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870 A reformo processual alemã de 1976 eo inlerpreloção do reformo do CPC br05ileiro 

(1967), veio
I ª PARTE: A REFORMA ALEMÃ DA 

(l976)?, que
"VEREINFACHUNGSNOVELLE" jurisdicionaL 

1. A similitude das reformas 2. Evoluç 
A reforma do Código de Processo Civil brasileiro, realizada por leis Omodc

resultantes de projetos elaborados por Comissão de Juristas coordenada progressiva c 
pela Escola Nacional da Magistratura, sob a presidência do Ministro do Supe ao sistema d 
rior Tribunal de Justiça e Professor Sálvio de Figueiredo Teixeira, com de StuttgaI1. 
intensa participação da intelectualidade do Direito Processual e especial

mente de integrantes do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se o Mi O velh(
 
nistro Athos Gusmão Carneiro, traz à lembrança inevitável paralelo com a freu, até a rei
 
reforma recente do processo civil alemão, a partir do denominado Modelo cia, chamad.
 
de Stuttgart, sob a orientação de Fritz Baur, Juiz do tribunal alemão equiva Schwab para
 
lente ao Superior Tribunal de Justiça' e Professor da Universidade de Paula Xaviel
 
Tübingen2, com a decisiva participação da 20ª Câmara Cível, à época re de 1898 1°;
 
cém-criada (l º-1-1967), do Tribunal Regional de Stuttgart3

, sob a influên Amtsgerichf:
 

cia, esta, do Juiz Bender, que a integrava. a Emminger
 
zindo o prin Idênticas preocupações de agilização e simplificação da atividade 
processo; V)jurisdicional nas duas reformas acentuam a similitude. Entre nós, com os 
processual n trabalhos de agilizaçã05

, busca-se atingir o que foi, com felicidade, deno
dosAdvogacminado, por Cândido Rangel Dinamarco, "processo de resultados"6. A le
e penal e pacgislação de agilização processual alemã, prenunciada peloStuttgarter Modell 
Rechtspjlege 
de desafogo 
com simplifi 
são no procé I. O Bundesgerichlshof, situado em Karlsluhe, a exemplo da Corte Constitucional 

(Bundesverfassungsgerichl), de acordo com a conhecida diretriz da RFA de não instalar direito de far 
os Tribunais Superiores nas capitais administrativas e Jegislativas do país (após a 2' Guer plificação Pr 
ra, Bonn; atualmente Berlin). 2 A Vereil2. A obra decisiva de Fritz Baur sobre a matéria foi a conferência na Associação I 
Jurídica de Berlin, em J3-\0-1965, denominada "Wege zu einer Konzentration der rios esforços 
mündlichen Verhandlung im Prozess" ("Caminhos para uma Concentração da Audiência .

I cujos contofl 
no Processo") - cf. Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1966. a tuindo, a Ven 

3. O Landgericht, tribunal de âmbito regional em cada Estado, é situado, na organi
zação judiciária, abaixo do Oberlandesgerichl, similar, este, ao Tribunal de Justiça, no J 
âmbito da organização judiciária brasileira, mas com distribuição diversa de competências 
entre os tribunais. 

4. Bender, Die Hauptverhandlung in Zivilsachen (A sessão de julgamento nas cau
sas cíveis), in Deulsches Richterzeitung (Revista dos Juízes Alemães), 1968/163. 

5. Sálvio de Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, "A reforma do processo 
civil - Simplificação e agilização, ADV - Advocacia Dinâmica, São Paulo, Seleções 
Jurídicas, fev./1993. 

6. Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, I. ed., São 
Paulo, Ed. Malheiros, 1995, p. 20. 

7. Vereillfi 

8. Zivil[J1 

9. Karl-H 
Textye im O 
na Alemullhll. F 

10 O "B 
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(1967), veio a consolidar-se na chamada "Lei de Simplificação Processual" 
(1976)7, que possibilitou a concretização da agilização da prestação 
jurisdicional, inserindo o processo civil alemão entre os mais ágeis do mundo. 

2. Evolução da simplificação processual alemã 
O modelo de Stuttgart nasceu no âmbito da prática judiciária, ante a 

progressiva e maciça adesão de numerosas Câmaras dos Tribunais alemães 
ao sistema de trabalho instituído pela aludida 20ª Câmara do Landgericht 
de Stuttgart. 

