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APRESENTAÇÃO 

Próximo de completar seu primeiro ano de vigência, o novo Código de Processo 
Civil ainda passa por sua fase de experimentação. A ansiedade humana em relação ao 
novo parecer se assentar, oportunizando amplo espaço para a discussão de suas novas 
disposições. 

Como reflexo de uma norma de seu próprio tempo, o Novo CPC decorreu de um 
amplo e plural processo democrático, permeado pela realização de audiências públicas 
e pelas contribuições dos mais diversos setores da sociedade brasileira. A nova legis
lação, dentre tantos fatores abrangidos, guiou-se por dois vetores principais: a neces
sidade de a resposta judicial advir em um prazo razoável (em concretização ao direito 
fundamental encartado no art. 50, LXXVII, da CRFB/88); e a valorização da segurança 
jurídica. Tais preocupações procuram evidenciar o processo como um caminho neces
sário e possível à realização da justiça, objetivo para cujo êxito a atuação processual do 
Poder Público é determinante. 

Dentre as novidades relativas à Fazenda Pública, destacam-se as normas específicas 
para a fixação de honorários (art. 85,§ 30); a obrigação de manter cadastro nos sistemas 
de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações 
preferencialmente por esse meio (art. 246, §§ 10 e 20); regras próprias para o cumpri
mento de sentença que reconheça sua exigibilidade de obrigação de pagar (arts. 534 e 
seguintes); a oportunidade de que os Estados e o Distrito Federal ajustem compromisso 
recíproco para prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente 
federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias (art. 75, § 4°); a 
possibilidade de realização das perícias que requerer por entidade pública (art. 91, § 10); 
admissibilidade expressa de ajuizamento de ação monitória em seu desfavor (art. 700, 

§ 60); dentre outras. 

Diante de seu envolvimento em grande parte dos processos que tramitam no judici
ário brasileiro, impende compreender também as observações provenientes do próprio 
Poder Público e de se� operadores jurídicos, em amadurecimento e revitalização do 
espírito democrático que inspirou a própria elaboração do Novo Código. Rememoro 
que a Advocacia Pública é função essencial à Justiça de elevado valor constitucional. 

Nesse sentido, é louvável a presente iniciativa da Fazenda Nacional em revelar ma
nifestações interpretativas de vários de seus procuradores a cada um dos dispositivos 
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do CPC/201S. A obra apresenta, ainda, uma visão prática da aplicação desse novo ato 
normativo, apontando as disposições correspondentes do CPC/1973 e indicando casos 
destacados da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribu
nal de Justiça (STJ). 

O livro se revela ainda mais honorável em razão de ser dedicado ao Saudoso Mi
nistro Teori Zavascki, com quem dividi longos anos de convívio pessoal e profissional 
perante o STJ e o STE Além de um querido amigo e um exemplar magistrado, Teori foi 
e será daquelas pessoas das quais não só nos lembraremos sempre, mas antes, jamais 
será esquecido pelo bem que realizou em prol do País e da Justiça. 

Brasília, 7 de março de 2017. 
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