  
Não obstante, dispõe, ainda, a CF sobre a possibilidade de criação da Justiça Militar estadual, nos termos do art. 
125, § 3o. Ressalva-se, contudo, a competência do júri quando a vítima for civil (art. 125, § 4o, da CF). A 
Justiça Militar também integra a estrutura especializada.  
 
ATENÇÃO: 
A Justiça Militar (Federal) é composta de apenas dois níveis: CJM e STM  - Só julga os militares das 
FFAA. 
A Justiça Militar (Estadual) é composta por um Juiz de Direito (Estadual), que é auxiliado por um grupo 
de Oficiais e formam a Auditoria da Justiça Militar – Só julga Policiais Militares e Bombeiros.  
 
JUSTIÇA COMUM: 
 
A JUSTIÇA FEDERAL: 
A competência dos juízos federais de 1a instância deflui do art. 109 da Constituição e se determina, 
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sobretudo, nas “causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Ao lado dos TRFs e dos juízos de 1a instância, existem os Juizados 
Especiais Federais (art. 98, § 1o, da CF; Lei n. 10.259/2001). Estes compreendem órgãos de primeira e segunda 
instâncias (art. 14 da Lei n. 10.259/2001).  
 Na Justiça Federal há Juízes Federais e os TRF (Tribunais Regionais Federais) que são órgãos de 
2a Instância da Justiça Federal. Existem 5 TRF’s.  Cada TRF é composto por SEÇÕES , que são compostas por 
SUBSEÇÕES. 
  Ex: TRF-2 ( RJ + ES) – com 2 Seções – Seção do Rio de Janeiro, Seção de Espírito Santo com 
suas subseções. 
 
A JUSTIÇA ESTADUAL:  
A Justiça Estadual comum é estruturada pelos preceitos estabelecidos pela Constituição Federal (arts. 93 a 100 
e 125), pela Constituição Estadual (que definirá a competência dos Tribunais), bem como pelas respectivas Leis 
de Organização Judiciária (art. 125, § 1º, da CF). Considera-se como Competência Residual, por exceção ao 
Art. 109, CF). É composta pelos Tribunais de Justiça (TJ) – órgãos de 2a instância – com competência sobre 
todo o Estado e situados em sua capital; pelos órgãos de 1o grau, como os juízes de direito; e o Tribunal do 
Júri, competente para os crimes dolosos contra a vida.  
 Na Justiça Estadual há os Juízes de Direito e os TJ (Tribunais de Justiça - órgãos de 2a Instância). 
A Justiça Estadual é dividia em COMARCAS (geralmente equivalem a Municípios). Quando a COMARCA é 
muito grande há o FORO CENTRAL e os FOROS REGIONAIS. Dentro dos FOROS você terá as VARAS 
(divisão por matéria). 
 
 
DOCUMENTOS IMPORTANTES: 
1) Código de Organização Judiciária – é um ato que define quais são as competências originárias dos Juízes 
de DIREITO (Estaduais). 
2) Regimento Interno de Cada Tribunal – define as competências originárias de cada tribunal. 
 
JUSTIÇA ESPECIAL: TRABALHISTA – ELEITORAL – MILITAR. 
 
5.5. COMPETÊNCIA: 
É a “medida da jurisdição”. 
No entanto, sendo a função jurisdicional una e indivisível, afigura se mais apropriado referir se ao instituto 
como os limites em que cada órgão jurisdicional exerce, de forma legítima, tal função 
[JURISDICIONAL] conferida ao Estado.  
É como se a competência fosse o “freio” da jurisdição, definindo as hipóteses em que o magistrado julgará. 
Trata-se da delimitação da função jurisdicional do órgão.  
A competência tem natureza jurídica de pressuposto processual, assim como a imparcialidade do magistrado. 
Essa restrição ao exercício da jurisdição resulta da lei , que traçará os limites dentro dos quais ela será exercida.  
A partir daí, infere-se que nem todo órgão que tem jurisdição é competente para julgar, aleatoriamente, todas as 
causas apresentadas. Eles devem obedecer a determinadas regras, previamente traçadas, afim de que se alcance 
a melhor e mais eficiente prestação da atividade jurisdicional, por meio dos diversos órgãos judiciais existentes, 
que, dentro dos limites de sua competência, atuam com plena independência.  
Sendo assim, a todos os órgãos atribui-se jurisdição, mas, para que cada um se dedique apenas a uma 
parcela dessa extensa e complexa função, é delimitada sua atuação. Por isso, muitos doutrinadores dizem 
que a competência é a medida da jurisdição, por ser a quantidade de jurisdição atribuída a cada órgão.  
A concentração das decisões em um único órgão possibilita um número bem maior de decisões homogêneas. 
Contudo a exigência dessa delimitação prévia, segundo critérios como a especialização da Justiça, distribuição 
territorial e divisão de serviço, decorre da evidente impossibilidade de um único juiz decidir adequadamente 
todos os tipos de lide existentes atendendo à necessidade de realização de justiça.  
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Observe-se, ainda, que, sob o ponto de vista da relação processual, a competência possui a natureza jurídica de 
pressuposto processual de validade. Com efeito, a viabilidade do processo está condicionada à sua instauração 
perante órgão judicial competente para dele conhecer.  
 
5.6. PRINCÍPIOS QUE REGEM A COMPETÊNCIA � 
 
JUIZ NATURAL:  
Segundo esse princípio, que rege todo o instituto da competência, toda estrutura jurisdicional é concebida de 
forma a haver apenas um órgão jurisdicional competente para examinar determinada causa.� Não se nega o 
princípio da unidade da jurisdição, mas, por meio desse princípio, ocorre a concretização, baseada em normas 
constitucionais, ordinárias e infralegais, do exercício da função jurisdicional. Além disso, exige-se que a 
determinação desse órgão competente se dê por critérios abstratos e previamente estabelecidos, vedando 
sua fixação a posteriori.  
 
PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA: 
Esse princípio preceitua que o momento de determinação da competência ocorre quando da propositura 
da ação. Desse modo, são irrelevantes as ocasionais modificações no estado de fato (como a mudança de 
domicílio do réu ou do autor e a alteração do objeto litigioso do processo, ou de direito, a exemplo da alteração 
dos limites territoriais da comarca em que se situa o imóvel demandado).� 
 
Há exceções no art. 43 do CPC/2015: se o órgão foi suprimido ou extinto, os processos serão redistribuídos. 
Havendo alteração em razão da matéria, transferem-se os processos. O mesmo se dá em casos de alteração da 
hierarquia do órgão jurisdicional. Aliás, a jurisprudência já vinha abrindo exceções a esse princípio.  
Colhemos, nesse sentido, pronunciamento do Eg. STJ, em decisão relatada pela Min. Nancy Andrighi, 
entendendo que, em processo referente à disputa judicial que envolve guarda ou mesmo adoção de crianças ou 
adolescentes, prevalece o princípio do juízo imediato (art. 147, I, do ECA).� Deve, pois, ser flexibilizada a regra 
do Art. 43 do CPC/2015, em atenção ao princípio da proteção máxima da criança e do adolescente. Essa 
interpretação neoconstitucional é preferível à literalidade mantenedora da competência em local desfavorável 
ao menor.�Com esse entendimento, o Tribunal permitiu a modificação do juízo competente em razão da 
mudança de domicílio do menor e de seu representante legal, mesmo após iniciada a ação.  
 
PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ: 
Princípio da competência sobre a competência ou Kompetenz-Kompetenz, onde todo juiz é competente para 
examinar sua competência para determinada causa.  
 
5.7. CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA: 
Apesar das diversas classificações que os autores pátrios fazem acerca da competência, há certo consenso em 
adotar a seguinte sistematização:  
 
I. INTERNACIONAL:  

a)  exclusiva; ou � 
b)  concorrente; e � 

II. INTERNA, que pode ser fixada em razão de um desses quatro parâmetros:  
a) território; 
b) �matéria;� 
c) valor; e 
d) função.  

 
Esses quatro critérios podem vir definidos nos seguintes diplomas:  
. Constituição Federal (competência constitucional); � 
. Lei Federal (o que inclui o próprio CPC); � 
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. Constituição Estadual; � 

. Leis Estaduais; � 

. Regimentos Internos dos Tribunais e Códigos de Organização Judiciária. � 
 
 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: 
Uma das inovações dignas de registro no novo CPC é a preocupação com a cooperação, mesmo na seara 
internacional.  
Afinal, num mundo globalizado e conectado, essa parece ser mesmo uma das ferramentas mais importantes na 
busca da celeridade e da efetividade dos provimentos jurisdicionais.  
O Art. 26, NCPC dispõe que a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz 
parte (podendo ser, EXCEPCIONALMENTE, realizada com base em reciprocidade, manifestada por via 
diplomática – § 1º), e deverá observar os seguintes princípios:  
Respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente;� 
Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à 
justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados;� 
Publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou naquela do Estado 
requerente;� 
Existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação;� 
Espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras.  
A RECIPROCIDADE é elemento chave na cooperação. Contudo, o § 2º EXCEPCIONA essa regra ao 
permitir que a homologação de sentença estrangeira seja feita em nosso país, mesmo diante da ausência de tal 
condição.  

Ademais, na forma do § 3º, nas modalidades de cooperação internacional, não serão admitidas a prática de atos 
incompatíveis com as normas fundamentais do Estado brasileiro.  

Nas diligências de cooperação internacional é preciso centralizar os atos em um único órgão. Segundo o § 4º, 
caberá ao Ministério da Justiça as funções de autoridade central desses atos, salvo se houver designação 
específica em tratado ou convenção.  

 

ATIVIDADE PROPOSTA  
Victor procura um advogado e relata que foi lesado por Lauro. Narra que Lauro indevidamente se nega a 
restituir o imóvel que lhe cedeu a título de comodato e que precisa retomar a coisa para fins de alojar 
novamente a sua família, em conta que perdeu o imóvel que residia em razão de chuvas e ventanias fortíssimas 
como foi amplamente noticiado na imprensa escrita e falada. Indaga-se:  

a) Como o advogado deve orientar Victor, em conta que foi contratado para promover a medida judicial 
cabível? Justifique a resposta.  

Primeiramente deverá tentar um solução consensual (conciliação), para evitar um Processo Judicial 
desnecessário. Segunda providência é ADM – Notificação (por meio do cartório). Se a notificação não surtir os 
efeitos desejados, o advogado deverá apresentar a lide ao Poder Judiciário, transformando-a em uma demanda. 

b) Qual o tipo de tutela jurisdicional deverá ser promovido por Victor através de seu advogado? 
Justifique a resposta.  

Primeiramente um Ação de Natureza Cognitiva (Conhecimento), para, se for o caso,  uma Pretensão 
Executória, que é para que a Lauro deixe o imóvel.  
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6. Ação e as condições para o seu regular exercício  
 
6.1 A AÇÃO NO PLANO INDIVIDUAL:  
 
AÇÃO seria o direito ao exercício da atividade jurisdicional (ou poder de exigir esse exercício). Invocar esse 
direito implica provocar a jurisdição (provocação necessária, visto que, em regra, ela é inerte), o que se faz 
através de um complexo de atos denominado processo. Seria o direito público, subjetivo, autônomo e abstrato 
à prestação jurisdicional sobre uma demanda de direito material.  
 
Ação seria um PODER. Possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para solucionar uma lide. 
Transformando a lide em uma demanda (Princípio do non liquet). 
 
Trata‐se, portanto, de direito à jurisdição  (desde que preenchidas algumas condições) que encontra 
fundamento constitucional na garantia da tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, da CF), uma vez que, 
através dela, o titular do direito terá acesso à proteção de seu direito material contra uma lesão ou 
ameaça. Vista nesse sentido, a ação é um direito tanto do autor quanto do réu.  
 
6.2. TEORIAS QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO: 
 

 

 
 
Teoria Imanentista: Segundo a clássica proposição romana de Celso, a ação era o próprio direito material 
colocado em movimento, a reagir contra a ameaça ou violação sofrida. Não havia ação sem direito. A ação nada 
mais era do que o direito de alguém perseguir em juízo o que lhe era devido ou o que era seu, para abranger 
tanto os direitos reais como os direitos obrigacionais. Considerava o direito processual não como ciência 
autônoma, mas como mero apêndice do direito material, e a ação como um simples capítulo do direito civil. O 
direito processual era um adendo do direito civil, a forma que o direito material se manifestava em juízo, 
procurando se defender. Nesse sentido, a maior característica dessa teoria era a indissolúvel ligação 
estabelecida entre a ação e o direito que através dela se tutelava. 
 
Teoria Concreta: segundo essa concepção, embora distinto do direito material, o direito de ação 
corresponderia a quem tivesse razão, ou seja, só existiria quando a sentença fosse favorável. Se a sentença fosse 
de improcedência, o autor não teria o direito de ação desde o início. Só teria o direito de ação quem tem o 
direito material. Nesse sentido, a teoria defendia a existência do direito de ação somente quando houvesse uma 
proteção concreta voltada para um direito subjetivo.  
 
Teoria Potestativa: A ação seria um poder jurídico de dar vida à condição para a atuação da vontade da lei”, 
isto é, o direito de obter uma atuação concreta da lei em face de um adversário, sem que este possa obstar que a 
atividade jurisdicional se exerça, ou seja, o réu estaria subordinado à vontade do autor de exercer seu direito de 
ação, sem que pudesse apresentar qualquer obstáculo. Contudo, tal como na teoria concreta, só teria o direito de 
ação quem tivesse uma sentença de procedência do pedido.  
 
Teoria Abstrata: define o direito de ação como o direito público que se exerce contra o Estado e em razão do 
qual o réu comparece em juízo. Não se confunde com o direito privado arguido pelo autor, sendo concebido 
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com abstração de qualquer outro direito. Essa teoria teve o mérito de reconhecer a existência de um direito 
público, subjetivo, inquestionável, preexistente ao processo e desvinculado do direito material ao permitir que o 
autor, no exercício de seu direito de ação, fizesse apenas referência a um interesse seu, levando o Estado a 
proferir uma sentença por meio da atividade jurisdicional, ainda que contrária aos interesses autorais.  
 
