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A INFLUÊNCIA CONSTITUCIONAL NO NOVO CPC

Rubens Simões de Lima1

RESUMO: Este artigo tem como tema a influência de princípios constitucionais no 
Novo Código de Processo Civil. Seu objetivo é elucidar e elencar as novidades 
trazidas pelo Novo CPC, que entrou em vigor neste respectivo ano de 2016. Dividida 
em quatro seções, a pesquisa procura mostrar a necessidade que emergiu para o 
legislador brasileiro da reformulação do Código Processual para que apresentasse
uma base principiológica logo em seus artigos exordias, e que assim evitasse o 
desgaste da máquina judicial na resolução de conflitos que pudessem surgir a partir 
disto. Dentre os objetivos deste estudo, será abordado, como objetivo geral, as duas 
bases ideológicas, a saber, o Neoconstitucionalismo e o Neoprocessualismo.
Utilizando o procedimento metodológico bibliográfico e documental, chega-se à 
conclusão de que o Novo CPC estabeleceu uma plena harmonia com o texto 
constitucional.

Palavras chave: Direito Constitucional. Direito Processual Civil. Novo Código de 
Processo Civil. Princípios Constitucionais. Civil Law. Common Law

ABSTRACT: This article has as its theme the influence of constitutional principles in 
the New Code of Civil Procedure. Its purpose is to elucidate and list the news 
brought by the New CPC, which came into effect in this respective year of 2016. 
Divided into four sections, the research seeks to show the need that emerged for the 
Brazilian legislature from the reformulation of the Procedural Code to present a basis 
Principiological soon in his exorbitant articles, and that thus avoided the wear of the 
judicial machine in the resolution of conflicts that could arise from this. Among the 
objectives of this study, the two ideological bases, namely Neoconstitutionalism and 
Neoprocessalism, will be approached as a general objective. Using the 
methodological bibliographical and documentary procedure, it is concluded that the 
New CPC established a full harmony with the constitutional text.

Key words: Constitutional right. Civil Procedural Law. New Civil Procedure Code. 
Constitutional principles. Civil Law. Common Law

Sumário: Introdução; 1. O Neoconstitucionalismo e o Neoprocessualismo: 
definições e importância; 2. A influência do Neoconstitucionalismo e do 
Neoprocessualismo na elaboração do Novo CPC; 3. A organização principiológica e 
sua disposição no Novo CPC; 4. Efeitos da consagração dos princípios no Novo 
CPC e sua possível segurança aos operadores do direito; Conclusão; Referências.

1 Estudante do 10º período do curso de direito da faculdade Uniabeu e estagia no escritório de 
advocacia Lima e Fonseca.
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INTRODUÇÃO

O tema deste artigo acadêmico é a influência de princípios constitucionais no 

Novo Código de Processo Civil. Este estudo está inserido na área do Direito 

Constitucional e tem como objetivo elucidar as novidades trazidas pelo Novo CPC 

que entrou em vigor neste respectivo ano de 2016 e que, como consequência, vem 

trazendo princípios constitucionais em seus artigos introdutórios. 

A problematização que se pretende investigar pode ser expressa nos 

seguintes termos: esta inspiração dos artigos iniciais do Novo Código de Processo 

Civil, de forma mais explícita nos princípios constitucionais, traz uma maior 

segurança aos operadores do direito para que não ocorra conflito de normas 

constitucionais e normas infraconstitucionais?

Pode-se levantar como hipótese a necessidade que emergiu para o 

legislador brasileiro da reformulação do antigo Código de Processo Civil em um novo 

Código Processual que demonstrasse uma base principiológica explícita logo em 

seus artigos exordias, e que assim evitasse o desgaste da máquina judicial na 

resolução de conflitos que pudessem surgir com a ausência deste bojo de princípios 

constitucionais. 

Dentre os objetivos deste estudo, será abordado, como objetivo geral, as 

duas bases ideológicas (Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo) e a forma 

como o Novo Código de Processo Civil Brasileiro foi elaborado pelo legislador para 

se tornar um instrumento processual mais eficiente, célere e que não cause conflitos 

com a nossa Lei Maior e seus princípios básicos, já que o Novo CPC traz de forma 

explícita os 12 artigos iniciais como sendo abalizadores para o operador do direito.

Nos objetivos específicos deste estudo se pretende o seguinte: apresentar a 

compreensão de Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo para se obter um 

entendimento acerca da necessidade na mudança no Novo CPC; identificar 

rapidamente de forma ordenada quais princípios constitucionais estão atrelados aos 

respectivos artigos exordiais; verificar os princípios constitucionais que foram 

utilizados neste Novo CPC; e analisar a importância destes princípios constitucionais 

nos processos.

Este estudo é pertinente, pois aborda um tema muito atual para os 

operadores do direito, o Novo Código de Processo Civil. A relevância deste tema vai 
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de encontro à necessidade de um novo código processual que tivesse um 

embasamento nos moldes do Neoconstitucionalismo, sistema este no qual a 

constituição encontra-se no topo da pirâmide normativa, fazendo assim, com que 

todas as demais normas se adequem a este fenômeno jurídico. 