O velho Código de Processo Civil alemão, ZPO de 30-1-18778, so
freu, até a reforma de 1976, alterações realizadas por leis da maior relevân
cia, chamadas, porque leis novas, "novelas", destacando-se, no relato de 
Schwab para seu popular volume do ZPO, e na exposição de Francisco de 
Paula Xavier Net09

, as seguintes novelas: I) a adaptação ao Código Civil, 
de 1898 1°; lI) as Revisionnovellen, de 1905, 1910 e 1975; IlI) a 
Amtsgerichtsnovelle, de 1905, referente aos Juízos comuns de 1Q Grau; IV) 
a Emminger-Novelle, de 1924, fortalecendo os poderes do Juiz e introdu
zindo o princípio da concentração e o julgamento conforme o estado do 
processo; V) a novela da arbitragem (23-7-1930); VI) a novela da lealdade 
processual na exposição dos fatos e da agilização, de 1933; VII) o Estatuto 
dos Advogados (21-2-1936); VIII) a novela de unificação do processo civil 
e penal e padronização das custas (12-9-1950); IX) a novela da criação do 
Rechtspfleger (8-2-1957); X) as alterações do ZPO (21-3-1974); XI) a lei 
de desafogo dos [andgerichte (20-12-1974); XII) os Tribunais Regionais, 
com simplificação de registros de sessões; XIII) a novela do direito de revi
são no processo civil (8-7-1975); XIV) a novela da primeira reforma do 
direito de família (14-6-1976); XV) a Vereinfachungsnovelle (Lei de Sim
plificação Processual) (3-12-1976). 

A Vereinfachungsnovelle, vigente a partir de 1°-7-1977, veio após vá
rios esforços legislativos de sistematização, e consolidou o sistema novo, 
cujos contornos haviam sido delineados pelo Stuttgarter Modell, consti
tuindo, a Vereinfachungsnovelle, a "Lei do Século" (Thomas-Putzo), a qual 

7. VereinfachulIgsl1ove/le. Lei de 3-12-1976, em vigor a partir de 1"-7-1977. 

8. Zivilprozessordllllllg. 

9. Karl-Heinz SChWilb, "Der Aulbau der ZPO". na "EinfUhrung" Llo ZPO-DTV. "Beçk
Textye im DTV", Il). ed., p. 10 e S., Francisco de Paula Xavier Neto, Notas sobre a justiça 

/la Alelllun/w, Porto Alegre, Ajuris, 1982, p. 45 e s. 

10. O "BGB" (8ürgerlisches Gesetzbuch), em vigor desde 1"·1-1900. 
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"se preocupou com a aceleração e a concentração do processo, pelo que 
(finalmente!) o princípio do esclarecimento do objeto do litígio na afirma
ção e na contrariedade em uma audiência oral, na presença de ambas as 
partes, foi redescoberto"ll. 

3. O sistema da "Lei de Simplificação Processual" 
A Vereinfachungsnovelle teve em mira algumas diretrizes gerais mui

to claras, que se podem ver ressaltadas na boa síntese de Wolfgang Grunskyi2: 
I) uso das preclusões, para obrigar as partes a alegar com solicitude os meios 
de ataque e de defesa, evitando-se o retardamento de alegações; lI) 
aprofundamento da preparação da audiência, fazendo com que, no desen
volvimento do procedimento preliminar, todas as partes, em regra, antes da 
audiência de discussão, conhecessem quais os aspectos provavelmente re
levantes ao final da própria discussão; III) oralidade e concentração, com o 
escopo de fazer com que a causa se restrinja a uma única discussão oral 
(ZPO, §§ 272-278); IV) outorga de poderes ao Juiz Presidente para optar 
entre a fixação de uma audiência preliminar (jrüher erster Termin) e a de
signação, sem mais, da audiência de discussão (Haupttennin, ZPO, § 272), 
ou, ainda, executar uma instrução escrita (schriftliches Vorverj'ahren, ZPO, 
§ 272, 2º), o que significou, na prática, um avanço considerável, embora, 
antes, aparentemente fosse mais exíguo o andamento, diante da determina
ção legal então existente de fixação de uma audiência para discussão oral, 
dentro do prazo de vinte e quatro horas (redação ab-rogada do ZPO, § 216, 2º). 

Explica o Professor Peter Arens: "O litígio deve, em regra, ser liqui
dado em uma ampla audiência CHaupttermin') preparada segundo o proce
dimento oral (§ 245, parte 2). A lei oferece ao Juízo duas possibilidades de 
atingir esse objetivo de rápida solução, mediante a adequada preparação da 
audiência: ou uma primeira audiência oral, também pré-procedimento oral 
(§ 275), ou um pré-procedimento escrito (§ 276)13. 

Esse modelo de procedimento, com ênfase para a preparação da audiên
cia, com concentração e oralidade, é o aperfeiçoamento do que veio do 
"Stuttgarter Modell", testado na prática judiciária. 

11. Jürgen Baurnann, Grundbegriffe und Verfahrensprinz.ipien des Zivilprozessrechls, 
2. ed., Verlag W. Kohlharnrner, 1979, p. 36. 

12. lurislenzeilung, 1977, p. 20 I e s. 