(CPC15) Teoria Eclética: a teoria em questão tem assento na teoria abstrata, porém com a inclusão de uma 
nova categoria, qual seja, as “condições da ação”, ou condições de admissibilidade do provimento sobre a 
demanda e, portanto, preliminar ao exame do mérito. O que importa, para a configuração da ação, segundo 
Liebman, é a presença das condições da ação, os “requisitos de existência da ação”, que seriam a legitimação 
para agir, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Somente se elas estiverem presentes o juiz 
estará obrigado a julgar o pedido, a fim de acolhê-lo ou rejeitá-lo.  
O Direito de Ação não possui condições de existência (eu posso recorrer ao poder Judiciário, independente de 
qualquer coisa). Ele é autônomo mão não é absoluto, e para ser exercido existem alguns requisitos. Se não 
qualquer pessoa poderia processar qualquer oura pessoa sem nenhum filtro. Só prosseguem no feito as Ações 
que atendem a estes requisitos) 
 
6.3. CARACTERÍSTICAS DO DIREITO DE AÇÃO  
São as características do direito de ação:  
 
SUBJETIVIDADE: Segundo a doutrina dominante, a ação seria um direito (como já visto), enquanto para 
outros ela seria um poder. Os que a entendem como poder partem da noção de que direito subjetivo e obrigação 
representam situações jurídicas opostas de vantagem e desvantagem que gerariam um conflito de interesses. 
Assim, inexistindo conflito entre Estado e autor, não haveria que se falar em direito subjetivo, e sim em poder.  
 
PUBLICIDADE : ação está sempre situada na órbita do direito público, pois o exercício desse direito subjetivo 
desencadeia o desempenho de uma função pública monopolizada pelo Estado (jurisdição)  
 
GARANTIA CONSTITUCIONAL: Como um direito fundamental contido no art. 5o, XXXV, da CF, assegura 
o direito ao processo com a atuação do Estado, o direito ao contraditório e o direito de influir sobre a formação 
do convencimento do juiz através da garantia do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).  
 
INSTRUMENTALIDADE: Tem por finalidade solucionar uma pretensão de direito material. Em virtude da 
intensa produção doutrinária, essa característica tem assumido grande importância no cenário jurídico hodierno 
que privilegia um processo civil de resultados e o considera não como um m em si mesmo, mas como 
instrumento capaz de garantir a máxima efetividade da tutela jurisdicional.  
 
6.4. CONDIÇÕES PARA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO  
 
De acordo com a doutrina tradicional, são três as condições genéricas para o regular exercício do direito de 
ação a serem preenchidas pelo autor a m de obter uma decisão de mérito por meio do provimento jurisdicional. 
O novo CPC reduziu esse rol para apenas DUAS CONDIÇÕES, como veremos a seguir – 
LEGITIMIDADE + INTERESSE. 
 
OBS: O Terceiro Requisito (Antigo Código Civil), a Possibilidade Jurídica do Pedido, passou a integrar o 
mérito da causa. 
 
6.4.1. LEGITIMIDADE DAS PARTES (LEGITIMIDADE AD CAUSAM) 
Relação de titularidade da pessoa e do direito violado. 
O juiz deverá examinar se os sujeitos que figuram como autor e réu, em um dado processo, são aqueles que, 
considerando os fatos narrados na petição inicial, deveriam realmente figurar como autor e réu.  
Deve ser verificada, pois, em dois planos: a legitimidade ativa se refere ao autor e pode ser ordinária ou 
extraordinária, e a legitimidade passiva diz respeito ao demandado.  
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A REGRA é a legitimidade ordinária, isto é, a equivalência entre os sujeitos da relação processual com os 
sujeitos da relação material deduzida em juízo.  
 
EXCEÇÃO – Decorre da Lei ou Ato Jurídico amparando esta hipótese- Há também a legitimidade 
extraordinária, só admitida se legalmente prevista, no Art. 18 do CPC/2015, quando se defende em nome 
próprio interesse alheio. Tal legitimidade, quando exercida, dá origem ao fenômeno conhecido como 
substituição processual. 
 
Ex1: Um bom exemplo é a ação de investigação de paternidade pro- posta pelo Ministério Público em favor do 
menor, na forma da Lei n. 8.560/92. Nesse caso, o titular do direito material é o menor, que deseja saber quem é 
o seu pai. Entretanto, muitas vezes, quem deduz essa pretensão em juízo é o Ministério Público, na condição de 
legitimado extraordinário.  O Ministério Público pode propor ação em nome próprio para defender os interesses 
do menor, no tocante a alimentos e aos direitos sucessórios; danos ao trabalhador  
 
Ex2: o representante legal do menor de 16 anos não é parte no processo em que se pleiteiam alimentos, mas o 
menor necessitado. Tanto o substituto processual quanto o representante atuam na defesa do interesse alheio; 
TODAVIA, enquanto substituito age em seu próprio nome, o representante atua em nome do titular do 
interesse.  
 
6.4.2. INTERESSE PROCESSUAL EM AGIR  
INTERESSE = Necessidade + Utilidade da via judicia. 
Refere‐se à necessidade, à utilidade e ao proveito da tutela jurisdicional para que o autor obtenha a 
satisfação do direito pleiteado e justifica‐se na medida em que não convém ao Estado acionar o aparato 
judicial sem que dessa atividade possa ser extraído algum resultado útil.� Alguns autores entendem que o 
interesse de agir deve vir representado pelo binômio necessidade‐adequação do provimento judicial solicitado. 
Nesse sentido, a necessidade decorreria da impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a 
atuação do Estado (já que o ordenamento veda a autotutela), e a adequação, da relação existente entre os meios 
processuais escolhidos e o m desejado.  
Note-se que a jurisprudência vem evoluindo no que tange à avaliação do interesse em agir no caso concreto.  
 
Essas DUAS CONDIÇÕES são avaliadas antes do Juiz adentrar no Mérito – Poderá haver a Extinção sem 
Julgamento de Mérito (Art 485, CPC15) 
 
6.5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO  
 
Além das mencionadas condições genéricas, que devem estar presentes em todas as ações, há que se falar, 
ainda, nas condições específicas, previstas para determinadas ações, como, por exemplo:  
Mandado de segurança: sua condição específica é o ajuizamento da ação no prazo máximo de 120 dias, 
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da lei n. 12.016/2010).  
Ação rescisória (ação especial utilizada para desconstituir a coisa julgada): duas são as condições específicas 
nesse caso: o depósito de 5% sobre o valor da causa pelo autor no momento em que ele propõe a demanda 
rescisória (art. 488, II, do CPC) e o ajuizamento da demanda dentro do prazo de dois anos contados do 
trânsito em julgado da decisão (art. 495 do CPC).  
 
6.6. AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO  
 
É de se ressaltar, afinal, que as condições da ação devem ser aferidas in status assertiones, ou seja, em face da 
afirmação constante da petição inicial. Isso porque se dos fatos afirmados pelo autor não puder vir a resultar o 
acolhimento do pedido, o autor não terá o direito ao exercício da jurisdição sobre o caso concreto, devendo ser 
julgado carecedor de ação.  
No entanto, a asserção não é suficiente para demonstrar a presença das condições da ação. Na verdade, ela deve 
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ser examinada em conjunto com as provas que instruem a petição inicial.  
É necessário um mínimo de provas a demonstrar a verossimilhança das asserções formuladas na petição 
inicial. Entendimento contrário permitiria a autolegitimação do exercício da ação e criaria a possibilidade de 
submeter o réu ao ônus de defender‐se de uma demanda manifestamente inviável, na visão de Leonardo Greco 
(2003).  
Assim, o exame das condições da ação não trata de um juízo de mérito, mas de um juízo sobre questões de 
direito material a partir da situação fática e concreta relatada pelo demandante como fundamento de sua 
pretensão, que deve estar acompanhada de um mínimo de verossimilhança e de provas que evidenciem a 
possibilidade do acolhimento.  
Isso porque, da mesma forma que é garantido a todos o direito de ação, é também assegurado o direito 
constitucional daquele contra quem a ação é exercida de não ser molestado por uma demanda inviável.  
 
6.7. ELEMENTOS DA AÇÃO  
 
Tendo em vista a multiplicidade de fatos e relações jurídicas submetidas à jurisdição, torna‐se extremamente 
útil – e até mesmo necessário – que as ações sejam identificadas.  
Assim é que, segundo Leonardo Greco (2003), os elementos de identificação das ações, como elementos da 
ação tomada no sentido de demanda, são um imperativo democrático, porque, através da jurisdição, o Estado 
intervém na vida e nos direitos dos particulares e “para que ela não venha a atuar mais de uma vez sobre a 
mesma controvérsia ou sobre o mesmo direito, é preciso identificar cada uma das suas atuações”.  
Dessa forma, são elementos da ação as PARTES, a CAUSA DE PEDIR e o PEDIDO. 
 
6.7.1. PARTES  
São os sujeitos que figuram respectivamente como AUTOR e como RÉU na relação processual. São 
aqueles que pedem e em relação a quem o provimento jurisdicional é pedido. São as partes da demanda.�Além 
da identificação da identidade das partes litigantes, é preciso também que se verifique a qualidade com que a 
pessoa esteja litigando (por exemplo, em nome próprio no interesse próprio, em nome próprio no interesse 
alheio etc.), caso em que, havendo divergência, não haverá identidade de parte.  
 
- Poderá haver Mais de um autor/réus – litisconsórcio ATIVO, PASSIVO ou MISTO . 
- Poderá haver a intervenção de terceiro: assistência, denunciação à lide 
  
6.7.2. CAUSA DE PEDIR OU CAUSA PETENDI  
Causa de pedir é o fato jurídico com todas as suas circunstâncias que fundamenta a demanda autoral (art. 
319, III, do CPC/2015). Divide‐se em causa de pedir próxima – FUNDAMENTOS jurídicos que embasam o 
pedido – e causa de pedir remota – FATOS constitutivos do direito do autor.  
 
6.7.3. PEDIDO  
É o objeto da jurisdição que se divide em imediato – provimento jurisdicional solicitado ao juiz que pode ter 
natureza declaratória, constitutiva, condenatória, executiva ou cautelar – e mediato – bem da vida 
pretendido pelo autor, ou seja, o bem ou interesse que se busca assegurar por meio da prestação jurisdicional.� 
O autor pode cumular dois ou mais pedidos. Tal cumulação pode ser:  

. SIMPLES (Ex: dano moral e dano material); � 

. ALTERNATIVA (Ex: obrigação de fazer ou compensação pecuniária pelo �serviço não prestado);� 

. EVENTUAL (Ex: obrigação de fazer ou compensação pecuniária, mas com preferência expressa por 
uma delas, ficando a outra como residual, no caso da primeira não poder ser atendida); e 

. SUCESSIVA (caso em que o deferimento do segundo depende do acolhimento do primeiro – Ex: 
reconhecimento de paternidade e alimentos; o juiz só examinará o cabimento da verba alimentar se 
concluir pela presença do vínculo da paternidade).  

  
OBS:  AÇÃO PENAL: Poderá ser Privada, Pública Condicionada ou Incondicionada. 
 AÇÃO TRABALHO: Individuais e Coletivas 
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6.8. A AÇÃO COLETIVA NO DIREITO BRASILEIRO: 
Quando uma única ação ofende o direito de várias vítimas – Direitos Transindividuais.  
Desde a década de 70, época em que surgiu o fenômeno conhecido como a “abertura das portas do Poder 
Judiciário”, o estudo da melhor forma de tratamento processual a ser conferido aos direitos individuais 
homogêneos vem ganhando crescente importância.  
Isso porque são justamente esses direitos que, uma vez desrespeitados, frequentemente dão ensejo à propositura 
das chamadas macro-lides, ações de “massa”, repetitivas, isomórficas ou seriadas, as quais, indubitavelmente, 
são as maiores responsáveis pela descomunal sobrecarga de trabalho atualmente imposta ao Poder Judiciário.  
A disciplina legal lacônica fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor, assim como as controvérsias 
doutrinárias acerca do tema, sobreleva a importância do papel da jurisprudência quanto à delimitação do 
conceito e da forma mais adequada de tutela processual a ser conferida aos direitos individuais homogêneos.  
No direito brasileiro, uma das mais importantes leis já editadas e que trouxe enorme contribuição ao estudo da 
tutela coletiva, foi o Código de Defesa do Consumidor.  
 
6.9. AS MODALIDADES DE DIREITOS COLETIVOS  
 
O artigo 81, parágrafo único do C.D.C. apresenta as três espécies de direitos coletivos em sentido lato:  
(i) difuso;  
(ii) coletivo em sentido estrito; e  
(iii) individual homogêneo.  
 
Apesar da opção legislativa, a jurisprudência tem demonstrado que os direitos transindividuais não são 
estáticos e não admitem uma classificação definitiva. São direitos dinâmicos, na medida em que refletem a 
pretensão de uma coletividade que está em constante mutação.  
Embora seja algo desejável, do ponto de vista teórico e sistemático, na prática, a classificação proposta pelo 
CDC tem se mostrado catastrófica. Vários problemas têm surgido a partir da dificuldade de adaptação desses 
conceitos herméticos às situações concretas.  
 
Os DIREITOS OU INTERESSES DIFUSOS são conceituados no art. 81, parágrafo único, inciso I do Código 
de Defesa do Consumidor como sendo “os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.  
 
Características básicas de tais interesses são: 1) a indeterminação dos sujeitos, 2) a indivisibilidade do 
objeto, 3) a intensa conflituosidade, e 4) a sua duração efêmera.  
 
Indeterminação dos sujeitos: Com relação à indeterminação dos sujeitos, temos que os interesses difusos 
dirão respeito a um grupo indeterminado ou dificilmente determinável de sujeitos. Justifica-se a tutela dessa 
espécie de direitos a partir do raciocínio de que se o interesse individual merece a tutela do Direito, com mais 
razão ainda a merece o interesse de muitos, ainda que os seus titulares não possam ser identificados 
precisamente.  
A lesão a esses direitos, por consequência, também atingirá um número indeterminado de pessoas, que pode ser 
tanto uma comunidade quanto uma etnia, ou mesmo um país inteiro. Assim, temos que “os interesses difusos 
situam-se no ‘extremo oposto’ dos direitos subjetivos, visto que estes apresentam como nota básica o ‘poder de 
exigir’, exercitável por seu titular, contra ou em face de outrem, tendo por objeto certo bem da vida ”.  
 