A atualidade deste estudo faz-se primordial, pois o operador do direito deve 

permanecer sempre a par das inovações em seu ordenamento jurídico vigente.

1 O NEOCONSTITUCIONALISMO E O NEOPROCESSUALISMO: DEFINIÇÕES E 
IMPORTÂNCIA

O Neoconstitucionalismo foi a principal influência que o Novo CPC recebeu 

para que seus artigos iniciais remetessem explicitamente os princípios já existentes 

na Constituição. 

A essência da definição do Neoconstitucionalismo é um complexo de 

modificações ocorridas no Direito Constitucional Moderno, alterando o modo de

analisar o texto constitucional e sua função no entendimento do ordenamento 

jurídico. 

A partir de toda esta renovação exemplar que ocorreu na Constituição, a Lei 

Maior passou a ter um poder normativo reconhecido e fundamentado no caráter 

vinculativo e obrigatório de seus enunciados.

O Neoconstitucionalismo tem sua importância da seguinte maneira: a 

Constituição é posta como lei superior a todas as demais e terá importância para a 

interpretação de todas as vertentes do Direito, nascendo assim o fenômeno 

denominado como “filtragem constitucional”, baseando-se em que todo o aparelho 

jurídico deve ser lido e interpretado sob a premissa do texto constitucional, cujos 

valores precisam, por imediato, serem sempre invocados. 

Este fenômeno se embasa na proteção do poder normativo da Constituição, 

na necessidade de uma imperatividade constitucional principialista, na recuperação 

da legalidade e da vinculatividade dos princípios, no crescimento de mecanismos 

originais de concretização constitucional, no empenho ético dos operadores do 

direito com a Lei Maior, na sintonização do direito infraconstitucional com a 
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constituição, ou seja, uma ‘’constitucionalização’’ das normas. (SCHIER, 2007, p. 

251).

Pode-se definir o Neoprocessualismo como sendo um ‘’condutor’’ para a 

plena aplicação do Neoconstitucionalismo na instrumentalização das leis, que por 

sua vez, serve como um dos pilares vitais para toda essa inovação na legislação 

processual civil.

O Neoprocessualismo nasceu sob a influência do Neoconstitucionalismo 

(citado anteriormente), e se comunica com o instrumentalismo, sendo também 

igualmente denominado por uma parcela da doutrina de ‘’formalismo 

valorativo/ético’’.

Segundo o ilustre doutrinador Fredie Didier Jr, podemos sintetizar da 

seguinte maneira o neoprocessualismo:

O termo Neoprocessualismo tem uma interessante função didática, 
pois remete rapidamente ao Neoconstitucionalismo, que, não obstante a 
sua polissemia, traz a reboque todas as premissas metodológicas 
apontadas, além de toda produção doutrinária a respeito do tema, já 
bastante difundida. Demais disso, o termo Neoprocessualismo também
pode ser útil por bem caracterizar um dos principais aspectos deste estágio 
metodológico dos estudos sobre o direito processual: a revisão das 
categorias processuais (cuja definição é a marca do processualismo do final 
do século XIX e meados do século XX), a partir de novas premissas 
teóricas, o que justificaria o prefixo “neo” (DIDIER JR, Fredie, 2015, p. 6)

O Neoprocessualismo demonstra sua importância ao trazer todo o 

arcabouço jurídico e de inspiração inaugurado pelo Neoconstitucionalismo, e logo 

após isto aplicá-lo ao código de processo civil de forma ordenada e harmoniosa com 

a já preexistente legislação.

Classicamente o direito brasileiro é pós-positivista, na qual a designação do 

juiz é simplesmente mostrar o que está na norma, porém sem descartar que o 

conhecimento humano é duvidoso, o pós-positivismo não é um método de 

relativização, contudo, sustenta a ideia de um norteamento objetivo. 

Deste modo, o magistrado constrói um juízo de fato para o conhecimento da 

realidade, contudo, não cria juízo de valor, o que abarca uma tomada de atitude em 

face da realidade. 
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No positivismo jurídico (no qual foi superado) a apreciação do juiz transporta 

ao entendimento sobre a força das leis, como consistindo em verdade una e sua 

conformação concebe a demonstração máxima do direito e da justiça.

Por este motivo, torna-se imprescindível o conceito de que o direito 

processual civil venha evidenciar a teoria dos direitos fundamentais, assim como a 

supremacia normativa da Constituição Federal. Este fato é denominado por 

renomados autores de ‘’Neoconstitucionalismo’’ ou também como é amplamente 

conhecido no mundo jurídico como ‘’Pós-positivismo’’. 

Deste modo, o Neoprocessualismo se torna notório em ser a significação 

Neoconstitucionalista no direito processual brasileiro, sendo que os dois 

apresentaram uma influência direta no desenvolvimento do Novo CPC. 

Entretanto, é importante frisar que o Novo CPC não foi ‘’criado do zero’’, 

sendo apenas tão somente adaptado de forma a tornar o curso do processo mais 

célere e em sintonia com as normas constitucionais vigentes.