13. Peter Arens, Zivilprozessrechl, 3. ed., München, 1984, C.H. Beck'sche Verlag's, 

p.27. 
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Em precioso escrito de síntese, com a vantagem da prévia observação 
do funcionamento prático e facilidade de observação do ponto de vista ju
diciário nacional, assinalou Francisco de Paula Xavier Neto, sobre o 
"Stuttgarter Modell": "Em síntese, O novel modelo consistia na adoção de 
um pré-procedimento escrito, com observância de prazos pelas partes, que, 
porém, podiam dilatá-los de comum acordo. Normalmente, após a 
propositura da ação, tinha o réu 14 dias, contados de sua ciência inicial, 
para dar conta ao juízo de dita ciência e de sua intenção de responder. Apre
sentada a manifestação, dispunha o réu de mais 14 dias para a resposta. 
InocOlTendo o mencionado pronunciamento exordial do réu, era, desde logo, 
designada a audiência, onde, em regra, vinha a ser proferido julgamento à 
revelia. Contestada a ação, o autor dispunha de 14 dias para a confutação. 
Somente após a réplica ou o decurso do prazo respectivo sem manifestação 
do autor é que os autos eram apresentados ao 'Vorsitzender' (Presidente da 
Câmara), o qual os encaminhava ao relator (quando não se estava em pre
sença de hipótese de julgamento por juiz singular. Seguia-se uma reunião 
preliminar da Câmara, onde como que se saneava o processo, verificando
se, inclusive, se os meios probatórios eram suficientes, sugerindo-se os 
caminhos a trilhar para que aflorasse a verdade e se efetivasse a justiça. 
Nesta mesma oportunidade era designada a audiência principal, intimando
se as partes e testemunhas e estabelecendo-se, na hipótese de perícia, que o 
laudo deveria ser entregue 10 dias antes da audiência. Pouco antes da audiên
cia, os integrantes da Câmara se reuniam, relembrando os pontos contro
vertidos do processo, examinando as petições, os documentos e o laudo peri
cial, de modo a todos estarem perfeitamente aptos para a sessão e, nesta, 
preliminarmente, após ouvidas as partes, seguia-se uma reunião secreta dos 
membros da Câmara, verificando-se se algo de noVo surgira ou o que deve
ria ser feito ante o controvel1ido. Após, era proposto acordo, podendo, mes
mo, se alcançar a desistência da ação ou o reconhecimento do pedido. Na 
continuidade, falavam os advogados precisamente sobre as questões em 
discussão e se coletava a prova, novamente se manifestando os advogados 
de maneira sucinta sobre a instrução, findo o que novamente a Câmara se 
reunia, igualmente em sessão secreta. Finalmente, ratificava-se a proposta 
de conciliação e, não se alogrando, deveria a sentença ser proferida em uma 
semana, muito embora o prazo, por vezes, não fosse respeitado. Excepcio
nalmente, antes da sentença, poderia ser designada nova audiência"14. 

14. Francisco de Paula Xavier Neto. Notas sobre a justiça /w Alemanha, cit., p. 53. 
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Não escapou à argúcia prática do autor a observação de que "a aparen
te complexidade procedimental, segundo o Stuttgarter Modell, serve tam
bém para demonstrar dois fatos: 1 - a situação do processo civil alemão, 
antes do mencionado modelo, era bem mais complexa, tanto é que a nova 
idéia foi tida como revolucionária; 2 - a infra-estrutura material e pessoal 
do Judiciário alemão, desempenhando papel decisivo o expressivo número 
de Juízes e o grau de especialização, já à época do Stuttgarter Modell"I~. 

4. A audiência prévia 

Impossível deixar de assinalar a semelhança de tratamento entre, 
por um lado, o "Stuttgarter Modell", na versão consolidada pela 
Vereinfachungsnovelle, e, de outro, a Reforma do Código de Processo Civil 
brasileiro, no que diz respeito à redação nova do art. 331, que instituiu a 
pré-audiência de conciliação e ordenação do processo, de modo a nela se 
tomarem, inclusive, as providências referentes ao saneamento. 

É o mesmo objetivo de melhor preparação da audiência de instrução e 
julgamento 
do litígio. 

para a maior celeridade e melhoria de qualidade na solução 

2ª PARTE: A INTERPRETAÇÃO DA 
REFORMA NACIONAL DE 1994 

5. A simplificação processual de 1994 
As leis de simplificação processual brasileiras l6 devem ser vistas à luz 

da evolução científica que as produziu. A Lei das Pequenas Causas (Lei n. 
7.244, de 7-11-1984) sintetizou, na legislação, o que a doutrina recente 
vem firmando com a segurança de movimento sem retomo: a instrumentalidade 
das formas, essencial à celeridade e ao acesso efetivo à Justiça 17• Com efei
to, dispõe o art. 2Q da lei referida que "o processo, perante o Juizado Espe
cial de Pequenas Causas, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, sim

15. Francisco de Paula Xavier Neto, Notas sobre a justiça ruJ Alemallha, cit.. p, 54, 

16, Leis: 8.455, de 24-8-1992, 8,637, de 31-3-1993, 8.710, de 24-9-1993, 8.718, de 
14-10-1993,8,898, de 29-6-1994, 8,950, de 13-12-1994,8,951, de 13-12-1994.8.952, de 
13-12-1994, e 8.953, de 13-12-1994. Projetos: Agravo de instrumento, processo sumário, 
processo monitório e uniformização da jurisprudência, 

]7, A instrumentalidade caracteriza a terceira onda renovadora do Direito Proces
sual, salientada por Cândido Rangel Dinamarco (Instrumentalidade do prvcesso, 3. ed., 
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plicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sem
pre que possível a conciliação das partes". 