Indivisibilidade do objeto:Quanto à indivisibilidade do objeto, a satisfação dos interesses difusos a um 
indivíduo implica necessariamente a satisfação de outros, já que a lesão também atingirá toda a coletividade.  
O caráter da indivisibilidade desses interesses também decorre do fato de que não existe a possibilidade de se 
afirmar com precisão quanto do direito pertence a cada um dos integrantes do grupo indeterminado, que é o seu 
titular.  
Intensa litigiosidade interna: A terceira característica dos direitos difusos é a intensa litigiosidade interna que 
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“deriva basicamente da circunstância de que todas essas pretensões meta individuais não têm por base um 
vínculo jurídico definido, mas derivam de situações de fato ocasionais”.  
 
Transição ou mutação no tempo e no espaço: A quarta característica diferenciadora dos interesses difusos é a 
sua transição ou mutação no tempo e no espaço, visto que eles surgem e também desaparecem muitas vezes de 
situações repentinas e imprevisíveis.  
 
são DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO aqueles cujos sujeitos estão ligados entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica base, e não por circunstâncias fáticas, como ocorre no caso 
dos direitos difusos. Ademais, os titulares dos direitos coletivos em sentido estrito são determinados, ou, ao 
menos, determináveis em tese, em virtude do fato de que eles fazem parte de certos “grupos, categorias, ou 
classes”, como, por exemplo, os condôminos de um edifício, os sócios de uma empresa, os membros de uma 
equipe esportiva, os membros de uma associação de classe etc.  
Também os direitos coletivos em sentido estrito são indivisíveis; tal qual ocorre com os direitos coletivos, 
também aqui a satisfação ou a lesão do direito irá atingir indistintamente todos os seus possíveis titulares  
 
Os DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS são aqueles que têm por base uma mesma circunstância 
fática, sendo os seus titulares determinados ou ao menos determináveis, distinguindo-se exatamente nesse 
ponto dos direitos difusos, que também têm por base a mesma circunstância fática, todavia os seus titulares são 
indeterminados.  
 
 
6.10. A LEGITIMIDADE NAS AÇÕES COLETIVAS  
 
O sistema de legitimidade na tutela coletiva é totalmente diferente do adotado na tutela individual.  
 
NA TUTELA INDIVIDUAL: a regra é a legitimidade ordinária, admitindo-se, excepcionalmente, a 
extraordinária, manifestada sob a forma da substituição processual, prevista no art. 6° do CPC.  
 
NA TUTELA COLETIVA: O sistema desenhado no art. 5° da lei n° 7.347/85, combinado com o art. 82 do 
Código de Defesa do Consumidor, o legislador faz uma escolha política que recai sobre instituições 
preparadas para essa tutela.  
 
O referido art. 5° foi alterado pela lei n° 11.448/07, que inseriu a Defensoria Pública nesse rol, corrigindo uma 
omissão histórica. Contudo, em razão da redação genérica dessa lei, o que só veio a ser corrigido com a Lei 
Complementar n° 132/09, que alterou o art. 4° da Lei Complementar n° 80/94, dando nova redação aos incisos 
VII e VIII.  
 
São, portanto, LEGITIMADOS A AJUIZAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA o Ministério Público, a União, os 
Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as fundações, as 
sociedades de economia mista, os órgãos que, apesar de desprovidos de personalidade jurídica, integrem 
a administração pública direta ou indireta (como o Procon e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente) + 
Defensorias Públicas + Associações constituídas há pelo menos um ano (muito embora o próprio § 4º do art. 
5º permita ao juiz desconsiderar essa exigência, diante do manifesto interesse social da hipótese) e que incluam 
entre suas finalidades estatutárias a defesa do bem objeto da ação a ser proposta - “pertinência temática”. 
A pertinência temática é a exigência de correlação entre o objeto da ação civil pública a ser proposta e os 
temas afetos às nalidades estatutárias das associações. A pertinência temática, ou seja, a exigência de correlação 
entre o objeto da ação civil pública a ser proposta e os temas afetos às finalidades estatutárias (no caso das 
associações) ou às competências das pessoas jurídicas de direito público interno fixadas pela Constituição da 
República (no caso da União), Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas Municipais também se estende a 
esses entes.  
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Ao Ministério Público, por outro lado, não se exige a comprovação de pertinência temática, sendo certo que 
hoje se reconhece sua legitimação ampla para o ajuizamento de ações civis públicas que tenham por objeto a 
tutela de quaisquer das três espécies de direitos transindividuais. 
 
ATIVIDADE PROPOSTA  
 
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Tutela Coletiva de Ondefica, 
instaurou inquérito civil visando apurar notícia de má prestação do serviço público de transporte coletivo 
urbano por ônibus naquela cidade. No curso das investigações, restou apurado que os veículos da 
concessionária do serviço, Rodebem Transportes Ltda., estavam em péssimas condições, apresentando vícios 
capazes de expor a vida e a segurança dos usuários a graves riscos.  
Apurou-se, ainda, que os veículos já contavam mais de quinze anos de utilização, em que pese o contrato de 
concessão prever que a vida útil dos coletivos não poderia ultrapassar dez anos.  
No curso das investigações, o Promotor de Justiça oficiante é surpreendido com a notícia de que a 
concessionária firmara um Termo de Ajustamento de Conduta com a Associação de Moradores de Canavial, 
principal bairro servido pelas linhas operadas por aquela, visando à solução do problema. Requisitada cópia 
desse TAC, o Promotor de Justiça verificou que ali constavam as seguintes cláusulas:  
1) A concessionária efetuará a troca de toda a frota de veículos.� 
2) A concessionária realizará reparos mecânicos nos veículos coletivos hoje em uso, de forma a torná-los 
seguros e adequados.� 
3) A concessionária indenizará qualquer consumidor que sofra danos materiais ou morais decorrentes da má 
prestação do serviço com a quantia de R$ 1000,00.  
Diante desse quadro, examine as principais questões envolvidas.  
 
R: O primeiro fato que deve ser estudado é a legitimidade do TAC. O TAC está previsto Art 5º da Lei de 
Ação Civil Pública e este termo só pode ser tomado por Órgãos Públicos e não pode ser tomado por Entidades 
Privadas.  
Assim o MP deverá ajuizar uma Ação de Nulidade deste TAC, pois não há legitimidade da Associação.  
Além disso, o TAC foi muito brando, não impôs sanções à empresa que por tanto tempo expôs a vida de todas 
as pessoas que usavam o transporte coletiva a risco. 
O Direito tratado é Transidividual, já que envolve todas as pessoas que usavam o transporte coletivo. 

 
7. Processo e pressupostos: as questões processuais  
 
7.1. O PROCESSO: CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA, ESPÉCIES, PROCEDIMENTOS E 
PRESSUPOSTOS  
O processo é indispensável ao exercício da função jurisdicional. Suas definições são:  
 Positivista: �o instrumento pelo qual a jurisdição é exercida.  
 Pós-positivista: �procedimento que, atendendo aos ditames da Constituição da República, permite que o 
juiz exerça sua função jurisdictional. 
Para esta segunda concepção, não basta que o processo resolva a demanda. Ele só terá legitimidade 
constitucional se estiver comprometido com a preservação dos princípios fundamentais (garantismo) e se 
utilizar mecanismos aptos a propiciar o máximo de efetividade ao provimento judicial.  
 
Processo e procedimento: Enquanto o processo caracteriza-se por seu caráter teleológico, isto é, por sua 
finalidade precípua de permitir o exercício do poder jurisdicional para a aplicação dos preceitos constitucionais 
e a eliminação dos conflitos, com o objetivo de realizar a justiça possível naquele caso o procedimento é o 
elemento visível do processo. Constitui apenas o meio extrínseco pelo qual o processo é instaurado e 
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desenvolvido. Trata-se, na verdade, de sua manifestação fenomenológica.  
 O Procedimento é a invólucro externo do processo e é caracterizado por uma sucessão de atos 
processuais. 
 O Processo reúne o elemento interno e externo. No interno temos uma relação jurídica, por exemplo, um 
direito material violado e, no externo, os procedimentos. 
 
7.2. TEORIAS QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO 
� 
São sete as teorias quanto à natureza jurídica do processo. Vamos saber mais sobre cada uma delas?  
 
7.2.1. TEORIA DO PROCESSO COMO UM CONTRATO  
Remontando à doutrina francesa dos séculos XVIII e XIX, inspirada em texto de Ulpiano e influenciada pela 
teoria política do contrato social de Rousseau, tal corrente, de mero valor histórico, identificava o processo 
como contrato (litiscontestatio), por meio do qual as partes se submetiam à decisão que viesse a ser 
proferida.� No velho direito romano, a concepção do processo era contratual, ou seja, a relação que interliga 
autor e réu no processo era vista como em tudo idêntica à que une as partes contratantes. No contrato, existe um 
acordo de vontades, um titular do interesse subordinante e outro titular do interesse subordinado. O primeiro 
tem o direito de exigir do segundo que satisfaça uma prestação, que lhe é assegurada por lei.  
 
7.2.2. PROCESSO COMO UM QUASE CONTRATO  
Essa teoria, assim como a precedente, teve sua origem na França (século XIX) e foi construída sobre 
fragmentos do direito romano. Baseia‐se na constatação de que, conquanto o processo não possa ser 
considerado um contrato, diante das contundentes críticas formuladas contra a teoria anterior, dele decorrem 
obrigações que vinculam as partes. Para essa teoria, a parte que ingressava em juízo consentia que a decisão lhe 
fosse favorável ou desfavorável, ocorrendo um nexo maior entre autor e juiz, ainda que o réu não aderisse 
espontaneamente à lide.  
 
7.2.3. TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL  
Com a publicação, na Alemanha, da obra Teoria dos pressupostos processuais e das exceções dilatórias, de 
Oskar von Büllow, em 1868, iniciou-se a sistematização da relação processual distinta da relação de direito 
material, abrindo espaço para que o direito processual lograsse autonomia científica.  
Assim, Büllow identificou o processo como uma relação jurídica – eis que decorriam para os seus sujeitos 
direitos e obrigações – distinta da relação jurídica material, tendo em vista que ambas as relações possuíam 
sujeitos, objeto e pressupostos distintos. Portanto, os defensores dessa teoria, que se revela majoritária em nosso 
ordenamento, apontam para o conceito de processo como uma relação intersubjetiva, dinâmica e de direito 
público, muito embora divirjam a respeito de sua configuração, se triangular – vínculo entre o Estado e as 
partes e entre autor e réu – ou angular – representada apenas pela relação entre o Estado e as partes.  
Essa teoria foi o marco da autonomia do processo ante o conteúdo do direito material, defendendo a existência 
e o desenvolvimento do processo a relação entre juiz, autor e réu.  
 
7.2.4. TEORIA DO PROCESSO COMO SITUAÇÃO JURÍDICA  
Segundo o alemão James Goldschmidt, a única relação jurídica existente seria a de direito material, não 
havendo direitos processuais, mas meras expectativas de se obter vantagem. �Essa teoria entende não existir 
relação processual entre as partes e o juiz, mas apenas entre o juiz e o Estado, resultante da função pública do 
juiz como funcionário do Estado, pois deve cumprir deveres funcionais.  
 
7.2.5. TEORIA DO PROCESSO COMO INSTITUIÇÃO  
Embora desenvolvida por Jaime Guasp, essa teoria teve seu principal representante na gura de Eduardo J. 
Couture. Consoante ela, o processo seria uma instituição jurídica.� Essa teoria, contudo, não explica 
satisfatoriamente a natureza jurídica do processo. O caráter impreciso e elástico do conceito de instituição, por 
si, já recomenda que se evite tal categoria na revelação do que venha a ser o processo.  
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7.2.6. TEORIA DO PROCESSO COMO PROCEDIMENTO EM CONTRADITÓRIO  
De acordo com a doutrina de Elio Fazzalari, o processo seria um procedimento, isto é, uma sequência de 
normas destinadas a regular determinada conduta, em presença do contraditório. �Essa teoria defende a 
superação do conceito de relação jurídica, o qual considera incapaz de revelar a natureza jurídica do processo. 
Para ela, o processo é uma espécie do gênero procedimento. Mais precisamente: o processo é o procedimento 
que se desenvolve em contraditório. O procedimento poderia ser de nido como uma série de atos e uma série de 
normas que, em conexão entre si, disciplinam tais atos, regendo a sequência de seu desenvolvimento.  
Em outras palavras: a participação das partes, assegurada pelo contraditório, somente se faz efetiva porque, com 
as transformações da relação processual, criam-se para elas diversos direitos, deveres, ônus, sujeições, enfim, 
diversas situações subjetivas, cujo surgimento é indissociável da noção de relação jurídica.  
 
7.2.7. TEORIA DO PROCESSO COMO CATEGORIA COMPLEXA  
Esta teoria, destacada por Cândido Rangel Dinamarco, complementaria a de Elio Fazzalari, ao sustentar que o 
processo é uma entidade complexa, ou seja, o processo seria o procedimento realizado em contraditório e 
animado pela relação processual. Por se tratar de uma categoria complexa, o processo seria composto, 
basicamente, por dois aspectos: o extrínseco, que seria justamente o procedimento realizado em contraditório; e 
o intrínseco, que, por sua vez, seria a relação jurídica processual estabelecida entre as partes, gerando 
sucessivamente direitos, deveres, faculdades e ônus.  
Contestando a teoria do processo como relação jurídica, Dinamarco sustenta sua falha, na medida em que não 
explica como o processo poderia ser apenas uma relação processual, sem incluir um procedimento, ou seja, a 
teoria partiria da errônea percepção de que procedimento e relação jurídica processual não coexistem no 
conceito e na realidade do processo, apesar de este não poder ser o que realmente é na ausência de um desses 
elementos.  
Não obstante tal teoria seja bem aceita na doutrina, as críticas remanescentes apontam para a contradição 
existente em dissociar o processo nos planos interno e externo, pois todo instituto ou entidade deve ser 
concebido como uma unidade.  
 