O que hoje é tão comum, antigamente era tido como algo que trazia uma 

mudança abrupta e revolucionária no sistema jurídico, em um tempo em que nossa 

‘’cultura jurídica hegemônica’’ não abordava a Constituição Federal como norma, 

porém como pouco mais do que um depósito de promessas convincentes, cuja 

realização estaria sempre dependendo do ‘’bom humor’’ dos governantes e dos 

legisladores daquela época na qual os processos estavam subordinados.

A conjectura jurídica atual tem levado ao uso cada vez mais comum de 

princípios como sendo o fundamento basilar na aplicação do direito, e isto foi um dos 

pilares da criação do Novo CPC. 

A procura de um ‘’abalizamento’’ em um sistema dogmático apropriado que 

leve com mais seriedade os princípios constitucionais processuais e que aplique 

normas de estrutura aberta, faz com que seja imprescindível um entendimento 

preciso de tais princípios, e do adequado entendimento que o texto do Novo CPC 

busca viabilizar aos operadores do direito. 

Podemos afirmar que o Novo CPC corrobora esta tendência ao conferir 

grande importância aos princípios fundamentais do processo, particularidade 

aparente não só nos artigos introdutórios, porém, em todo o texto, sobretudo quando 

se compreende que o teor destes princípios toará de premissa interpretativa de 

todas as técnicas apresentadas na legislação nova (THEODORO et al, 2015, P. 32).
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Reafirmando o pensamento previamente suscitado e ainda nos escritos dos 

mesmos autores supracitados, que sintetizam de forma mais clara o objetivo que 

buscou o legislador ao propor a reformulação do código processual civil:

A nova lei institui um verdadeiro sistema de princípios que se 
soma às regras instituídas e, mais do que isso, lhes determina uma certa 
leitura, qual seja, uma leitura constitucional do processo (ou embasada no 
processo constitucional democrático), tendo como grandes vetores o 
modelo constitucional de processo e seus corolários, devido processo legal 
(formal e substantivo), o contraditório – em uma versão dinâmica (art. 10, 
Novo CPC), a ampla defesa e uma renovada fundamentação estruturada e 
legítima das decisões judiciais (art. 486, Novo CPC) (THEODORO, et al, 
2015, p.33)

2 A INFLUÊNCIA DO NEOCONSTITUCIONALISMO E DO 

NEOPROCESSUALISMO NA ELABORAÇÃO DO NOVO CPC

Acerca da influência destes dois institutos, podemos afirmar que toda esta 

inspiração que os legisladores vêm buscando ao longo dos anos para a edição e 

criação de leis que entrem numa maior afinidade com o texto constitucional, é sem 

dúvida, o Neoconstitucionalismo juntamente com o Neoprocessualismo agindo para 

tornar as leis infraconstitucionais mais harmoniosas com textos constitucionais.

Além de uma imprescindível necessidade de reformulação e readaptação 

que surgiu para o legislador (reafirmando mais uma vez que a legislação atual não 

foi recriada do ‘’zero’’), para que se houvesse uma maior afinidade com os textos 

constitucionais (também como anteriormente dito no parágrafo acima), o 

Neoconstitucionalismo teve papel importantíssimo nesta nova etapa do direito 

processual civil brasileiro, pois agiu como um ‘’norte’’ inspirador para o legislador 

brasileiro.

A hermenêutica constitucional é uma modalidade de interpretação jurídica. 

Tal situação é um desdobramento natural do poder normativo da Constituição, ou 

seja, da concordância de que as normas constitucionais são normas jurídicas, 

partilhando de suas qualidades. 

Aplicam-se à interpretação constitucional os elementos clássicos de 

interpretação do Direito. Cabe ressaltar, que os critérios habituais de dissolução de 
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ocasionais conflitos normativos são: o hierárquico (lei superior prevalece sobre a 

inferior), o temporal (lei posterior prevalece sobre a anterior) e o especial (lei 

especial prevalece sobre a geral), assim explicando de forma sucinta tal hierarquia. 

(BARROSO, 2005)

Tomando como base a citação do ilustre ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Luís Roberto Barroso, na qual foi mencionada no parágrafo anterior, 

podemos afirmar que a reformulação da lei processual civil brasileira teve como 

necessidade de atualização, uma urgente demanda de ocasionais conflitos 

normativos que ocorriam na esfera hierárquica das leis, ou seja, a inobservância por 

parte dos operadores do direito de que a lei superior deve sempre prevalecer sobre 

a inferior.

Isto fazia com que muitas vezes o processo tivesse que parar ou retornar à 

sua origem para sanar algo que estava em desacordo com a Constituição Federal, 

fazendo assim, o processo deixava de lado o princípio da celeridade (ao tomar 

demasiado tempo com questões que não se tratavam do objeto da lide), e também 

ocasionavam a criação de diversos outros processos para que o julgador pudesse 

sanar tais ‘’erros’’ que costumeiramente passavam despercebidos, tornando assim o 

judiciário mais lento, e utilizando da máquina pública judicial para solucionar conflitos 

que surgiam rotineiramente e que poderiam ser evitados com uma simples 

reformulação das leis processuais pensando numa base principiológica taxativa logo 

na introdução, assim como foi perfeitamente criado pelo legislador no Novo CPC.