Esses princípiosl~ não são privativos das pequenas causas, mas, antes, 
incrustam-se no ideal do processo corno forma útil civilizada de solução de 
conflitos de interesse. Nem são peculiaridades de um sistema nacion<ll. 
Vagam, ao contrário, nas legislações, na busca do cumprimento do dever de 
pacificação e Justiça a cargo do Estado, apresentando-se, na experiência 
legislativa comparada atu<.JI, na Lei de Simplificação Processual Alemã de 
1976 19 e nas recentes leis de Refonna Processual Civil italianaco, portugue
sa e francesa. O movimento de reforma das leis processuais encerra o que, 
em escrito específico, Donaldo Armelin caracterizou como tarefa de elimi
nação dos "pontos de estrangulamento do processo civil, que têm potenciado 
o retardamento da prestação jurisdicional, com reflexos detrimentais para a 
operatividade do sistema processual"]'. 

Bem assinalaram os Ministros e Professores Sálvio de Figueiredo 
Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, pushers da reforma do Código de Pro
cesso Civil, juntamente com a Desembargadora Fátima Nancy Andrighi, 
Secretária da Comissão: "há muito que se reclama caber ao jurista não 
apenas compreender e interpretar o sistema legal vigente, contribuindo para 
a evolução do pensamento jurídico. Dele se reclama, ao lado de uma postu
ra crítica construtiva, a sua contribuição para a realização prática do Direi-

São Paulo, Ed. Malheiros, 1994, p. 38; também: Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada 

Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria geral do processo, 10. ed., Ed. 

Malheiros, 1993, p. 45). Integram-na os movimentos de participação e acesso à Justiça (v. 

Mauro Cappelletti e Brian Garth, Acesso à jusliça, trad. Helen Grace Northflect, Porto 

Alegre, Sérgio A. Fabris, Editor. 

l8. O art. 2º da Lei n. 7.244, de 7-11-1984, refere-se a critérios, mas, propriamen

te, são princípios, ou axiomas, pois "verdades fundamentais que condicionam a coerência 

lógica do sistema". 

19. Verei[achungsl1ovelle, de 1976, já antes referida. 

20. Lei n. 353, de 26-11-1990 ("Provvedimenti urgenti per il processo l'ivilc"); Lei 
n. 374, de 21-11-1991 ("Istituzione dei giudice di pace"); e Lei n. 477. de 4-12-1902 

("rccante disposizione sulJ'effical'ia dj norl11e della lcggc 29 Ilovembrc 1991. n. :174, 
institutiva de] giudice di pace e delJa legge 26 de novcmbre 1990. n. :15:1, l'onlenenlc 

provvedimenti urgenli per il processo civile'·). 

21. DonaJdo Arl11elin, A nova disciplina da liquidação (Il' sentcnt;a. InfiJm/({{il'o 

IAS? n. 19. nO\.!deL. 1'184. p. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



to, inclusive na elaboração das normas e nas transformações que se mostra
rem imprescindíveis ao aperfeiçoamento da ordem jurídica""2. 

Esse o sentido da análise do processualista moderno, preocupado com 
a "efetividade do processo como meio de acesso àjustiça", de forma que "a 
mudança de mentalidade em relação ao processo é uma necessidade, para 
que ele possa efetivamente aproximar-se dos legítimos objetivos que justi
ficam a sua própria existência""'. 

6. A renovação da instrumentalidade 
A simplificação e a aceleração encelTam o extrato dos demais princí

pios referidos, que nestes se subsumem. Diante deles, pode-se afirmar que 
a onda da instrumentalidade trilha o período da desteorização prática do 

1processo ' . 

Nesse contexto situam-se as normas de reforma do Código de Proces
so Civil, já legisladas OLl em projeto. Na argula observação e feliz síntese de 
José Rogério Cruz e Tucci, toda a reforma se nutre de "manifesta obstina
ção em simplificar"ls. 

Na legislação processual brasileira, aliás, vem de bem antes o germe da 
simplificação, ostentado, com todas as letras, no Código de Processo Civil de 

22. Sálvio de Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, A reforma do Processo 
Civil - Simplificação e agilização, ADV-Advocacia Dinâmica, cit.. cf também Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, O aprimoramento do processo civil como pressuposto de uma justi~<J 

melhor. ADV-Advocacia Dinâmica, cit., p. 3; Uma nova justiça, in Estatuto da Magistra
tura e Re(umw do Processo Civil, Belo Horizonte, Del Rey, 1993, p. 9. 

23. Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 
Dinal11<Jrco, Teuria geral do processo, São Paulo, Ed. Malheiros, p. 45. 