No Processo Judicial teremos: 
Em um primeiro momento a relação LINEAR: Juiz – Autor 

Depois passa a ser uma relação ANGULA: Juiz - Autor + Juiz - Réu 
E finalmente passa a ser uma relação TRIANGULAR: Juiz – Autor – Réu 

 
7.3. CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS  
O processo, como meio de prestar tutela jurisdicional, não comporta nenhuma divisão. No entanto, de acordo 
com seu objetivo, podemos classificá‐lo em:  
 
1) Processo de conhecimento: Diz-se processo de conhecimento porque é o meio através do qual as partes 
levam suas teses ao “conhecimento” do juiz, buscam sua comprovação e, assim, uma decisão favorável. 
Caracteriza-se pela atividade de cognição do juiz.  Também é chamado declaratório em sentido amplo, porque o 
objeto é “declarar quem tem razão”, ou melhor, o objeto é a pretensão ao provimento declaratório, que é a 
sentença de mérito. Em outras palavras, é o ato em que se expressa a norma jurídica concreta disciplinadora da 
situação submetida ao órgão jurisdicional.  
 
2) Processo de execução: Processo de execução é aquele que permite a realização prática do direito no mundo 
dos fatos, sendo utilizado sempre que se quer dar um efeito concreto, mesmo contra a vontade do devedor, a um 
título extrajudicial (documento considerado por lei como tradutor de um acertamento de direito interpartes, ao 
qual é atribuído eficácia executiva).  
O processo de execução tem como resultado específico um provimento satisfatório do direito do credor. Trata‐
se, portanto, de uma execução forçada, por meio de atos próprios, da prestação devida. (Execução Alimentos, 
Fazendária e Fiscal) 
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7.4. CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS PROFERIDAS NOS PROCESSOS  
O tipo de sentença dependerá daquilo que eu peço  
 
Conforme a sentença proferida, o PROCESSO DE CONHECIMENTO pode ser classificado como a seguir:  
CORRENTE TERNÁRIA  
 
DECLARATÓRIO: visa à declaração da existência ou inexistência de determinada relação jurídica ou da 
autenticidade ou falsidade de documento, os quais, uma vez obtidos, exaurem o provimento jurisdicional 
invocado. Fundamenta‐se no fato de que a incerteza jurídica gera um conflito atual ou perigo de conflito cuja 
eliminação é escopo da jurisdição.  
CONSTITUTIVO: o provimento judicial cria, modifica ou extingue uma relação jurídica, causando 
inovação na situação jurídica da pessoa ou da coisa.  
CONDENATÓRIO: pretende a condenação do réu à determinada prestação proveniente de um direito 
anteriormente violado, possibilitando o acesso à execução forçada caso a obrigação não seja cumprida 
espontaneamente pelo devedor.  
 
CORRENTE QUINÁRIA � 
Além das classificações que vimos anteriormente, a corrente quinária inclui mais duas:  
MANDAMENTAL: caracteriza‐se por dirigir uma ordem, um comando ao réu que, atuando sobre sua vontade, 
obriga‐o a cumprir a sentença. É o que verificamos na execução das obrigações de fazer, não fazer ou 
desfazer.  
EXECUTIVO LATO SENSU: Quando a sentença dor autoexecutável. modalidade cuja sentença apresenta 
características cognitivas e executórias, dispensando posteriores etapas ou fases executivas. Como exemplo 
de sentença executiva lato sensu, podemos citar a ação de despejo e a ação possessória.  
 
7.5. CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO PROCESSUAL  
 
Autonomia: a relação jurídica de direito processual é distinta da relação de direito material, já que esta 
constitui a matéria em debate, e aquela, a relação na qual esta se contém.  
Natureza pública: constitui meio pelo qual o juiz, representando o Estado, exerce uma função pública – a 
jurisdicional – em relação à qual as partes têm de se sujeitar.  
Complexidade: dela decorre para os sujeitos do processo, à medida que os atos que compõem o procedimento 
vão sendo praticados, uma série de situações jurídicas (direitos, poderes, faculdades, sujeições, ônus), sendo 
natural que a parte que ora assume uma posição de vantagem (p. ex.: faculdade), outras vezes seja colocada 
pela lei diante de uma posição de desvantagem (p. ex.: dever).  
Progressividade (dinamismo): é uma relação dinâmica, em constante movimento, resultante das diversas 
posições jurídicas formadas por um procedimento, diferenciando-se, nesse ponto, da relação jurídica de direito 
material, que é estática.  
Unidade: apesar de sua complexidade, os atos praticados são coordenados, formando uma unidade tendente a 
um objetivo comum, qual seja, a emissão do provimento jurisdicional.  
Caráter tríplice: é formada por três sujeitos, a saber: Estado, autor e réu. Todavia, convém ressaltar novamente 
que não há consenso na doutrina quanto à configuração triangular da relação jurídica processual, havendo quem 
defenda uma formação angular – sem contato direto entre autor e réu, que se comprometem exclusivamente 
perante o Estado (ou Estado‐juiz) – ou mesmo a linear – com exclusão da figura do Estado, e de todo 
inaceitável.  
 
OBS: Com a decisão de saneamento, não haverá mais modificações no processo.(Art 357, CPC) 
 
7.6. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS  
 Os pressupostos da Ação : INTERESSE + LEGITIMIDADE 
 Os pressupostos do Processo: São os requisitos mínimos necessários para o estabelecimento de uma 
relação jurídica processual válida e regular (art. 485, IV, do CPC/2015).  
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Dizem respeito ao processo como um todo ou a determinados atos específicos, divergindo, nesse ponto, das 
condições para o regular exercício do direito de ação, que não dizem respeito ao meio, e sim à possibilidade de 
atingir o fim do processo – o exercício da jurisdição.  
Presentes esses requisitos, a relação processual é considerada viável; caso contrário, teremos a extinção do 
processo sem julgamento do mérito.  
Não há consenso na doutrina quanto à classificação dos pressupostos processuais, podendo‐se destacar duas:  
I – Pela doutrina clássica (requisitos de existência e validade);  
II – Pela divisão dos pressupostos em subjetivos e objetivos.  
A falta de um pressuposto processual, em regra, impede que o juiz examine o me ́rito da causa. No entanto, 
considerando se o processo como um instrumento para a efetivac ̧ão do direito material, e não um fim em si 
mesmo, alcançado o objetivo da lei, a falta do pressuposto podera ́ ser convalidada em algumas hipo ́teses. 
 
*PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS: Dizem respeitos aos sujeitos do Processo - JUIZ / AUTOR / RÉU 
 Juiz competente (exercendo suas competências dentro do limite da lei) e imparcial (nem impedido – 
circunstância objetiva, nem suspeito – circunstância subjetiva – Art 144) 
 Partes devem ser capazes (capacidade de ser parte – cap. direito, capacidade de estar em juízo – cap. de 
fato, capacidade postulatória – Art 133, CF + Estatuto da OAB – só o advogado) 
 
7.7. OBJETO DA COGNIÇÃO: AS QUESTÕES DO PROCESSO:  
São objeto do conhecimento do juiz todos os pontos de fato e de direito (cada qual com sua consequência 
processual) que possam influir na admissibilidade e no conteúdo do julgamento do mérito. Uma vez apreciados, 
o juiz decide se profere uma sentença de mérito de procedência ou improcedência, ou se extingue o processo 
sem resolução do mérito.  
As questões processuais são assim classificadas:  

 
 
A) QUESTÕES PRÉVIAS: são aquelas que antecedem o exame do mérito, ou seja, devem ser examinadas 
pelo magistrado antes de enfrentar o mérito. Dividem-se em:  
 a1) preliminares: são as questões que, se acolhidas pelo magistrado, impedem o exame do mérito. 
Podem ser subdivididas em:  
  a1.1) preliminares próprias: se acolhidas, levam necessariamente à extinção do processo sem 
resolução do mérito.� 
  a1.2) preliminares impróprias: se acolhidas, impedem aquele magistrado de examinar o 
mérito, mas não conduzem à extinção do feito. Elas têm como consequência a remessa dos autos a ou- tro 
magistrado.  
 a2) prejudiciais: são as questões que, se acolhidas, condicionam o exame do mérito. As prejudiciais 
influenciam a forma como o juiz vai julgar a questão principal. As questões prejudiciais podem ser classifica- 
das em:  
  a2.1) interna: surge no mesmo processo em que é discutida a questão principal.� 
  a2.2) externa: surge em outro processo. Nesse caso, admite-se, ainda, uma subclassificação:  
   a2.2.1) homogênea: ambos os processos (o da prejudicial e o da principal) pertencem ao 
mesmo ramo do direito. Por exemplo, ambos os processos são cíveis.� 
   a2.2.2) heterogênea: cada um dos processos pertence a um ramo diverso. Por exemplo, 
uma ação é penal e a outra é civil ou trabalhista.  
 
B) QUESTÃO PRINCIPAL: é o mérito da causa, ou seja, a razão que motivou o jurisdicionado a recorrer ao 
Poder Judiciário. Em outras palavras, é a projeção da pretensão do autor na esfera jurisdicional.  
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ATIVIDADE PROPOSTA  
Estabeleça a distinção jurídica entre Processo e Procedimento. 
Processo: é um gênero, entidade complexa formado por um aspecto interno (RJ) e um aspecto externo (formado 
pelo procedimento. Características Autonomia, Independência, Unidade. Pode ser um processo de 
Conhecimento ou de Execução.  
Procedimento: é espécie. Sucessão de atos processuais que deverá ser praticado para dar fim a um processo 
judicial. 
 
 
8. Atos Processuais e as inovações do CPC/2015  
 
8.1.ATO PROCESSUAL  
 
O ATO PROCESSUAL é modalidade de ato jurídico. Esses atos pertencem ao processo e exercem efeito 
jurídico direto e imediato sobre a relação processual, sendo praticados sempre de forma sucessiva.  
Trata-se, em verdade, do ato jurídico do direito civil estudado na esfera processual, pois cada ato tendente a 
produzir efeitos no processo pode ser estudado de per si, sendo definido como toda “manifestação de vontade 
humana que tem por fim criar, modificar, conservar ou extinguir a relação jurídica processual”. 
Portanto, os atos processuais podem ser produzidos pelos sujeitos do processo. 
  
O PROCESSO compreende o procedimento que, como visto, consiste no conjunto de atos coordenados com 
vistas à outorga da tutela jurisdicional.  
 
Desse modo, o primeiro ato processual é a demanda e o último, o provimento que concede a tutela 
jurisdicional a quem tem razão.  
 
O Direito Processual é composto por um conjunto de normas cogentes (Ramo do Direito Público) mas o Art. 
190 do CPC15 trouxe uma cláusula geral de flexibilização procedimental. As partes poderão convencionar 
livremente e o Juiz verificará posteriormente as convenções processuais (sobre as regras do processo). Assim, 
passa a ser permeado por normas de Direito Privado.  
 
 
8.2. O TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS: 
 
Encontra-se regido pelos Arts. 212 a 216 do NCPC. O tempo de realização do ato processual distingue‐se do 
horário forense.  
O horário de expediente forense é o horário de funcionamento das atividades administrativas do tribunal, o 
qual é determinado por cada Estado da Federação.  
O CPC determina que os atos processuais podem ser realizados nos dias úteis no período entre 6 e 20 horas.  
Os atos processuais por meio eletrônico, contudo, poderão ser praticados em qualquer horário, até as 24 
horas do último dia do prazo, conforme descrito no art. 213 do NCPC. 
 
8.3. O LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS: 
 
O lugar dos atos processuais é regido pelo art. 217 do NCPC, sendo realizados, em princípio, na sede do 
juízo. Os atos mais importantes praticados em sede do juízo são as audiências, as de conciliação e de 
mediação (art. 334), e as audiências de instrução e julgamento (art. 358).  
Há atos que não podem ser praticados na sede do juízo, como, por exemplo, a oitiva de uma testemunha que 
não pode se locomover até o Fórum. Nesse caso, o juiz tomará o depoimento da testemunha no lugar em que se 
encontra, devendo, no entanto, avisar às partes com antecedência, para não ferir o princípio da ampla defesa e 
do contraditório.  
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Outra hipótese de ato processual praticado fora da sede do juízo é a inspeção judicial prevista nos arts. 481 a 
484 do NCPC, que ocorre quando o juiz observa a necessidade de ir até o local do fato para, através do contato 
direto e imediato, formar o seu convencimento.  
 
8.4. A FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS  
 
O CPC especifica os requisitos dos atos processuais. A tradição no direito brasileiro é que os atos processuais 
sejam sempre escritos. Os atos orais ocorrem, em regra, nos juizados especiais e na conciliação, podendo ser 
gravados ou reduzidos a termo, conforme o princípio da documentação dos atos processuais.  
Quanto ao modo dos atos processuais, estes devem ser escritos em língua portuguesa, atendendo aos requisitos 
dos Arts. 192, caput e parágrafo único, e 209 do NCPC.  
Há o princípio da liberdade das formas, mesmo que não tenha sido observado certo requisito, o ato poderá ser 
considerado valido 
 
VÍCIOS DO ATO: 
Irregularidade: (Ex: Falta de número das páginas do processo) – vícios sanáveis.  
Nulidade Relativa e Absoluta: Vício intrínseco ao ato 
Inexistência: Não reúne os elementos mínimo do ato (Ex: Falta de assinatura do Autor ou do Juiz) 
Ineficácia: Vício extrínseco (Ex: dependia de um segundo ato, homologação 
 
8.5. PRAZOS PROCESSUAIS: 
 
Prazo é o espaço de tempo dentro do qual deve ser praticado o ato processual.  
Houve significativa mudança em face da nova legislação processual, no que tange à continuidade da contagem 
de prazos.  
De acordo com o art. 178 do CPC/1973, os prazos são contínuos, interrompendo‐se apenas no período de férias 
forenses (art. 179 do CPC/1973).  
REGRAS PARA CONTAGEM DE PRAZO 
1) No NCPC (art. 219), os prazos serão computados apenas nos dias úteis, com interrupção no período entre 
20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220, caput).  
2) Para a contagem em si manteve-se o mesmo regime, ou seja, exclui‐se o primeiro dia – dies a quo – e 
inclui‐se o último (art. 224, caput) – dies ad quem.  
 