3 A ORGANIZAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA E SUA DISPOSIÇÃO NO NOVO CPC

Para compreender a base principiológica constitucional do Novo CPC, será 

necessário abordar as denominadas ‘’normas fundamentais’’ do Novo Código de 

Processo Civil (do artigo 1° ao 12°), das quais podemos afirmar que são as normas 

que serão as principais fontes do estudo deste artigo acadêmico, identificando estes 

artigos e suas respectivas explicações à luz dos princípios constitucionais.

De forma ordenada, podemos exemplificar quais princípios constitucionais 

estão corroborados nos 12 artigos exordiais do Novo CPC, dentre os quais são: 
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Princípio da supremacia constitucional (artigo 1°), Princípio da 
iniciativa das partes (artigo 2°), Princípio da inafastabilidade jurisdicional 
(artigo 3°); Princípio da duração razoável do processo (artigo 4°); Princípio 
da boa-fé (artigo 5°); Princípio da cooperação (artigo 6°); Princípio da 
isonomia processual (artigo 7°); Princípios da dignidade da pessoa humana, 
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência (artigo 
8°); Princípio do contraditório (artigo 9°); Princípio da não surpresa (artigo 
10°); Princípio da publicidade (artigo 11); Princípio da cronologia (artigo 
12°). (PERES, 2015)

Esta reprodução de princípios constitucionais é extremamente importante e 

denota evolução na ciência processual, pois permite encurtar o distanciamento entre 

a teoria e a eficaz prática processual.

A incidência dos princípios supracitados inicia, ainda que indiretamente, a 

afirmativa de uma sociedade com valores mais éticos e isonômicos, sobretudo em 

um Estado em crescimento e caracterizado por inúmeras disparidades sociais.

Os demais artigos no Novo CPC também foram minuciosamente 

‘’reinterpretados’’ pelo legislador de forma a entrar em uma constante harmonia com 

os artigos introdutórios que já existiam anteriormente de forma implícita, ou seja, tais 

artigos introdutórios foram priorizados pelo legislador para que se tornassem um 

verdadeiro ‘’rol’’ de princípios processuais de forma explícita e que os demais artigos 

respeitassem esta tendência principiológica em sua nova estrutura trazida pelo 

legislador.

Com o advento do Neoconstitucionalismo e do Neoprocessualismo 

influenciando diretamente todo nosso ordenamento jurídico (inclusive a criação do 

Novo CPC), a Constituição não somente passou a impor limite à validade de outras 

leis, como também, regulamentou todo o processo formal e o processo material de 

desenvolvimento legal, preconizando princípios, valores e restrições para o conteúdo 

das legislações infraconstitucionais. 

Segundo o Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, Eduardo Cambi:

O reconhecimento da força normativa da Constituição marca uma 
ruptura com o Direito Constitucional clássico, onde se visualizavam normas 
constitucionais programáticas que seriam simples declarações políticas, 
exortações morais ou programas futuros e, por isto, destituída de 
positividade ou de eficácia vinculativa. (CAMBI, 2007, p. 7).
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Anteriormente, as constituições tinham como principal característica serem 

apenas ferramentas normativas de coordenação do poder, sendo que a efetivação 

dos conteúdos programáticos permanecia a responsabilidade da discricionariedade 

do Poder Legislativo, por este pretexto o sistema institucional era chamado de 

Estado Legislativo de Direito.

Com a doutrina Neoconstitucionalista os interpretadores da lei começaram a 

criar um processo extremamente intrincado de hermenêutica, deixando de exercer 

uma função quase que ‘’robótica’’ e automatizada na aplicação das leis. 

Deste modo, a nova dogmática de hermenêutica constitucional está ajustada 

inteiramente com o pleno aproveitamento dos princípios, que ocorre mediante 

postulados normativos. 

A definição de postulados normativos é que são normas metódicas, que 

orientam a interpretação e inclusão de certas regras e princípios por meio da 

requisição. No Direito existem os postulados hermenêuticos e os postulados 

normativos.

Os postulados hermenêuticos são àqueles destinados a compreensão do 

Direito, ou seja, são utilizados a fim de se obter a compreensão do ordenamento 

jurídico. 

Já os postulados normativos são normas imediatamente metódicas que 

instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano do objeto da 

aplicação.

4 EFEITOS DA CONSAGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NO NOVO CPC E SUA 

POSSÍVEL SEGURANÇA AOS OPERADORES DO DIREITO

Para responder quais os efeitos da consagração dos princípios no Novo CPC 

e a segurança jurídica que ele trouxe aos operadores do direito, devemos ter como 

base o que o doutrinador Luís Roberto Barroso diz acerca desta inovação:
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Os princípios constitucionais são, precisamente, a síntese dos 
valores mais relevantes da ordem jurídica. A Constituição […] não é um 
simples agrupamento de regras que se justapõem ou que se superpõem. A 
ideia de sistema funda-se na de harmonia, de partes que convivem sem 
atritos. Em toda ordem jurídica existem valores superiores e diretrizes 
fundamentais que ‘costuram’ suas diferentes partes. Os princípios 
constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem 
jurídica, irradiando-se por todo o sistema (inclusive como no Novo CPC). 
Eles indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos.
(BARROSO, 1996, p. 142-143)