24. A desteorização, compreenda-se bem, visa à prática, ou seja, é tão-somente 
oper<Jcion<J1. Não implic<J, nem de longe, tentativa de destruição do admirável edifício 
científico paulatinamcnte erigido desde a modernização do processo com a polêmica 
Windscheid-Mutter e a obra de Büllow. Deve-se às categorias processuais, inventariad<Js 
e organicizadas pel<J doutrina, a congruência do sistema, que fornece as bases necessárias 
da segurança operacional. Pela desteorização, assim, apenas se corrige a anomalia da 
invasão do campo operacional, forçosamente concrew e específico, pela proclama~~ão em 
lese, abstrata e gemi - e, forçosamente, destruidora da operacionalidade individual dos 
micros-sistemas. Veja-se, e. g., o que ocorreu com o princípio da documentação, que 
aniquilou, na prática, a oralidade, em que pesem todas as solenes pmclamações de místi
ca veneração. 

25. Processo civil, realidade e justiça (sobre a legislaçiio processual projetada). in 
Processo civil, realidade e justiça, São Paulo. Sarai va, 1994, p. 138. 
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se mostra- 1973 e, décadas antes, no Código de Processo Penal, como as regras básicas 
de sanação de nulidades processuais, inscritas em ambos os Códigos26 

. Nessa 
matéria, o senso comum do aplicador do Direito Processual, fortemente conJpado com 
taminado da ideologia subjacente ao formalismo do processo lusitano histórma que "a 
rico e do processo canônico, é que vem, entre nós, delTuindo as tentativas de dade, para 
simplificação registradas pela norma positivada, tentativas essas, por vezes, ,que justi
com notável avanço de praticidade27 

, diante das quais o meio jurídico 
operacional, muitas vezes, atuou como "um Midas ao contrário"28. 

7. Opção pela interpretação simplificadora 
tais princí

A interpretação das Leis de Simplificação Processual não pode deixar brmar que 
de levar em conta que essas leis vieram para a simplificação e agilização doprática do 
procedimento, com o que se garante o acesso efetivo à Justiça, de modo 
que, sempre que necessária a interpretação de ponto aparentemente duvido

de Proces so nessas leis, é preciso não esquecer que vieram elas, repete-se, para sim
síntese de plificar e agilizar, não para complicar e procrastinar. 

ta obstina-
A hermenêutica deve observar a finalidade da lei, ou, no dizer de Ha

milton ElliotAkel, buscar, "dentre as muitas significações das palavras em 
) germe da que a norma vem expressa, aquela que lhe dá maior operacionalidade, por
so Civil de que, conforme à própria razão final do preceito, o intérprete revela a regra 

latente encapsulada na regra expressa"29. Essa interpretação, a teleológica, 
é a regra hermenêutica básica a nortear a interpretação das leis de simplifi

do Processo cação, as quais, assim, indicam, com ostentação de fácil entendimento até 
'm Sâlvio de 
uma justiça para os ouvidos das pedras das ruas, que o momento é novo para todo o 

ia Magi.l'tra- sistema processual, cuja interpretação tem de acompanhar a evolução ci

jido Rangel 

26. Código de Processo Penal, art. 563: "Nenhum ato será declarado nulo, se da 

tão-somente nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"; CPc, ar!. 244: "Quando 

ivel edjfício a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido 

a polêmica o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". 
lVcnlariRdas 27. Por exemplo: a reclamação trabalhista da Consolidação das Leis do Trabalho; o 
, necessüri as procedimento da Lei de Alimentos (Lei n. 5.478, de 25-7-1968) e o da Lei de Execução
,nomalia da Fiscal (Lei n. 6.830, de 22-9- J980). Medite-se, mesmo, na tendência à burocratização, em 
Jamação em 

certas unidades jurisdicionais. do próprio procedimento estrepitosamente desburocratizado 
~ividual dos 

das pequenas causas (Lei n. 7.244, de 1984).
'ntação, que 
ies de rnísti- 28. Sidnei Agostinho Beneti, Reforma do processo de conhecimento, A Tribuna da 

Justiça. mar. 1995, p. 23. 

!ojetada), in 29. Hamilton Elliot Akel, O poder judicial e a criação da norma individual, São 
Paulo, SaraJVa, p. 44 (no prelo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



entífica de destcorização prática, visando à rápida atuação do sistema 
jurisdicional. 

Nesse. entido é que, com candente verbo, Cândido Rangel Dinamarco, 
soprando forte do alto do justo reconhecimento nacional, proclamou o alu 8. Liti 
dido processo de resultados, um processo de nova mentalidade no País: "O 

OI processo civilmoclerno quer ser um processo de resultados, não um proces
único), ( so de conceitos ou de filigranas"'o. 
Código 

Também, congruentemente, é a voz de ergio Bermudes. assinalando menta d 
que as leis de simplificação de tal modo "transformaram o Código, que não díspositi
será exagero falar na reforma dele. A leitura dessas leis, elaboradas com parte do 
apuro técnico, revela o cuidado do legislador com a efetividade do proces equivoc; 
so. Buscaram todas elas tornar o processo judicial, que o CPC regula, ágil 
e seguro instrumento de administração da justiça civil no país. Oxalá ao Os 
propósito das leis corresponda o dos seus aplicadores, porque só deles de ordem p 
penderá a realização dos objetivos das normas. Nenhuma lei resiste ao nutrido ( 
misoneísmo, que teme o novo e, às vezes. termina em desastrosa deturpa para o dê 
ção, quando pretende tratá-lo como coisa antiga, sem perceber as mudanças dos COI 

que ele traz. Nenhuma lei sobrevive ao descaso, à indolência, ou ao propó despersc 
sito daninho de impedir sua adequada atuação. A cegueira para o sistema 
no qual a lei se insere, para os princípios, que a norteiam, para os institutos, 9. Cau 
que ela regula, é a mais ferrenha adversária do seu êxito")'. 