TIPOS DE PRAZO: 
Prazo Peremptório: se você perder aquele prazo você perderá a oportunidade, ocorrerá a Preclusão Temporal 
(Preclusão temporal: Perda da possibilidade de apresentar o ato). 
Prazo Dilatório: se você perde o prazo não implica na perda do ato. Você poderá  
Prazo Residual: Não havendo prazo previsto no CPC - Prazo Residual de 5 dias úteis.  
Excepcionalmente: O Juiz poderá estender o prazo ou devolver o prazo.  
 
8.6. PRINCÍPIOS DOS ATOS PROCESSUAIS:  
A principiologia dos atos processuais é importante para a interpretação de todos os dispositivos sobre os atos 
processuais, tanto no CPC/1973 como no NCPC. Vejamos cinco princípios:  
 
8.6.1. DA LIBERDADE DAS FORMAS  
Segundo esse princípio, desde que a lei não preveja forma específica, a forma do ato processual é livre. Tal 
princípio é complementado pelo princípio da instrumentalidade das formas, corolário da instrumentalidade do 
processo, previsto no art. 188 do NCPC.  
 
8.6.2. DA DOCUMENTAÇÃO  
(art. 192, caput e parágrafo único), segundo o qual todo ato processual deve ser documentado. Conforme 
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visto, a forma mais tradicional em nosso ordenamento é a escrita, devendo ser reduzido a termo quando oral, e 
traduzido quando em língua estrangeira. Nesse passo, ou os atos são praticados por escrito ou são reduzidos a 
termo, como, por exemplo, nos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento.  
 
8.6.3. DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS  

 
REGRA: Os atos são públicos. Previsto no art. 189 do NCPC, constituindo o segredo de Justiça (art. 189, I a 
IV) exceção a essa regra. Não custa lembrar que a publicidade é genericamente prevista no art. 37 da Carta de 
1988, e ainda referido como princípio geral do processo, nos termos do art. 11 do NCPC.  
 
8.6.4. DA CELERIDADE� 
Genericamente previsto no art. 5°, LXXVIII da Carta de 1988 e no art. 4°, primeira parte, do NCPC.  
8.6.5. DA EFETIVIDADE  
Todos os atos praticados no curso do processo devem se voltar à atividade satisfativa (art. 4°, parte nal do 
NCPC). Da mesma forma, não pode o magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito, sem antes dar 
oportunidade à correção do vício, mesmo que se trate de matéria cognoscível ex oficio (art. 10, parte nal). E 
ainda, sempre que concorrerem causas de extinção do feito sem resolução do mérito e de resolução deste, deve 
o magistrado optar pela segunda medida, quando a decisão for mais favorável à parte a quem aproveitaria a 
primeira (art. 488).  
 
8.7. A TENDÊNCIA À DEFORMALIZAÇÃO  
O processo deverá caminhar para uma solução em consonância com a preservação do acesso à ordem jurídica 
justa. Desse modo, a deformalização se destaca como uma de suas vias mais salutares.  
Contudo, não devemos, em nome da celeridade, aplicá-la desmedidamente, afastando garantias duramente 
conquistadas. Reitera-se a imperativa observância das garantias mínimas do processo, sem as quais este se 
transformaria na negação do Estado Democrático de Direito.  
Assim, começa a ser gestada a ideia de uma flexibilização procedimental, que pode ser aplicada em 
consonância com as garantias fundamentais do processo.  
 
8.8. A FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCESSO E OS NOVOS INSTRUMENTOS DO CPC/2015  
São três os modelos de flexibilização identificados pela doutrina:  
• POR IMPOSIÇÃO LEGAL (ex.: art. 654, conversão do arresto em penhora, do CPC brasileiro); 
�• DECORRENTE DE ATO JUDICIAL (ex.: o case management inglês e as adaptações do procedimento do 
direito português);  
• POR ATO DAS PARTES (ex.: contract de procèdure do direito francês).  
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O CPC/2015 traz dispositivos que têm por finalidade viabilizar a flexibilização procedimental. São eles os 
artigos 190 e 191 que tratam da forma dos atos processuais:  
 
CONVENÇÕES PROCESSUAIS: 
Art. 190  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especi cidades da causa e convencionar sobre 
seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.  
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, 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 alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.  
 
PROCESSOS CALENDÁRIOS: 
Art. 191�De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, 
quando for o caso.  
§ 1o O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modi cados em casos 
excepcionais, devidamente justi cados.  
§ 2o Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas 
tiverem sido designadas no calendário.  
 
8.9. AS CONVENÇÕES PROCESSUAIS  
 
Convenções Processuais (Art. 190, CPC15): As partes resolvem alterar a ordem os atos processuais ou alterar 
as regras dos atos processuais. O Juiz não participa da confecção das convenções processuais, são as partes que 
convencionam aquilo que desejam. O Juiz só poderá interferir posteriormente, verificando se as convenções 
extrapolaram os limites da ordem pública processual. 
 
Com efeito, em sua gênese, o direito processual pertence ao ramo do direito público, ou seja, suas normas, 
como regra, são cogentes e não admitem modificação pelas partes.  
No CPC/73, a ideia de negócio jurídico processual era controvertida. Seu cabimento era admitido em hipóteses 
excepcionais, sempre quando houvesse norma expressa autorizativa.  
Contudo, em seu caminho evolutivo, o direito processual vem incorporando vários dispositivos que prestigiam 
o princípio da livre manifestação de vontade das partes.  
 
O Código de 2015, com isso, traz a técnica de flexibilização do processo (Art. 190, CPC15), o que acaba por 
acarretar uma dinamismo diferente às condutas dos sujeitos processuais, permitindo, dessa forma, que as partes 



    www.estudodireito.com	
	

	
45 Leonardo	Ervatti	

Coach	de	Concursos	

tenham uma maior contribuição sobre a gestão do processo.  
 
Nesse sentido, e seguindo tendência que já se verifica em outros ordenamentos jurídicos, o art. 190 permite às 
partes adaptar o procedimento às peculiaridades da causa. O grande desafio é encontrar o ponto de 
equilíbrio.  
O art. 357, § 2º, que trata da decisão de saneamento, prevê, ainda, que as partes podem apresentar ao juiz, para 
homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito.  
E, ainda, o art. 373, § 3º, dispõe que a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por 
convenção das partes, salvo quando recair sobre direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a 
uma parte o exercício do direito.  
 
São expressões concretas do princípio da cooperação, genericamente disposto no art. 6º do CPC/2015.  
 
à  JUIZ DEVERÁ VERIFICAR AS CONVENÇÕES PROCESSUAIS: 
Retornando ao art. 190, seu parágrafo único determina que o magistrado, ex oficio ou mediante provocação 
da parte interessada, deverá controlar a validade das convenções, sobretudo a fim de preservar os princípios 
constitucionais, observando os limites impostos pela ordem pública processual.  
Ao examinar a convenção, o juiz pode homologá-la, ou, excepcionalmente, recusá-la, somente nos seguintes 
casos:  
 a) configuração de nulidade;� 
 b) inserção abusiva em contrato de adesão;� 
 c) quando uma das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.  
 
8.10. O PROCESSO CALENDÁRIO  
 
Processo Calendário (Art. 191, CPC15): Trata de datas previamente estipuladas para pratica dos atos. O 
Calendário é feito a três mãos, participando o Autor, Réu e o Juiz e fixam as datas para que os atos sejam 
praticados 
 
A segunda inovação está no Art. 191, que traz a previsão do chamado processo calendário. De acordo com o 
dispositivo, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos 
processuais.  
Nesse dispositivo, é pactuado um cronograma para a realização dos atos do processo, em comum acordo 
entre as partes e o magistrado. Trata-se de mais um avanço no caminho de valorizar a manifestação de vontade 
das partes.  

 
 
8.11. O PROCESSO ELETRÔNICO NO DIREITO BRASILEIRO  
 
CONCEITO: todo aquele cujo procedimento obedeça aos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro 2006, 
isto é, que tenha todos os seus atos realizados por meio eletrônico, sem que se cogite de um processo físico, 
através de um sistema de segurança de certificação digital que assegura a veracidade das informações ali 
contidas.  
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 Evolução legislativa  
A evolução legislativa brasileira, a partir dos avanços da tecnologia, mistura a previsão de atos processuais 
realizados por meio eletrônico com processo eletrônico, havendo disciplina tanto para a realização de 
determinados atos com auxílio da informática, podendo esses atos serem praticados em processos físicos ou até 
mesmo virtuais, como a disciplina de todo o procedimento realizado por meio eletrônico.  
A LEI N° 11.419/06  
Conhecida como Lei de Informatização do Judiciário, foi responsável pela criação do Processo Judicial 
Eletrônico, permitindo o uso dos meios eletrônicos para a tramitação do processo, comunicação dos atos 
processuais e transferência de petições, entre outras providências. Ademais, de ne meio eletrônico como 
qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais (art. 1o, § 2o, I).  
 
8.12. AS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  
A EC n. 45/2004, na busca por um Poder Judiciário mais célere, teve, como uma de suas medidas, a criação do 
Conselho Nacional de Justiça que nasceu como tutor administrativo, financeiro e disciplinar do Poder 
Judiciário.  
O Conselho é hoje o responsável por, através de resoluções:  
• disciplinar o processo eletrônico; 
�• contribuir para solucionar os problemas que venham a surgir nas diversas esferas do Poder Judiciário pátrio.  
A primeira resolução importante para a informatização foi a de número 12, de 14 de fevereiro de 2006, que 
criou o Banco de Soluções do Poder Judiciário e o grupo de interoperabilidade. Estes têm o escopo de divulgar 
os sistemas de informações implantados ou em desenvolvimento para o aprimoramento da administração da 
Justiça e da prestação jurisdicional.  
Entre os pontos da competência do grupo estão as definições das regras de estrutura do parque tecnológico, 
sistemas de informação, conectividade e padronização do Poder Judiciário.  
Desse modo, percebe‐se que o CNJ tem desenvolvido papel fundamental no processo de informatização e 
organização do Poder Judiciário, destacando que a sua criação com a EC n. 45 se operou com o objetivo de 
revolucionar o ordenamento jurídico pátrio.  
 
AS DISPOSIÇÕES NO CPC/2015  
 
O novo Código de Processo Civil tem como objetivo eliminar os obstáculos para o acesso à Justiça, tentando 
minimizar a situação na qual se encontra o Poder Judiciário, abarrotado de processos e com recursos humanos e 
materiais insuficientes para atender toda essa demanda.  
A questão, porém, não passa simplesmente por aumentar os recursos do Poder Judiciário, mas sim por uma 
simplificação procedimental e por a afirmar a visão de que o processo não seja um m em si, mas um meio para 
assegurar a tutela de direitos.  
Para isso, o novo Código de Processo Civil busca uma simplificação procedimental, a fim de garantir a 
celeridade processual, sem desvincular da segurança jurídica, e a garantia de um processo ético, de 
respeito e colaboração entre os sujeitos processuais, em que o juiz tem papel importante, pois é a figura 
que mais precisa ser revista, não podendo ser inerte ou todo poderoso, mas precisando agir de forma 
equilibrada de maneira a garantir a paridade das armas e a tutela dos direitos fundamentais.  
Tratando-se de um novo Código, os anseios são que a nova legislação já traduza a nova tendência do Direito 
Processual que, inegavelmente, é a inserção da informática no Direito. Por isso, muito se indaga como é a 
relação entre o novo CPC e o processo eletrônico.  
O CPC/2015 não regula o que seria propriamente processo eletrônico, deixando tal tarefa a cargo do Conselho 
Nacional de Justiça, mas se preocupa com a privacidade das partes em processos eletrônicos.  
Também admite que os processos sejam total ou parcialmente eletrônicos e não dispõe nem mesmo sobre 
a regulamentação dos processos eletrônicos já existentes no âmbito dos Juizados Especiais, preferindo 
deixar os juizados regulamentados por sua legislação própria.  
 
ATIVIDADE PROPOSTA  
Comente o seguinte Acórdão do STJ:  
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PELOS 
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. É possível que o tribunal local defina, por meio de resolução que 
regulamente o processo eletrônico no âmbito de sua respectiva competência, ser de responsabilidade do autor 
a digitalização dos autos físicos para continuidade da tramitação do processo em meio eletrônico. Isso 
porque, nessa hipótese, a regulamentação está em consonância com o art. 18 da Lei 11.419/2006, o qual prevê 
que os “órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas 
competências”. REsp 1.374.048-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 21/5/2013 (Informativo no 
0524).  
 
R: Há documentos que chegam até as partes na forma física, por exemplo laudos, mapas, plantas. Por este 
motivo, os Estados poderão determinar que caberá ao tribunal digitalizar o documento OU poderá deixar sob o 
encargo da parte (A competência para procedimentos em matéria processual é concorrente entre Estados e 
União, Art. 24, XI). 
 
9. Sujeitos do Processo: o juiz, o Ministério Público e os advogados  
 
Leis específicas que regem os sujeitos dos processos: 
Magistratutra – LC 37/79 (LeiOrgMag) 
MPF – LC 75/93 
MPE – L8625/93 
Def Pub – LC 80/94 
Procuradores –LC 73/93 
 
9.1. O JUIZ: 
 
O processo, como categoria jurídica autônoma, é um conjunto de situações jurídicas ativas e passivas (poderes, 
faculdades, sujeições, deveres e ônus) que se desenvolvem por meio de atos processuais, visando à resolução 
imparcial dos conflitos existentes em sociedade.  
Apresentam o processo, necessariamente:� 
 
• SUJEITOS PARCIAIS: autor – quem demanda; e réu – em face de quem a demanda é deduzida;  
• SUJEITO IMPARCIAL: juiz ou Estado-juiz.� 
 
Entre os princípios que devem reger a atuação do Estado‐Juiz na solução do litígio, podemos citar:  
• os poderes de instrução; 
�• o livre convencimento do magistrado;� 
• o poder de polícia das audiências, de natureza administrativa;� 
• o poder de direção do processo, de julgamento das pretensões e de imposição dos efeitos de seu julgamento; 
 • o poder de expedir comandos às partes vinculadas às obrigações de fazer e não fazer;� 
• a tentativa de conciliação entre os litigantes.  
 