Já no primeiro artigo do Novo CPC, encontramos o princípio que traz a efetiva 

segurança aos operadores do direito, no qual obriga que o Novo CPC seja 

ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidas no texto constitucional e que são reiterados mais uma 

vez no texto processual, tal princípio é denominado de Princípio da Supremacia 

Constitucional, e deste princípio decorre que o texto constitucional encontra-se no 

topo do ordenamento jurídico e nenhuma norma jurídica pode ir contrariá-la

materialmente ou formalmente, sob pena de inconstitucionalidade:

Art. 1° O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado 
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 
disposições deste Código. (BRASIL. Novo Código de Processo Civil, p.20, 
2016)

Os artigos seguintes (mais exatamente até o 12° artigo), expressam princípios 

constitucionais previamente citados no capítulo anterior, assim como o princípio da 

iniciativa das partes no qual é caracterizado pelos adágios do latim ‘’nemo judex sine 

actore’’ e ‘’ne procedat judex ex officio’’, isto é, não há juiz sem ator e o magistrado 

não pode iniciar o processo de ofício sem a provocação da parte que possui 

interesse:

Art. 2° O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. (BRASIL. Novo 
Código de Processo Civil, p.20, 2016)
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Princípio da inafastabilidade jurisdicional – Este é um princípio de direito 

processual público de cerne subjetivo, também descrito como ‘’Princípio da Ação’’ ou 

‘’Acesso à Justiça’’, no qual a Constituição garante a necessária tutela estatal aos 

conflitos que surgem na vida em sociedade.

Está descrito no texto do artigo 5° em seu inciso XXXV, do nosso respectivo 

texto constitucional brasileiro, da seguinte maneira: "a lei não excluirá da apreciação 

do poder judiciário lesão ou ameaça a direito". Deste modo, acontece que o texto 

constitucional garante a qualquer pessoa meios para prevalecer-se do Poder 

Judiciário sempre que seu direito tiver sido prejudicado ou ameaçado de sofrer 

algum prejuízo. 

Aliás, o Brasil aceitou o sistema de jurisdição una. Somente o Poder Judiciário 

pode, de forma categórica, declarar o direito, diante de um caso concreto, quando o 

mesmo é requisitado por alguém que se encontre em face de uma pretensão 

resistida;

Art. 3° Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 
lesão a direito. (BRASIL. Novo Código de Processo Civil, p.20, 2016)

O Princípio da Duração Razoável do Processo está inserido no título referente 

aos direitos e garantias fundamentais do texto constitucional brasileiro, em seu artigo 

5º, inciso LXXVIII: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade do seu 

desdobramento. 

Tal princípio, denota que toda a coletividade deve se empenhar para que os 

processos judiciais e até mesmo os administrativos devam ter uma duração 

razoável, em outras palavras, não pode se perpetuar sem uma solução. 

Este princípio abarca o judiciário e ao mesmo tempo todos os órgãos 

administrativos (união, estados, municípios, empresas públicas, etc). Estes 

empenhos ocorrem no acolhimento de leis, regulamentos e atividades que visem 

diminuir o período de tramitação de processos, tendo como exemplo, simplificar os 

regulamentos, reduzir burocracias e conceder preferência a certos processos;
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Art. 4° As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (BRASIL. Novo 
Código de Processo Civil, p.20, 2016)

Princípio da boa-fé - neste princípio, os sujeitos do processo devem se 

comportar com a boa-fé, colaborando para o curso do processo, este princípio 

suprime que perspectivas processuais, legitimamente despertas pela conduta das 

partes, sejam abortadas sem alguma razão aparente, o mesmo se atribui ao Estado-

Juiz, que em reverência ao processo democrático, não deve se prender a um 

formalismo acentuado e com isso impedir o exercício da jurisdição. Acerca do tema, 

é de extrema importância observar o enunciado 22 do Fórum Permanente de 

Processualistas, no qual diz: "O tribunal não poderá julgar extemporâneo ou 

intempestivo o recurso, na instância ordinária ou extraordinária, interposto antes da 

abertura do prazo".

Pode-se chegar à conclusão de que a incidência da boa-fé processual se 

correlaciona com enunciados sumulares, assim como o de nº 418 do Supremo 

Tribunal de Justiça, que institui ser incabível o recurso especial interposto diante do 

acórdão publicado que determinou os embargos de declaração;

Art. 5° Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 
comportar-se de acordo com a boa-fé. (BRASIL. Novo Código de Processo 
Civil, p.20, 2016)

Princípio da cooperação - princípio no qual dita que todos os sujeitos do 

processo devem cooperar para que o processo tenha um tempo razoável e seja 

decidido o mérito de forma justa e equânime. 