Em 
Eis a moldura do quadro de interpretação das leis de simplificação e 

nente do 
agilização processual. Nesse quadro devem ser interpretadas algumas ques

de modo
tões que já se apresentam ao aplicador da lei. 

oferecirr: 
desneces 

30. Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, cil., p. 
20. A frase lembra outro veemente alerta, de que, infelizmente, a praxe nem sempre se 
lembrou, isto é, o da "Exposição de Motivos do Código de Processo Penal" a respeito do 32. I 

"frívolo curialismo, que se compraz em espiolhar nulidades" (CPP, "Exposição de Moti ou passive 
vos", item XVII). afinidade ( 

poderão a~ 

Bastos, 1995, p. 7. O autor bem assinala a coerência, que demonstra a evolução da ciência qualquer li 
processual no sentido do já referido processo de resultados, com o Anteprojeto de J985, 

31. Sergio Bermudes, A reforma do Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Freitas 

33. I 
elaborado por Comissão composta dos eminentes Professores Luís Antônio de Andrade, go de Pro, 
Calmon de Passos, Kazuo Watanabe, Sergio Bermudes e Joaquim Corrêa de Carvalho 

34. IJúnior (Suplemento ao n. 246 do DOU, 24 dez. 1985, Seção I). Conclui o autor: "O cotejo 
julgamenteentre nosso anteprojeto c as leis agora editadas mostra que muitos dispositivos sugeridos 

naquele foram fielmente adotados nestas, enquanto outros inspiraram várias das normas, qualidade 

finalmente integradas ao direito positivo brasileiro" (A rejórma do Código de Processo somente p, 

Civil, cit., p. 9) membros ( 
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3~ PARTE: DESTAQUES NA INTERPRETAÇÃO 
DA REFORMA BRASILEIRA 

8. Litisconsórcio recusável 

O litisconsórcio recusável, que agora ressurge (CPC, art. 46, parágrafo 
único), deve ser visto com amplitude maior do que possuía o instituto no 
Código de 1939"2, isto é, a limitação pode ser realizada não só a requeri
mento da parte contrária, mas também ex officio"l, embora a redação do 
dispositivo legal (especialmente a referência a "pedido", no início da 2ª 
parte do referido parágrafo único do art. 46) pudesse levar, inicialmente, à 
equivocada exigência de requerimento da parte contrária. 

Os objetivos da recusabilidade do litisconsórcio monstruoso são de 
ordem pública. O juízo não pode permitir que o instituto do litisconsórcio, 
nutrido do princípio da economia processual, venha a tornar-se empecilho 
para o desenvolvimento da relação jurídica processual e para a demarcação 
dos contornos probatórios, com O resultado nocivo, ainda, de 
despersonalização dos litigantes34 

. 

9. Cautelares satisfativas 

Em certas situações evidentes, como a em que toda a matéria compo
nente dos contornos possíveis da lide tenha sido posta no processo cautelar, 
de modo a esgotar-se a potencialidade do surgimento de mais alegações no 
oferecimento da inicial e da contestação, poderá a tutela antecipada levar à 
desnecessidade de propositura de ulterior ação satisfativa. 

32. Código de Processo Civil de 1939, art. 88: "Admitir-se-â o litisconsórcio, ativo 
ou passi vo. quando fundado na comunhão de intere.sses, na conexão de causas, ou na 
afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. No primeiro caso, não 
podcrflo as partes dispensá-lo; no segundo, não poderão recusá-lo quando requerido por 
qualquer delas; no terceiro, poderão adotá-lo, quando de acordo". 

33. Nesse sentido da admissão ex ufficio, cf. Sergio Bermudes, A rejimlla do Códi
go de Processo Civil, cil., p. 18. 

34. Nesse ponto, Cândido Rangel Dinamarco anolOu os males da massificação do 
julgamento multitudinário: "Multidões de partes nu processo são sempre nocivas 11 boa 
qualidade do exercício da jurisdiçãu e levam os juíle~, Illuitas vezes. a julgar a caus,1 
somente pela tese, de~euraIJdo-se do exame da efetiva situação concreta de cada um dos 
mcmbros da multidão" (A reforma do Códixo de Processo Civil. cil., p. 58). 
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Assim é que vem a conclusão, com olhos no avanço processual, de 
Nelson Nery Ir. e Rosa MariaAndrade Nery, estendendo as potencialidades 
do conteúdo do § 3º do art. 84 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 
8.078, de 11-9-1990), à luz da redação do art. 273 do Código de Processo 
Civil: "A regra do CPC 84 § 3Q agora se estende a todo o processo civil, de 
sorte que o juiz poderá conceder o adiantamento da tutela definitiva de 
mérito, sob a forma de liminar, quando verificados os pressupostos legais. 
A norma admite pedido liminar em toda e qualquer ação. A possibilidade 
de serem concedidas, por exemplo, 'cautelares satisfativas' está expressa
mente admitida pela norma sob comentário":l5. 