O PODER DE INSTRUÇÃO (CPC15) 
Art. �370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 
do mérito.  
Art. 396 - O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.  
Art. 438 - O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição:  
I – as certidões necessárias à prova das alegações das partes;  
II – os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios ou entidades da administração indireta.  
Art. 461 - O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte:  
I – a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas;  
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II – a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato 
determinado que possa in uir na decisão da causa, divergirem as suas declarações.  
Art. 481 - O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas 
ou coisas, a m de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.  
 
  
9.2. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AOS MAGISTRADOS: 
 
Como regra, os juízes devem ingressar na carreira mediante concurso público de provas e títulos.  
Além da seleção rigorosa por que passam os juízes, o art. 94 da CF instituiu a regra do QUINTO 
CONSTITUCIONAL, determinando que um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos 
Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios será ocupado por membros do Ministério Público, com 
mais de dez anos de carreira, e por advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez 
anos de atividade profissional.  
 Aplica-se o QUINTO ao: TRF, TJ, TST, TRT 
 NÃO se aplica o QUINTO ao: STF, STJ (1/3), TSE, TRE, STM (Superiores + Eleitoral, que não tem 
corpo próprio) 
 MACETE: Aplica-se o QUINTO nos tribunais que começam com T e não tem E 
 
São garantias constitucionais dos magistrados:  
 VITALICIEDADE  
Significa que o magistrado só pode perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado, com 
exceção: no caso do juiz de primeira instância, se estiver durante os dois primeiros anos de exercício, prazo 
durante o qual a perda dependerá apenas de deliberação do tribunal a que estiver vinculado.  
 
 INAMOVIBILIDADE  
O juiz é imune a transferências de cargo contra sua vontade (mesmo por promoção), salvo por motivo de 
interesse público, reconhecido pela maioria absoluta dos membros do tribunal a que o magistrado estiver 
vinculado ou do Conselho Nacional de Justiça (art. 93, VIII, da CF).  
 
 IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO  
Proíbe quaisquer alterações que reduzam o valor de seu subsídio, pois tal diminuição possibilitaria a exposição 
do Poder Judiciário a coações e represálias provenientes de particulares ou de outros Poderes. 
�Além dessas garantias, a independência do Poder Judiciário é completada pela atribuição conferida aos juízes 
de governar os próprios serviços, isto é, organizar e administrar os serviços dos órgãos jurisdicionais e seus 
auxiliares, na forma estabelecida pelo art. 96 da CF.  
 
 PODERES E DEVERES DOS JUÍZES NO CPC/2015  
Apesar de vigorar em nosso sistema processual o princípio da inércia jurisdicional, segundo o qual o juiz só 
pode proferir uma sentença se provocado, uma vez requerida a tutela jurisdicional, o processo se 
desenvolve por IMPULSO OFICIAL, cabendo ao magistrado, por meio de seus poderes, garantir a marcha 
adequada.  
Contudo, os poderes do juiz não se esgotam na prestação da tutela jurisdicional, cabendo‐lhe fiscalizar e 
controlar a relação processual, fazendo com que se desenvolva regular e validamente.  
O juiz atuará de forma que a tutela seja prestada efetiva e tempestivamente, não podendo, de forma alguma, 
eximir‐se de decidir em caso de lacuna ou obscuridade da lei (Princípio do Non Liquet - Art. 140, CPC15).  
(CPC15, §ú Art. 140) permite, em caráter excepcional, o julgamento por EQUIDADE, e, mesmo assim, 
apenas nas hipóteses que estejam taxativamente previstas em lei.  
 
EQUIDADE: remete a um julgamento que busca a justiça no caso concreto, mesmo que, para tanto, seja 
necessário “contornar” o texto legal. Em outras palavras, há determinadas situações nas quais a decisão que se 
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mostra mais adequada ao caso não decorre, necessariamente, da aplicação literal do texto da lei.  
Ex: podemos citar o parágrafo único do art. 723 do CPC/2015, que assim dispõe: “o juiz não é obrigado a 
observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente 
ou oportuna”.  
 
O Art. 141, a seu turno, complementa o PRINCÍPIO DA INÉRCIA DO JUIZ, também chamado princípio da 
demanda ou, ainda, princípio dispositivo, previsto no art. 2o do CPC/2015. Assim, o magistrado deve decidir o 
mérito da causa nos limites propostos pelas partes (o autor, na petição inicial, e o réu, na contestação).  
O juiz não pode conhecer questões não suscitadas pelas partes, salvo se forem as chamadas questões de 
ordem pública, ou seja, questões que podem ser examinadas de ofício pelo magistrado, como aquelas previstas 
no art. 485, § 3º. E, mesmo nesses casos, o juiz deverá dar às partes oportunidade de se manifestar antes de 
decidir, como determina o art. 10, parte final, do CPC/2015.  
 
O Art. 139 traz as principais regras que vão determinar a atuação do Juiz, no que tange as medidas: 
(CPC15, Art. 139) O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 
Ex: Penhora on-line, astreintes  
 
V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 
mediadores judiciais; 
Busca da solução PACIFICADORA – Mediadores, Conciliadores e  
 
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; 
Juiz passa a ter poder de controlar de forma mais flexível os prazos processuais. 
 
 
 
9.3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS JUÍZES: 
O novo CPC adota um regime único e uniforme para a responsabilização de juízes, promotores e advogados 
públicos.  
 
CIVILMENTE, o juiz responde por perdas e danos, mas apenas regressivamente. Em outras palavras, aquele 
que se sentir prejudicado por ato praticado por magistrado deve acionar o Estado, na forma do art. 37, § 6º, da 
Carta de 1988.  Observa-se que o dispositivo constitucional permite o regresso (possibilidade de o Estado 
acionar seu servidor após ser condenado na ação proposta pelo particular) nos casos de dolo ou culpa.  
AÇÃO DE REGRESSO CONTRA MAGISTRADOS: No caso dos magistrados, a ação regressiva só será 
possível nos casos de DOLO ou FRAUDE (art. 143, I, do CPC/2015) ou quando o magistrado recusar, 
omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte 
(art. 143, II, do CPC/2015). Atente que não há CULPA – mantem-se a Resp. OBJETIVA do Estado. 
Na segunda hipótese, o parágrafo único do art. 143 ressalva que só se configura o atraso quando a parte 
requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias.  

 
 



    www.estudodireito.com	
	

	
50 Leonardo	Ervatti	

Coach	de	Concursos	

9.4. OS IMPEDIMENTOS E AS SUSPEIÇÕES  
 
Juiz para julgar deve ser: COMPETENTE + IMPARCIAL. 
Tanto o IMPEDIMENTO, quanto a SUSPEIÇÃO comprometem a imparcialidade do Juiz. E a imparcialidade 
é um pressuposto processual 
O Processo é Remetido para o Juiz Tabelar (O tribunal já organiza uma relação de remessas) 
 
(Art. 144 do CPC/2015) hipóteses legais de IMPEDIMENTO: 
I – em que interveio como mandatário da parte, o ciou como perito, funcionou como membro do Ministério 
Público ou prestou depoimento como testemunha;� 
II – de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 
�III – quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu 
cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou a m, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive;  
IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou a m, 
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;  
V – quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; 
�VI – quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;� 
VII – em que gure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de 
contrato de prestação de serviços; 
�VIII – em que gure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, 
consanguíneo ou a m, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 
advogado de outro escritório;� 
IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado.  
Há mais uma hipótese de impedimento, consagrada no art. 147: 
 “Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o 
segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal”.  
 
(Artigo 145�, CPC15) SUSPEIÇÃO do juiz:  
I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;� 
II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 
aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do 
litígio;� 
III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes 
destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;� 
IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.  
 
Além dessas quatro hipóteses, o § 1º permite, ainda, que o magistrado se declare suspeito por foro íntimo, sem 
que exponha, publicamente, os motivos que o levaram a tomar tal atitude.  
- Quando o Juiz, por algum motivo, não se sentir não confortável para julgar o processo (por motivo de foro 
íntimo) ele poderá despachar e remeter o processo para o Juiz Tabelar. 
 
- Quando o advogado da parte alegar que há razões para o IMP ou SUP do Juiz e este verificar que não há 
motivos para o IMP ou SUSP, o advogado poderá arguir e solicitar a remessa para o tribunal, havendo formado 
um segundo processo para que o Tribunal resolva se o Juiz está impedido ou não. Enquanto não se resolver este 
segundo o processo, o primeiro encontrar-se-á suspenso.  
 
O § 2º considera ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega, ou quando 
este houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.  
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9.4. O MINISTÉRIO PÚBLICO: 
 
O texto constitucional contempla a organização do Ministério Público na Seção I (Do Ministério Público) do 
Capítulo IV (Das Funções Essenciais à Justiça) do Título IV (Da Organização dos Poderes).  
Vejamos o que dizem os artigos a seguir:  
 

A PARTICIPAÇÃO DO MP NA CF + CPC15 
 

 
 

(CF, Art. 127) - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis.  
Primeiramente, devemos observar que, conforme a própria definição dada pelo legislador, o Ministério Público 
é uma Instituição, não se confundindo, portanto, com as pessoas jurídicas, não sendo assim dotado de 
personalidade jurídica. Dessa feita, o Ministério Público deve ser entendido sempre como uma Instituição 
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. É oportuno salientar que o art. 127, caput, subdivide-
se em duas partes:  
 a) conceito da Instituição;  
 b) objetivos funcionais ou institucionais.  
 
No tocante à primeira parte, ou seja, o CONCEITO, devem ser feitas algumas observações abaixo elencadas. 
Quando o art. 127 da CF/88 utiliza a expressão “instituição permanente”, almeja que se entenda tratar-se de 
uma cláusula pétrea, não podendo, portanto, ser suprimida pelo poder constituinte derivado (art. 60, § 4º, da 
CF). Já no concernente ao termo “essencial”, significa dizer que, nas hipóteses em que sua intervenção for 
obrigatória, se não for chamado, será caso de nulidade do processo, isto é, não poderá haver jurisdição válida.  
A atuação do Ministério Público como CUSTOS LEGIS, ou seja, fiscal da lei, encontra assento constitucional 
nesse artigo que faz menção à defesa da ordem jurídica. Já a atuação do Parquet em todos os processos de 
natureza eleitoral está fundamentada na defesa do regime democrático, também contido nesse dispositivo. 
Costumamos dizer que a participação do Ministério Público pode-se dar de duas formas no processo: pela sua 
atuação ou por meio de sua intervenção. A participação seria, portanto, gênero que comportaria em si duas 
espécies: 
 a) ATUAÇÃO: quando o Ministério Público AGE COMO PARTE no processo promovendo a ação.  
 b) INTERVENÇÃO: refere-se às hipóteses em que o Ministério Público funciona COMO FISCAL 
DA LEI, como custos legis em uma ação que foi proposta por outrem.  
 
Modernamente vem se entendendo que, pela sua natureza constitucional, mesmo nas hipóteses em que o 
Ministério Público participa do processo como parte, ele também o faz como fiscal da lei. A participação do 
Ministério Público como parte não acarreta a impossibilidade de, simultaneamente, agir o Parquet como fiscal 
da lei.  
 
No art. 127, § 1º, da Carta Magna estão elencados os princípios institucionais do Ministério Público: 
princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.  
 
a) Princípio da Unidade ou Princípio da Coesão Vertical: Significa dizer que o Ministério Público é uno. Em 
outras palavras, trata-se de uma instituição única, abstratamente considerada, na qual seus membros oficiam nos 
processos em nome da instituição a que são ligados, conforme a Teoria do Órgão, já mencionada anteriormente.  
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b) Princípio da Indivisibilidade ou Princípio da Coesão Horizontal: É decorrência lógica do princípio da 
unidade e consiste na possibilidade de os membros da instituição se substituírem sem que haja prejuízo para ela 
ou para a sociedade.  
c) Princípio da Independência Funcional:Segundo este, os membros do Parquet têm de atuar apenas de 
acordo com dois parâmetros: a lei e sua consciência. 
 

 
(CF, Art. 128 da CF)  elenca a classificação do Ministério Público e nos dá sua organização.  
 
O Ministério Público como Instituição é uno, sendo tal unidade constitucionalmente concebida. No entanto, 
no exercício de suas funções – até mesmo por questões organizacionais e a fim de facilitar a execução dos 
trabalhos –, é necessário que haja uma divisão de tarefas, razão pela qual é o Ministério Público subdividido. 
No sistema brasileiro há o Ministério Público da União, regulado pela LC n. 75/93, e o Ministério Público dos 
Estados, regulado pela Lei n. 8.625/93.  
 O Ministério Público da União, por sua vez, subdivide-se nos seguintes ramos:  
  • Ministério Público Federal;  
  • Ministério Público do Trabalho;  
  • Ministério Público Militar;  
  • Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
 
 

 
 
(CF, art. 129 da CF) Elenca as funções institucionais do Ministério Público que consistem na atuação 
concreta dos objetivos institucionais, ou seja, são aquelas medidas processuais verdadeiros instrumentos 
colocados à disposição da instituição para bem exercer o seu mister constitucional.  
 
São elas:  

I. promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;  
II. zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;  
III. promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
IV. promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos 

Estados, nos casos previstos nessa Constituição;  
V. defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;  
VI. expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 

informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;  
VII. exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo 

anterior;  
VIII. requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 

jurídicos de suas manifestações processuais;  
IX. exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-

lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
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O novo Código de Processo Civil alterou topograficamente as disposições gerais sobre o Ministério Público, 
para tratá-las em um novo título, após os auxiliares da Justiça e antes da Defensoria Pública, já que no Código 
de Processo Civil de 1973 seu tratamento era em local diverso, logo após o título das partes e de seus 
procuradores.  
 
(CPC15) Contudo, algumas regras específicas sofreram grande alteração.  
Os arts. 176 e 177 do novo Código reforçam a dicção do art. 127 da CF. Tratam da atuação do Ministério 
Público em todos os graus, e remetem, ainda, ao art. 129, § 1º, da CF, ao afirmar que o direito de ação do 
Parquet deve ser exercido de acordo com suas atribuições institucionais.  
 