A doutrina processual, então, estabeleceu algumas obrigações que orbitam 

de forma acessória este princípio e que são recíprocas, como o dever de 

esclarecimento (no qual é um dever do magistrado elucidar para as partes quanto a 

determinadas incertezas que tenham sobre arguições, disposições ou pedidos 

efetivados em juízo); dever de consulta (no qual o magistrado deve escutar

antecipadamente as partes acerca das questões de fato ou de direito que induzirão 
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o julgamento da causa); dever de prevenção (leciona que compete ao magistrado 

indicar as carências postulatórias das partes, para que possam ser sanadas); dever 

de auxílio (obrigação na qual o magistrado deve auxiliar a parte a ultrapassar

ocasional dificuldade que lhe embarace o exercício de seus ônus ou obrigações

processuais); dever de correção e urbanidade (o magistrado deve adotar uma 

conduta apropriada, ética e respeitosa em seu exercício judicante):

Art. 6° Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
(BRASIL. Novo Código de Processo Civil, p.20, 2016)

Princípio da isonomia processual - Quando se menciona em processo, 

inerentemente compreende-se que este se estrutura em procedimento conflitante, 

fundamentalmente, pois bipolar (partes antagônicas). Com resultado, o texto 

constitucional brasileiro especifica o contraditório no inciso LV do artigo 5°: "Aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

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

inerentes".

Consequentemente, o princípio do contraditório é um reflexo do princípio da 

isonomia processual na elaboração do processo, no qual assegura às partes 

equidade de tratamento, sem qualquer tipo de distinção, com exceção dos casos 

previstos em lei;

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação 
ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos 
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao 
juiz zelar pelo efetivo contraditório. (BRASIL. Novo Código de Processo 
Civil, p.20, 2016)

Princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, 

legalidade, publicidade e eficiência - este artigo, é muito semelhante ao artigo 5º da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O preceito da ‘’lex legum’’, cuida 

da aplicação das normas de toda a ordem jurídica nacional (civil, penal, tributária, 
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previdenciária, enfim, todas as normas). Por este princípio, a lei ao ser decodificada

e aplicada, deve acolher, fundamentalmente, aos desígnios sociais e as requisições

comuns da sociedade. Além disto, o ordenamento tenta buscar de certa maneira, 

uma redução das desigualdades sociais e regionais, o que provoca e tende ao bem 

comum, procurando sempre a isonomia como caminho de uma sociedade mais 

equânime e justa.

Pode-se afirmar resumidamente que nestes princípios existe uma essência 

que traduz de forma bem explícita que o processo deverá estar em constante 

observância com a lei, a eficiência, a publicidade processual (salvo algumas 

exceções), a razoabilidade ou bom-senso jurídico e acima de tudo, a dignidade da 

pessoa humana, expresso taxativamente no artigo 1° inciso III do texto 

constitucional;

Art. 8° Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (BRASIL. Novo 
Código de Processo Civil, p.20, 2016)

Princípio do contraditório – Demonstra que a parte não pode padecer as 

implicações de uma decisão em que não foi solicitada a manifestar-se sobre o seu 

objeto. Neste caso, a maneira como se deve analisar o contraditório, ocorre primeiro 

vista à parte que provavelmente suportará o ‘’decisum’’ desfavorável, e caso o 

magistrado modifique a possibilidade de sucumbência para a parte oposta, o 

contraditório necessitará ser solicitado a ela. Não se pode afirmar que é um caso de 

perpetuação do contraditório. Porque se a decisão beneficiar a parte, apenas em 

caso de recurso (impugnação) da parte adversa é que existirá o interesse recursal, e 

nessa ocasião, organizará toda matéria a ser arguida, sem ter acontecido a 

preclusão quanto a algum tema. 

A ideia deste princípio não é apenas permitir às partes que reajam e nem 

mesmo apenas informá-la de tudo que está acontecendo dentro do processo. É 

muito além disto. O contraditório necessita ser substancial, isto é, a decisão judicial 

essencialmente deve abranger a tese apresentada pelas partes, manifestando-se 
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expressamente acerca dos pontos suscitados e respondendo a todos os 

questionamentos expostos.

Vale assinalar que o parágrafo único, antecipa exceções à regra descrita no 

caput, nesses casos, existirá a manifestação da parte oposta, oportunamente em 

ocasião futura à decisão. É o chamado contraditório diferido, demorado ou preterido. 

A exceção será aposta nos fatos de tutelas provisórias, de evidência, de urgência e 

ocasiões em que o caso demandar; 

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que 
ela seja previamente ouvida. (BRASIL. Novo Código de Processo Civil, 
p.21, 2016)

Princípio da não surpresa - O supracitado princípio do contraditório tem

fundamentalmente duas vertentes, a formal e a substancial. Na definição primária e 

clássica, há uma acepção bilateral das partes como manifestação imprescindível a 

emergir contra ato perpetrado pela parte oposta. Com efeito, o magistrado ouve uma 

parte, e obrigatoriamente ouvirá a outra, esta é a vertente formal do contraditório.

No outro lado, existe o contraditório substancial ou material, cujo atributo

marcante assinala na possibilidade de uma das partes poder persuadir naquilo que o 

magistrado determinar. Portanto, ainda em decisões que constituam atos de ofício, 

deverá o magistrado tornar oportuna o pronunciamento acerca da questão (de direito 

ou fato) a ser decidido.