A interpretação, levando à otimização o caminho aberto pela anteci
pação da tutela (CPC, art. 273), poderá vir a atalhar o surgimento de difi
culdades marcantes da vida prática, como, diante da obtenção de liminar 
em processo cautelar inominado (CPC, art. 278), a necessidade de 
propositura de ação principal de individualização nem sempre efetiva, ou, 
ao menos, clara. 

A matéria vem exigindo dos operadores do processo, mormente Ad
vogados, intenso exercício de imaginação criadora, como no caso da já 
realização de espetáculos garantidos pela concessão da liminar cautelar, ou 
de recuperação de objetos em poder de quem não lhes pretenda propriedade 
ou posse - por exemplo, aparelhos deixados com técnicos para consertar e 
não devolvidos para coação de pagamento. Nesses casos - a que, eventual
mente, se poderá agregar a sustação de protesto proposta com todos os 
contornos definitivos de cogniçã036 

- se poderá chegar à desnecessidade 
de propositura da chamada ação principal (CPC, art. 806), resolvendo-se, 
ainda, os difíceis problemas decorrentes da eventual perda do prazo para 

35. Nelson Nery lI'. e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil, São 
Paulo, Ed. Malheiros, 1994, Suplemento de Atualização, p. J2, art. 273, I. Os autores 
remetem, ainda, a "Coment. CDC 84, Watanabe, in Nery CDC Coment., 524/525; Nery, 
DC 1/200 5S; Marinoni, Tut., passim". 

36. Quanto à sustação de protesto, está aberto o caminho para a volta à construção 
inicial deste instituto, tal como anotado por, quiçá, seu primeiro expositor de peso, Pedro 
Vieira Motta, que previa dois instrumeotos processuais para a pretensão: o processo cautelar, 
com medida cautelar inominada, a seguir-se a propositura de ação principal, e o procedi
mento comum, com incrustamento de liminar, diante do poder geral de cautela do Juiz (cf. 
Pedro Vieira Motta, A susUlçün do protestn cambial, São Paulo, Saraiva, 1990, p. 108). 
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propositura de aludida ação principal, na pendência de liminar com toda a 
satisfatividade concedida, casos em que a cessação dos efeitos da liminar 
(CPC, art. 808, I) levaria à evidente iniqüidade. 

10. Execução provisória da antecipação da tutela 
o instituto da antecipação da tutela, em que se depositam tantas espe

ranças de sumarização do processo e celeridade do procedimento (CPC, 
art. 273), enseja, dentre vários aspectos polêmicos, o da adequação da exe
cução provisória e seus limites, assunto especialmente delicado ante a 
provisoriedade do próprio provimento antecipado. 

Para a harmonização de tal execução é que se lançou cautela, em texto 
expresso, de determinar que "a execução da tutela antecipada observará, no 
que couber, o disposto nos incisos 11 e III do art. 588" (CPC, art. 273, § 3º). 
Essa locução "no que couber" é a marca de solução de compromisso per
manente com a simplificação e agilização. Nos casos em que a execução 
provisória, mormente no que diz respeito à execução por quantia certa, vier 
a significar risco de prejuízo de difícil e complicada reparação, caberá o 
rigor na exigência de caução (CPC, art. 273, 11) em forma de fácil libera
ção, como a caução em dinheiro ou a bancária. Também nem sempre se 
perderão os efeitos da antecipação da tutela, no caso de superveniência de 
sentença "que modifique ou anule a que foi objeto da execução, restituin
do-se as coisas no estado anterior" (CPC, art. 588, I1I) e encontrando-se 
outra forma de recomposição, nos casos em que não couber. 

11. Audiência preliminar 

A audiência preliminar (CPC, art. 331), de presença histórica em nos
so direito processua[37 e tendência dos sistemas modernos's, deve ser ins
trumento de aceleração da atividade processual, não de retardamento, pres

37. Vinda do Regulamento n. 737, de 25- J 1-1850, art. 23: "Nenhuma causa comer
ciai será proposta em juízo contencioso sem que previamente se tenha tcntado o mcio da 
conciliação, ou por ato judicial, ou por comparecimento voluntário das partes", scguindo
se algumas exceções (cf. Apêndice em Pereira e Sousa, Primeiras linhas sobre li processo 
civil, acomodadas ao Foro do Brasil por Augusto Teixeira de freitas, Rio de Janeiro, H. 
Garnier, 1906, p. 460). 

38 A \lorlermin do SluIIgarler Modell de 1967, e a audiência preliminar do "Códi
go de Processo Civil-Tipo para a América Latina", art. 301. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



supondo, por isso, organização das pauta~ d audiência das VaJ'as em mol guarda (
 
des que pennitam a realização de grande número de audiências em reduzi tanto, ta
 
do e, paço de tempo, como se faz, aliás, no âmbito da Justiça do rabalho.
 