(CPC15, Art. 178 – MP como CUSTOS LEGIS) 
Trata das hipóteses de INTERVENÇÃO do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (CUSTOS 
LEGIS), que estavam antes previstas no art. 82 do CPC. São elas, além das que já estão previstas na lei ou na 
Constituição Federal:  

I. nas causas que envolvam interesse público ou social; 
II. �nas causas que envolvam interesse de incapaz;� 
III. nas causas que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.  

 
(CPC15, Art. 179)  
Atualiza, sem grande modificação de conteúdo, a redação do art. 83 do CPC/1973, e prevê duas regras para a 
INTERVENÇÃO do Ministério Público:  
 
 a) ter vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;  
 b) poder produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.  
 
(CPC15, Art. 180)  
 

Art. 180.  O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a 
partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1o. 
§ 1o Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz 
requisitará os autos e dará andamento ao processo. 
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo 
próprio para o Ministério Público. 
Art. 181.  O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com 
dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

 
9.5. O ADVOGADO PRIVADO: 
 
Consoante os Arts. 133 da CF/88 e 2º da Lei n. 8.906/94 (Estatuto do Advogado), a advocacia é função 
essencial à administração da Justiça, ao lado do Ministério Público, da Advocacia Pública (Advocacia Geral da 
União e Procuradorias dos Estados e dos Municípios) e da Defensoria Pública.  
Essa inserção do advogado no sistema da defesa de direitos tornou indispensável a representação da parte em 
juízo por meio de advogado devidamente habilitado (isto é, bacharel em Direito regularmente inscrito nos 
quadros da OAB – entidade organizativa e disciplinadora da advocacia), cujos atos e manifestações no 
exercício da profissão são invioláveis, nos limites da lei.  
Tal exigência constitui, em verdade, corolário dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da 
isonomia. A plena eficácia desses princípios pressupõe que se conceda a ambas as partes a oportunidade de 
participar do processo, trazendo aos autos argumentos e provas capazes de influir na formação do 
convencimento do Estado-juiz. O dispositivo constitucional sobredito, concretizando esses princípios, entende 
que a oportunidade de participação somente se pode dizer real quando a pretensão da parte possa contar com 
uma defesa técnica.  
Desse modo, a legislação infraconstitucional considera pressuposto processual a CAPACIDADE 
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POSTULATÓRIA DA PARTE: aptidão para a prática de atos processuais. Esta somente se faz presente 
quando a própria parte goza do denominado ius postulandi ou quando esteja representada por quem o detenha, 
ou seja, por um advogado (Lei n. 8.906/94, arts. 1o e 4o).  
 
O novo CPC, por sua vez, trata dos advogados privados entre os Arts. 103 e 107.  
 
Alguns termos importantes: 
Honorários Advocatícios: Quando o cliente contrata um advogado será realizado um contrato onde instará 
fixado os honorários advocatícios, que é o pagamento do advogado. 
Honorários Sucumbenciais: devido ao advogado da parte que vence o processo 
Procuração Adjudícia: Procuração dada pelo cliente ao advogado para que o represente no Processo Judicial. 
 - Com Poderes Gerais: permite os atos básicos na defesa do autor. 
 - Com Poderes Específicos: concede poderes específicos. Ex: recebimento, transação e até compensação 
de valores. 
 
9.6. O ADVOGADO PÚBLICO: 
 
Igualmente essenciais à administração da Justiça e indispensáveis ao exercício da jurisdição são as atividades 
exercidas pela Advocacia Pública, formada por bacharéis em direito, inscritos no quadro de advogados da 
OAB, que se dedicam judicial e extrajudicialmente à defesa da União, dos Estados e dos Municípios.  
Têm ATUAÇÃO VINCULADA À PROTEÇÃO DO ERÁRIO E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
Ingressam por concurso público de provas e títulos. No âmbito da União, têm-se o Advogado da União e os 
Procuradores da Fazenda Nacional.  
 
 No âmbito FEDERAL: 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO �: Criada pela Constituição Federal de 1988 (art. 131) e instituída pela LC n. 
73, de 10 de fevereiro de 1993, é chefiada pelo Advogado‐Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente 
da República.  
 
 No âmbito dos ESTADOS: 
ADVOCACIA PÚBLICA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL: Trata o art. 132 da CF, segundo o 
qual os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a representação judicial e consultoria jurídica 
das respectivas unidades federadas.  
 
 No âmbito dos MUNICÍPIOS: 
PROCURADORIAS DOS MUNICÍPIOS: No âmbito municipal, a Advocacia Pública é exercida pelas 
Procuradorias dos Municípios, que não se encontram previstas na Constituição Federal e que nem sempre 
existirão, cabendo a cada Município instituí-las, se for do interesse da Administração.  
_____________________ 
Os advogados públicos são tratados pelo novo CPC nos arts. 182 a 184. Aqui também não há grandes 
mudanças na regulamentação.  
Art. 182 dispõe que “incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”  
Art. 183 garante o prazo em dobro para todas as manifestações processuais, salvo se o contrário for 
expressamente ressalvado em lei (art. 183, § 2o).  
Art. 184 regulamenta a responsabilidade civil do membro da Advocacia Pública, dispondo que o agente 
responda de forma regressiva, quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.  
 
9.6. O DEFENSOR PÚBLICO: 
Existem as Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas Estaduais (cada Estado editará uma lei, 
que geralmente espelha a LC 80/94 
Representa instituição indispensável à função jurisdicional e desempenha funções de grande interesse público e 
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utilidade social, em vista da importância fundamental de sua atividade voltada ao amparo jurídico dos 
hipossuficientes.  
Com atribuições previstas no art. 134 da CF e na LC n. 80/94, foi instituída para o cumprimento da promessa 
constitucional de assistência jurídica integral, contida no art. 5º, LXXIV, que, por sua vez, representa 
manifestação da denominada primeira onda renovatória, constituindo fruto da forte influência exercida pelo 
movimento universal de acesso à Justiça inaugurado por Mauro Cappelletti.  
 
A ideia de assistência jurídica integral engloba também a gratuidade de justiça, ou seja, a isenção do 
pagamento das custas do processo, na forma da Lei n. 1.060/50. Esse benefício vale, independentemente de 
estar assistido por Defensor Público, e pode ser requerido por ambas as partes. Adotada a presunção de 
veracidade da afirmação de pobreza, resta à outra parte impugná-la.  
 
ATIVIDADE PROPOSTA  
 
Discorra sobre as medidas a serem determinadas pelo Magistrado caso o descumprimento de ordem judicial, de 
acordo com o Art. 139. CPC 
R: Existe um dever genérico ao cumprimento das ordens judiciais (Boa-fé e colaboração). Caso não haja o 
cumprimento voluntário, o Juiz poderá determinar medidas que permitem constranger as partes a cumprirem o 
que foi determinado incialmente. Art. 139, IV, NCPC poderão ser impostas Medidas Coercitivas (Ex: 
astreintes, multas, prisão civil para o devedor de alimentos), Indutivas, Mandamentais e Sub-rogatórias (Ex: 
Penhora On-line). 
 
 
10. Tutelas Provisórias: urgência e evidência  
 

Código 73 Código 15 
Processo Conhecimento 

Processo Execução 
Processo Cautelar 

Processo Conhecimento 
Processo Execução 

 

Código 73 Código 15 
Tutela Antecipada (273), 
Tutela Cautelar (796 – 

livro próprio). 

Tutela Antecipada e Tutela 
Cautelar – na Parte Geral. 

 
 
10.1. VISÃO GERAL DA TUTELA PROVISÓRIA: 
 
O novo Código de Processo Civil oferece à TUTELA CAUTELAR um tratamento bem distinto daquele 
adotado pelo Código de 1973. Este disciplinava, em seu Livro III, o processo cautelar, como meio de fornecer 
uma tutela jurisdicional mediata de natureza instrumental e caráter não satisfativo, cuja finalidade consistia, de 
assegurar, na medida do possível, a eficácia prática de providências quer cognitivas, quer executivas, 
sendo acessório ao processo de conhecimento ou ao processo de execução.  
 
O Código de 2015 traz o que denomina TUTELA PROVISÓRIA no Livro V de sua Parte Geral, 
desdobrando-se o tratamento em três Títulos:  
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• Disposições Gerais (arts. 294 a 299); 
� 
• TUTELA DE URGÊNCIA (arts. 300 a 310), subdividindo-se esta em Capítulos sobre disposições gerais, 
tutela antecipada requerida em caráter antecedente e tutela cautelar requerida em caráter antecedente;� 
 
• TUTELA DA EVIDÊNCIA (art. 311).  
 
O PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ deve ser compreendido como um poder-dever, no sentido de 
que o magistrado se utilizará de meios aptos a obter o resultado pretendido, sendo a proteção que deve fornecer 
a determinada situação impositiva. Contudo, esse poder geral de cautela, amplo e não restrito a casos 
predeterminados, não é arbitrário. Sua primeira limitação é a necessidade, pois somente demonstrada a presença 
dos requisitos e presente a necessidade do provimento, dentro dos objetivos próprios da tutela de urgência, é 
que ela deve ser deferida. Ademais, a medida não deve transpor os limites que caracterizam sua natureza 
provisória, não podendo ser mais do que o pedido do requerente.  
 
10.2. REGRAS GERAIS INTRODUZIDAS PELO CPC/2015  
Enquanto os processos de conhecimento e execução oferecem tutela jurisdicional imediata e satisfativa, por 
meio da qual se busca atender à pretensão do autor, a tutela provisória, é aquela que, em razão da sua natural 
limitação cognitiva, não é apta a prover definitivamente sobre o interesse no qual incide e que, portanto, sem 
prejuízo da sua imediata eficácia, a qualquer momento, poderá ser modificada ou vir a ser objeto de um 
provimento definitivo em um procedimento de cognição exaustiva.  
 
A COGNIÇÃO do Juiz poderá ser: 
 SUPERFICIAL: Poucos elementos para que o Juiz possa avaliar (URGÊNCIA URGENTÍSSIMA). Ex: 
Apenas a Petição Inicial. 
 SUMÁRIA: Juiz possui um pouco mais de elementos para avaliar/diligenciar. Ex: O juiz poderá 
solicitar alguma diligência de curto prazo, 
 EXAURIENTE: Juiz tem tempo suficiente para se convencer e proferir a tutela definitiva. 
 
A Tutela Provisória, portanto, é marcada pela SUMARIEDADE de sua cognição e pela 
PROVISORIEDADE, sendo decorrente da necessidade de prestação jurisdicional efetiva, a qual deve, 
obrigatoriamente, ser oferecida pelo Estado por conta do monopólio da jurisdição, em prazo razoável.  
 
PROCEDIMENTO DO JUIZ: 
Ao solicitar-se uma TUTELA PROVISÓRIA (de forma LIMINAR): 
   1) O JUIZ poderá INDEFERIR; 
  2) O JUIZ poderá DEFERIR (inaudita altera par) – JUIZ defere em cognição SUPERFICIAL, 
postergando o Contraditório (Contraditório Diferido) 
  3) O JUIZ entende que os requisitos estão presentes mas não estão adequadamente 
demonstrados. Ele poderá Audiência de Justificação – demonstrar com maior clareza aquilo que está narrado na 
Petição Inicial (Prova de Materialidade + Prova de Autoria) 
 
 OBS: Contra as decisões de TUTELA PROVISÓRIA caberá AGRAVO DE INSTRUMENTO 
(CPC15, Art. 1015) – Voltado a decisões que são tomadas no curso do processo. 
 
10.3. MODALIDADES DE TUTELA PROVISÓRIA: 
O exame a que se procede agora visa explorar, em detalhes, as modalidades assumidas pelo gênero tutela 
provisória, sendo elas: TUTELA DE URGÊNCIA (cautelar ou antecipada; antecedente ou incidental) e 
TUTELA DE EVIDÊNCIA. 
 
O Estado detém a função de prestar a jurisdição, que, por sua vez, consiste no mecanismo do qual se valem os 
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particulares e os órgãos públicos para buscar a aplicação de uma norma genérica e abstrata a um caso concreto.  
Compatibilizar a celeridade das decisões com o necessário respeito aos preceitos constitucionais e aos 
julgamentos que expressem qualidade é sempre um desafio para o julgador.  
Deve ser considerado que o Estado necessitará de um lapso temporal natural para seguir os trâmites processuais 
e prestar a jurisdição de modo a respeitar elementos fundamentais aos jurisdicionados.  
Pode ocorrer, contudo, que o decurso desse tempo acarrete o comprometimento da prestação jurisdicional.  
 
De acordo com o art. 294, a tutela provisória pode se manifestar nas formas de evidência ou de urgência, 
dividindo-se esta em cautelar ou antecipada, podendo ser concedida em caráter antecedente ou incidental.  
Distinguem-se, assim, a modalidade deferida diante da evidência de seu cabimento daquela fundada na urgência 
(em face de um direito que pode perecer ou a utilidade do processo, que pode ser perdida). Vejamos as 
diferenças entre as duas:  
  
10.3.1. TUTELA DE URGÊNCIA  
 
Foi subdividida em CAUTELAR e ANTECIPATÓRIA do provimento final (natureza da tutela), e em 
ANTECEDENTE ao pedido principal ou INCIDENTAL no processo (momento de concessão).  
 
 Temos então na Tutela de Urgência: 

1) Tutela de Urgência Cautelar Antecedente; 
2) Tutela de Urgência Cautelar Incidental; 
3) Tutela de Urgência Antecipatória Antecedente*; 
4) Tutela de Urgência Antecipatória Incidental. 

 
*Poderá se estabilizar no curso do processo caso o réu não se manifeste. 
 
10.3.2. TUTELA DA EVIDÊNCIA  
O novo Código intenta proteger um direito que se mostra evidente desde o início do processo, ainda que em 
hipóteses nas quais, por ausência de urgência, o Código de 1973 não previa a antecipação da tutela ao final 
pretendida. �É modalidade que possui, sempre, natureza satisfativa e que preza pela celeridade, sem, 
contudo, sacrificar o contraditório, que fica postergado.  
 