Remete também aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois 

nenhuma decisão do magistrado (mesmo sendo de ofício) pode ser informada de 

forma inesperada para qualquer das partes e de maneira que cause prejuízo na 

defesa, não oferecendo prazos razoáveis para resposta da parte; 

Art. 10° O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 
deva decidir de ofício. (BRASIL. Novo Código de Processo Civil, p.21, 2016)
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Princípio da publicidade - Trata-se do Princípio da Fundamentação ou 

Motivação, no qual o texto constitucional descreve no inciso IX, em seu artigo 93. O 

Novo CPC praticamente fez uma cópia do texto constitucional. Vale advertir que a 

fundamentação é obrigatória para todas as decisões do órgão que julga, mesmo que 

elas consistam em decisões interlocutórias, sentenças ou acórdãos. Este princípio 

completa e aprimora a acepção de transparência, publicidade, contraditório (sendo 

que possibilita a parte vencida pelo fundamento, recorrer). 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário precisam ser públicos e 

fundamentadas todas as decisões, entretanto, este princípio comporta algumas 

exceções, como no caso do segredo de justiça, em que se faz necessário o sigilo 

para se chegar ao fim do processo de forma justa e que garanta a isonomia das 

partes;

Art. 11° Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
(BRASIL. Novo Código de Processo Civil, p.21, 2016)

Princípio da cronologia – no qual estipula a ordem dos julgamentos de forma 

objetiva e rigorosamente definida, possui o desígnio de impedir o rompimento da 

isonomia e que os processos sejam resolvidos na ordem em que foram 

acompanhados. Logo, aquele fato em que primeiro foi concluída a sua instrução, 

precisará estar finalizado para a decisão primária. 

Este preceito vale para os magistrados e os tribunais (em sentenças ou 

acórdãos). Não havendo cabimento para decisões interlocutórias; e, como regra, 

também para as tutelas de urgência (também vale para as de evidência, 

denominadas de “tutelas provisórias” pelo Novo CPC, lecionadas no artigo 292) são 

conferidas liminarmente, por meio de decisão interlocutória, e não por decisão que 

possa ser denominada de sentença.

É necessário ainda, ser criada uma lista de processos hábeis a julgamento, e 

que estejam sempre à disposição para consulta pública na internet e também em 

cartório;
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Art. 12° Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 
ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.
(BRASIL. Novo Código de Processo Civil, 2016)

Todos estes princípios, mostram claramente os efeitos da consagração dos 

princípios constitucionais que foram vistos como instrumento de uma eficaz

participação democrática, com o magistrado escutando e conversando com as 

partes, pronunciando decisões realmente pacificadoras. O magistrado passa a ter 

uma função proeminente, necessitando ter total consciência de sua incumbência, 

atuando para a procura da pacificação social e com integral observância aos 

princípios norteadores.

Muito embora o direito brasileiro seja um descendente do direito romano-

germânico, em que somente a lei era a fonte de direitos, o nosso sistema nacional 

vem se abrindo ao acolhimento do precedente como embasamento de decisões 

judiciais. 

O Novo CPC, inclusive, foi ‘’criado’’ nesta acepção. Contudo, bem antes de 

analisar a alteração dispositiva na novíssima lei de procedimentos, é necessária a

elucidação a respeito de algumas questões abarcando os sistemas jurídicos 

dos nossos conhecidos ‘’civil law’’ e do ‘’common law’’.

O direito brasileiro foi densamente inspirado, ou podemos até afirmar que 

resultou do sistema jurídico de civil law, sistema este no qual considera que a lei é a 

fonte primária do ordenamento jurídico. Aludido sistema se distingue, em 

determinadas questões, de um distinto e admirável sistema jurídico, o common law.

Segundo esta última ‘’escola’’, os magistrados e tribunais se lastram no que já 

foi proferido anteriormente. Este acatamento ao pretérito é intrínseco à teoria 

declaratória do Direito e é dela que se extrai o pensamento de precedente judicial 

(DIDIER JR, 2013).

No sistema do civil law, ao que parece, pelo motivo da elevada produção 

legislativa, os magistrados necessitariam ficar submetidos somente à letra da lei. 

Entretanto, no common law, existe o entendimento - e a anuência - da inspiração do 

direito pelos juízes. 

Nesta conjuntura como um todo, pode ser que haja a impressão de que a 

principal distinção entre os dois sistemas jurídicos consistiria na abundância de leis 

produzidas pelas nações, incidindo a impressão de que no common law só se 
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admite que os magistrados criem direitos porque nas nações que o abraçam não há 

uma significativa produção legislativa.

Contudo, não é a codificação o parâmetro encarregado pela diferenciação 

entre estes dois sistemas. O que distingue os dois sistemas, em veracidade, é a 

maneira dos julgadores quanto ao acatamento pelos precedentes judiciais. 

No sistema do common law, uma vez que nas nações aderentes à este 

sistema já ocorre a aceitação de que os magistrados inventam o direito, foi 

indispensável a concepção de regras para ajustarem o uso e o respeito aos 

precedentes judiciais.

Entretanto, como leciona o doutor e mestre em Direito Processual Civil pela 

PUC-SP, José Miguel Garcia Medina: 

É inegável que, hoje, o juiz brasileiro tem muito mais poder de 
criação que o juiz do commom law, tendo em vista que, ao contrário deste 
último, aquele, em princípio, não deveria (pelo menos, à luz da letra de 
nossa legislação ainda vigente) nenhum respeito aos precedentes judiciais 
dos tribunais ou órgão que lhe sejam superiores. Isso se dá, dentre outras 
razões, por se sustentar, no Brasil, inexistir hierarquia entre juízes.
(MEDINA, 2012)

Neste sentido, o motivo pela ‘’criação’’ e acolhimento do Novo CPC acerca da 

vinculação e respeito aos precedentes judiciais, aconteceu em razão da ação dos 

próprios julgadores. 

Isso pois, o primeiro grau não se encontra na obrigação de acompanhar o 

entendimento do seu referente tribunal, isso quando existe, de fato, um 

entendimento concretizado pelo tribunal, uma vez que o próprio tribunal não respeita 

ou corrobora o seu próprio entendimento.

As metodologias que apreciam os precedentes judiciais e, por conseguinte, a 

celeridade processual, a equidade e a segurança jurídica, devem convir para 

aperfeiçoar o sistema processual civil e nunca para ‘’emperrar’’ a atuação 

hermenêutica dos juízes e tribunais nacionais ou para cercear o direito de acesso à 

justiça. 

O processo necessita encontrar-se acessível ao diálogo e à permuta de 

conhecimentos. Não se pode conjecturar em Estado Democrático de Direito sem um 

ordenamento coeso. 
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A função e o motivo de ser dos nossos tribunais é pronunciar decisões que se 

adequem ao ordenamento jurídico vigente e que sirvam de ‘’guia norteador’’ para os 

outros órgãos pertencentes do Poder Judiciário. 

O acolhimento dos precedentes constitucionais não significa, assim sendo, 

perpetuação das determinações judiciais. 

O magistrado deverá permanecer a desempenhar o seu livre convencimento 

e a operar segundo o seu conhecimento e consciência, apartando alguma norma 

quando ela não for apropriada de resolver efetivamente o caso concreto. Tudo vai 

estar dependente da motivação. 

É por meio dela que se avaliará o desempenho da função jurisdicional e, por 

conseguinte, a eficiência do sistema de precedentes constitucionais adotado pelo 

Novo CPC.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do constitucionalismo, durante as décadas, estimulou um 

movimento contemporâneo que inovou a maneira de utilização e elucidação do 

direito constitucional e processual.

O Neoconstitucionalismo acarretou uma jovem compreensão à constituição, 

influenciado em visões pós-positivistas, que procuravam abolir com o formalismo em 

excesso e com o legalismo, além de proporcionar uma reconciliação entre o direito e 

a ética, a partir do enaltecimento da constituição e dos direitos fundamentais.

O direito constitucional se consolidou como uma teoria moderna que procura

a materialização de valores resguardados nas normas e princípios constitucionais, 

sendo imprescindível, modificações no ordenamento jurídico e no funcionamento

jurisdicional.

Estas transformações chegaram com o aperfeiçoamento do 

Neoprocessualismo, que abraçou a ‘’constitucionalização’’ dos direitos processuais, 

como uma maneira de proporcionar tutelas eficientes e rápidas. É como 

consequência do processo que a teoria constitucional ocorre da abstração para a 

concretude, proporcionando resultados imparciais para os casos movidos ao 

conhecimento do judiciário. 
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O Neoprocessualismo fortaleceu técnicas processuais como o acolhimento

de um processo onde todos contribuem, o uso de precedentes processuais, o 

emprego de cláusulas gerais, ou seja, procedimentos que procuraram revolucionar o 

conceito de acesso à justiça.

Desta maneira, a supremacia da constituição e a inauguração de direitos 

basilares de ordem processual, perpetraram com que o princípio do acesso à justiça 

se aproveite não somente como segurança à prestação jurisdicional, porém como 

um direito fundamental à tutela jurisdicional eficaz, rápida e apropriada.

Assim sendo, o Neoprocessualismo e o Neoconstitucionalismo instituíram

novas disposições de aproveitamento do direito, por meio da invenção de 

mecanismos que facilitaram a resolução do processo de forma eficaz, célere, 

satisfatório e equânime.

Então, pode-se concluir brevemente, que os motivos nos quais levaram à 

elaboração do Novo CPC foram que além de constituir manifestada e implicitamente 

uma exata harmonia com a CF, o legislador se preocupou em criar condições para 

que o magistrado possa proferir decisões de maneira mais próxima aos fatos da 

realidade em questão.

Foi também pensado que assim como dito anteriormente, houve uma 

vontade muito explícita do legislador em facilitar (ou simplificar de uma forma geral

para o intérprete da lei), acabando com dificuldades que pudessem surgir e 

diminuindo a complexidade de certos ‘’subsistemas’’, como podemos citar 

exemplarmente, o nosso tão conhecido sistema recursal.

E para finalizar todo este pensamento acerca deste trabalho de conclusão 

de curso, pode-se afirmar que foi pensado em oferecer todo o rendimento 

imaginável a cada processo em si mesmo analisado; e, por fim, sendo quem sabe

este último escopo parcialmente obtido pela concretização daqueles referidos 

anteriormente, produzir um grau maior de organização ao sistema, concedendo-lhe 

desta forma, muito mais coerência.
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