10.4. PROCEDIMENTOS DO JUIZ:  
 
O Art. 296 manteve, em síntese, a norma dos Arts. 273, §§ 4o e 5o, e 807 do antigo Diploma, ao determinar a 
conservação da eficácia da tutela provisória na pendência do processo, podendo ser revogada ou modificada a 
qualquer tempo, bem como na suspensão deste, salvo decisão judicial em contrário.  
O juiz poderá, observando as normas atinentes ao cumprimento provisório da sentença, determinar todas as 
medidas que entender necessárias para a efetivação da tutela, mesmo que não tenham sido expressamente 
requeridas pela parte (art. 297).  
De se observar que o art. 139, IV, dispõe que o magistrado pode “determinar todas as medidas indutivas, 
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.  
Ressalte-se, porém, que a tutela provisória propriamente dita deve ser requerida pela parte, nos termos do art. 
299, que estabelece a competência do juízo também competente para o conhecimento do pedido principal.  
 
 
10.5. PROCEDIMENTOS CAUTELARES ESPECÍFICOS: 
O Código de 1973 trazia uma relação de diversos procedimentos cautelares específicos. A lógica se justificava, 
na medida em que havia a previsão de um processo cautelar autônomo. O CPC/2015 não mais traz essa 
dinâmica, mas reconhece as MEDIDAS CAUTELARES que podem ser deferidas no curso do processo 
de conhecimento ou do processo de execução.  
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Assim sendo, vale a pena apresentar, ainda que de forma sucinta, as principais características de algumas dessas 
medidas que continuarão cabíveis na forma do referido art. 301 do CPC/2015.  
Tais medidas, no CPC de 1939, eram classificadas como preventivas, que seriam uma garantia forçada à 
execução de sentença futura e incluíam os seguintes procedimentos:  
• Arresto; 
�• Sequestro;� 
• Busca e apreensão; 
�• Prestação de caução;� 
• Exibição de documento ou coisa;� 
• Obras de conservação de coisa litigiosa;  
• Prestação de alimentos provisionais e o arrolamento;� 
• Preparatórias que seriam as prejudiciais à ação principal, como o protesto de títulos e a restauração de autos 
ou conservativas, com a função de prevenir um dano, como a caução e a homologação do penhor legal.  
 
MEDIDAS CAUTELARES: objetivam assegurar um resultado útil futuro ou tutelar preventivamente para 
conceder, desde logo, tutela àquele resultado útil e, mais ainda, que cabe ao magistrado, diante de determinadas 
hipóteses concretas, conceder medida apta a tutelar o direito da parte, evitando a perpetuação de lesões.  
 
ARRESTO: assegurar a execução e a satisfação do credor. 
 
É um procedimento cautelar típico, voltado a assegurar resultado útil de execução por quantia certa contra 
devedor solvente. Considerando que a finalidade da prestação da tutela jurisdicional executiva é a satisfação do 
credor, através da expropriação de prestações que tenham natureza pecuniária ou que se devam converter em 
pecúnia, essa medida cautelar visa evitar que a dissipação do patrimônio do executado comprometa o crédito do 
exequente.  
Dessa forma, o arresto objetiva tornar indisponíveis bens, em valor suficiente, de modo a assegurar a 
futura realização de créditos monetários ou de outras prestações que devam se converter em pecuniárias. 
No arresto, menor relevância têm os bens apreendidos, bastando que se prestem a ser excutidos em futura 
execução.� A relevância para o arresto é, portanto, que as prestações tenham natureza pecuniária ou 
possam se converter em pecúnia. Incluem-se como passíveis de arresto até mesmo as obrigações de fazer, de 
não fazer ou de entregar coisa que deva se converter em perdas e danos, por serem futuramente tratadas como 
pecuniárias.  
O arresto cessa quando houver causa extintiva da dívida na obrigação principal.  
 
SEQUESTRO: garantir a conservação de coisa determinada. 
O sequestro relaciona-se com a obrigação de dar coisa, enquanto o arresto vincula-se às obrigações de 
pagamento de quantia. O objetivo de tal medida é garantir a guarda e a conservação de coisas 
determinadas, enquanto o credor aguarda o instante oportuno para sua execução, tratando-se de 
perspectiva de obter um resultado útil em outro processo.�Dessa forma, enquanto o arresto visa à proteção do 
crédito, incidindo sobre bem do devedor, já que sua finalidade é viabilizar ulterior penhora, o sequestro objetiva 
a proteção de determinado bem, que pode até mesmo ser de propriedade ou posse discutíveis.  
O receio de danificação, de perda ou de extravio de determinados bens, devidamente identi cados, dão margem 
ao sequestro, para a conservação até ulterior deliberação jurisdicional.  
 
BUSCA E APREENSÃO: de pessoas ou coisas (medida mista – cautelar + executiva) 
A busca e apreensão é vista como uma medida híbrida, uma vez que pode assumir as vestes de uma verdadeira 
providência cautelar ou de uma medida sumária com inegável viés executivo, como a que se dá na execução 
para entrega de coisa.� A busca e apreensão é uma forma assumida por diversos mecanismos judiciais de 
apreensão e remoção de bens e pessoas, para diversas finalidades.� Sua disciplina é de uma providência 
utilizada toda vez que for necessária a busca e desapossamento de certo bem ou de certa pessoa, 
independentemente do direito que constitui a base dessa pretensão, já que o que se pretende aqui é 
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localizar o objeto de apreensão. �A busca e apreensão pode ser de pessoas ou de coisas, devendo o pedido 
conter indícios do lugar onde a pessoa ou a coisa a ser buscada e apreendida possa estar.�Se concedida a tutela, 
será expedido mandado, que deverá conter o local da diligência, a descrição da coisa ou pessoa procurada e seu 
destino, bem como a assinatura do juiz que emanar a ordem.  
 
ARROLAMENTO DE BENS: documentação sobre o estado de bens 
A finalidade do arrolamento é a documentação da existência e do estado dos bens, sempre que houver 
receio de seu extravio ou dissipação.�A medida não se confunde com o sequestro, uma vez que o arrolamento 
pressupõe o desconhecimento dos bens cuja conservação se pretende. O arrolamento objetiva, em primeiro 
lugar, identificar os bens no patrimônio do réu para só após conservá-los.  
Na petição inicial, o autor deve expor seu direito aos bens que pretende ver arrolados, devendo haver ameaça 
fundada de extravio ou dissipação dos bens, a m de que o juiz verifique a legitimidade do autor para formular o 
pedido.  
 
10.6. TUTELA DE URGÊNCIA: 
 
A tutela de URGÊNCIA, como visto, pode se manifestar nas formas ANTECIPATÓRIA e CAUTELAR.  
 
A TUTELA ANTECIPATÓRIA possui natureza satisfativa. Por intermédio dela, o juiz profere decisão 
interlocutória no curso de um processo de conhecimento, cujo teor consiste na antecipação dos efeitos que só 
seriam alcançados com a prolação da sentença.  Aqui você antecipa o mérito da providência final 
(antecipatória).  
Ex: internação de urgência para cirurgia 
 
Já a TUTELA CAUTELAR apresenta natureza instrumental, voltando-se para um processo de 
conhecimento ou para um processo de execução, não possuindo cunho satisfativo, uma vez que é somente ao 
final do processo que o reconhecimento do direito que se busca será alcançado, e não com a tutela cautelar. 
Aquilo que você está pedindo na Tutela Cautelar, neste momento, não é o que você deseja no final do 
processo, mas apenas viabiliza a providência que você realmente deseja no momento da Tutela Definitiva. 
Sempre que você deseja requerer um medida instrumental (intermediária) 
 
Para distinguir entre TUTELA CAUTELAR e TUTELA SATISFATIVA, tem-se em mira a natureza da 
tutela concedida. Enquanto a tutela cautelar visa assegurar a eficácia do processo principal, a tutela 
satisfativa destina se a pro- teger diretamente o direito subjetivo material. Em suma:  
1º) tutela liminar é a que se concede in limine litis, podendo ter caráter cautelar ou satisfativo, conforme a 
hipótese;  
2º) tanto a tutela cautelar quanto a tutela satisfativa podem ser concedidas no início ou no fim do 
procedimento, sendo classificadas, no primeiro caso, como liminar e, no último, como final.  
 
O Art. 300 traz a previsão de DOIS REQUISITOS DO CABIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA: 
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo.  
 
1) PROBABILIDADE DO DIREITO – FUMUS BONU IURIS 
Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então 
pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação.  
Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria entre a 
fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que o 
antigo requisito.  
Caberá ao magistrado, diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o 
requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro requisito que 
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veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.  
 
2) PERIGO DE DANO – PERICULUM IN MORA 
Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o requerente da 
concessão de tutela de urgência deverá demonstrar em juízo que há o perigo de que, em não sendo esta 
concedida, ocorra um dano irreparável ou de difícil reparação.  
O perigo de dano deve correlacionar-se também com a ideia de impossibilidade, em momento posterior, do 
cumprimento da obrigação, ou, ainda, com a própria inutilidade de procedência do provimento.  

 
 
Pode o juiz, para concedê-la, exigir caução real ou fidejussória apta ao ressarcimento de eventuais danos 
que a contraparte possa sofrer com a efetivação da tutela, sendo dispensável nos casos de hipossuficiência 
econômica da parte, garantindo-lhe o acesso à justiça (art. 300, § 1o).  
A tutela pode ser concedida sem manifestação prévia da outra parte, diferindo-se o contraditório, ou mediante 
justificação prévia, via audiência ou esclarecimentos da parte (§ 2o). Todavia, havendo perigo de 
irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência antecipatória não será concedida (§ 3o).  
Impõe o legislador, como condição ao deferimento da medida, que a antecipação dos efeitos não seja 
irreversível, havendo possibilidade de retorno ao status quo. Contudo, o provimento nunca é irreversível, 
pois é provisório e revogável. O que é reversível são as consequências decorrentes da execução da medida.  
Alternativas possíveis ao requisito da reversibilidade são a indenização por perdas e danos e a caução.  
Todavia, em caráter absolutamente excepcional, quando os valores em jogo forem de grande relevância, 
valendo-se o intérprete do princípio da proporcionalidade, admite-se a utilização da técnica destinada à 
obtenção de tutelas sumárias e provisórias para a solução definitiva e irreversível de situações substanciais (o 
que, na realidade, deixa de ser antecipação provisória, assumindo o status de tutela final, ou seja, tutela sumária 
definitiva).  
 
10.7. TUTELA DE EVIDÊNCIA: 
 
Aproxima-se da IDEIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO MANDADO DE SEGURANÇA, embora 
a tutela de evidência possa ser requerida contra qualquer pessoa, e não apenas contra autoridades públicas.  
 
Com o fito de dar à prestação da tutela jurisdicional maior celeridade, o novo Código traz a TUTELA DE 
EVIDÊNCIA como inovação técnica apta a proteger um direito evidente desde o início do processo, ainda que 
o Código anterior não abarcasse tal hipótese para permitir a antecipação da tutela final, por inexistência de 
urgência.  
 
O Direito já está evidente havendo um precedente ou Jurisprudência. 
 
A TUTELA DA EVIDÊNCIA é sempre incidente, podendo ser requerida tanto na petição inicial quanto em 
petição avulsa.  
 
O Código de 2015, em seu art. 311, vai além para albergar, também, as hipóteses em que, havendo prova 
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documental, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em enunciado de súmula vinculante, 
bem como as de pedido reipersecutório, fundado em contrato de depósito.  
O inciso I estabelece os critérios do abuso de direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do réu 
como uma das hipóteses autorizadas para concessão da tutela antecipada, e, com isso, a medida antecipada 
justifica‐se não em razão do perigo de dano, mas em função do exercício de mecanismos nocivos ao regular 
seguimento processual.  
Somado à forte probabilidade de existência do direito afirmado, entendeu o legislador agilizar o resultado do 
processo, a fim de evitar dano maior para o autor, com o retardamento indevido do provimento jurisdicional. 
Importante observar que a concessão somente pode ocorrer após a resposta do demandado, pois pressupõe 
abuso de defesa ou propósito protelatório do réu.  
 
Para o inciso II, a Lei disciplina a comprovação documental das alegações e a existência de tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Por sua redação, o artigo não a restringe ao Supremo 
Tribunal Federal, com isso abrindo-se à possibilidade eventual de previsão constitucional de edição de 
enunciados vinculantes também por outros Tribunais.  
Pelo inciso III, a não entrega do objeto custodiado implica cominação de multa. Fica estabelecida, dessa forma, 
uma sanção para o pedido de depósito, aplicável aos casos de alienação fiduciária, quando, até então, o 
descumprimento da ordem de entrega quedava sem correspondente medida coercitiva, dada a 
inconstitucionalidade da prisão civil por dívidas.  
O inciso IV amplia o cabimento da tutela da evidência para todos os casos em que o autor juntar prova 
documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito, sem que o réu oponha prova capaz de gerar dúvida 
razoável.  
Enfim, pelo parágrafo único, depreende-se que apenas nas hipóteses dos incisos II e III pode o juiz conceder a 
tutela de modo antecipado ao contraditório. Nos demais casos, é imprescindível a prévia intimação da parte 
adversa para que possa manifestar-se.  
 
ATIVIDADE PROPOSTA  
Eduardo promove, em face da Fazenda Pública Estadual, ação visando a condenação do réu a fornecer remédios 
para tratamento de doença (AIDS). Na inicial postula, ainda, a concessão de tutela antecipada, diante do risco 
de dano irreparável. O juiz, ao examinar inicial concede a tutela reclamada, que foi objeto de recurso por parte 
do réu. Indaga-se:  
a) É admissível a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública Estadual? Justifique.  
R: O Estado possui algumas prerrogativas. Como regra, (L9494) nas tutelas provisórias requeridas contra o 
Estado o Juiz deverá ouvir o Estado. Exceção é quando houver risco eminente, ainda que contra o Estado é 
possível o Juiz conceder a Tutela Provisória  sem ouvir o Estado. 
b) Como se comporta a jurisprudência do STJ sobre a possibilidade ou não de concessão de tutela antecipada 
em face do Estado?  
R: A tutela provisória deverá ser sempre reversível. Exceção se dá na hipótese em que se tutela antecipada 
trata de Diretos Fundamentais, neste caso, dispensa-se o requisito de reversibilidade, por prevalecer a dignidade 
da pessoa humana.  
 
 
 