Devem, as audi'ncias. ser prec didas de acurado estudo dos a tos pelos
 
Juízes, a fim de que nela profiram o pro imento ordenatório (CPC, art.
 

331, *2º), tão importante quanto a tentativa de conciliação.
 13. A i 
Mas daí não se segue a obrigatoriedade de de 'ignação dessa audiên

Os
cia nos casos de pretensões puramente relativas a direitos indisponíveis, 

tação tel 
por expressamente ressalvado que se trata de previsão para direitos dispo

dade do 
níveis 3

'!, valendo, contudo, a arguta observação de Sergio Bermudes, al
a compc 

vitrando o alcance "quanto aos direitos indisponíveis suscetíveis de com
posição"40. Re 

sentada,
A designação dessa audiência em todos os casos, inclusive referentes 

final ida( 
a direitos indisponíveis insuscetíveis de composição, viria a produzir o efeito 

fenômer
contrário ao desejado pela reforma, com a sobrecarga de pautas, relativa

das hist 
mente a casos em que a audiência preliminar não poderia produzir o efeito 

realidad,
do desafogo por intermédio da conciliação. 

de bemj 
fonte aUl12. Registro da penhora de bem imóvel 
do longt. 

A interpretação afinada com o espírito da reforma considera que o 
De: 

registro (art. 659, § 4º) não veio para criar empecilhos à fluidez do procedi
enfrenta. 

mento de penhora, de modo que não se pode concluir pela necessidade de 
Das pn

efetivação do registro e posterior intimação do devedor. para início do pra
Vereinf'a, 

zo para embargos. 
pre, a m: 

Ao contrário, a conclusão adequada à reforma é a que enseja a instau jurisdicil 
ração do processo de execução por quantia certa, com a penhora e a intimação 

Od
do devedor, para, só depois de'sa intimação e início do curso do prazo para 

formas, : 
embargos (CPC, art. 738, I), exigir-se o registro da penhora, para salva-

posto ao 
vo a disll 

39. Ali. 331: "Se não se verificar qualquer das hipóteses previstas nas seções prece
dentes e a causa versar sobre direitos disponíveis ... ". Nesse âmbito. não é melhor a inter 41. 

pretação exposta em primeira ponderação do texto, realizada na magnífica obra, escrita 247. 

em dezenove dias, do eminente Professor Cândido Rangel Dinamarco, a exigir a designa 42. I 

ção dessa audiência em todos os casos, mesmo de direitos indisponíveis (A reforma do lo, Saraiv: 
Código de Processo Civil, cit., p. 12 J). Theodoro 

Sidnei Ag(40. Sergio BemlUdcs. A reforma do Código de Processo Civil. cit., p. 44. 
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• 

4 il PARTE: PARALELO FINAL 

13. A interpretação teleológica 

Os pontos acima destacados demonstram a concretização da interpre
tação teleológica das leis da reforma processual, otimizando a funcionali· 
dade do processo, sem lhe pôr em risco a segurança - com a qual se obtém 
a composição da lide com Justiça. 

Relativamente a alguns desses pontos, admita-se que poderia ser apre
sentada, com bons argumentos, orientação diversa. Mas esta viria contra a 
finalidade da legislação de reforma e significaria, sem dúvida, a visão do 
fenômeno processual condicionada por ótica que, em diversas encruzilha
das históricas da efetividade do processo, já lhe impôs o distanciamento da 
realidade a que deve servir, transmudando-o, da majestosa fonte autônoma 
de bem jurídico consistente na certeza do direito, cantada pela doutrina, em 
fonte autônoma de males, decorrentes do aniquilamento de direitos, à custa 
do longo penar das partes e dos operadores do sistema processual. 

Desafios de interpretação, como os que se antevêm no País, foram 
enfrentados pela Reforma Alemã da "Lei de Simplificação Processua[". 
Das proposições de Fritz Baur ao Stuttgarter Modell e deste à 
Vereinfachungsl10velle vão distâncias, que se percorreram buscando, sem
pre, a maior praticidadc do processo e, com ela, a efetividade da prestação 
jurisdicional . 

O desafio à formação do ponto de vista teleológico, simplificador das 
fonnas, a contornar pontos de estrangulamento da t1uidez processual, está 
posto ao profissional do processo civil brasileiro, com papel do maior rele
vo a distribuir-se entre os práticos do dia-a-dia, Juízes, Advogados, Promo
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tores, e os formadores dos filões científicos de regência processual, os Pro
fessores e estudiosos componentes da intelectual idade doutrinária, dentre 
os quai. com predominância, os Professores de Direito Processual Civil. 

Aguarda-se, ao lado do novo processo legislado, a boa hermenêutica 
teleológica instrumental do processo, para o seguro desenrolar do mecanis
mo estatal de realização efetiva da Justiça. 

A REFOR
 

presta 
tos da 
propo 
uma I: 

1. A evoluç~ 

Os grande 
apontam três gr 
law anglo-amei 
grupo os outros 
çulmanos etc.). 

O nosso di 
civillaw, regida 
origens do noss 
mano. 

Festejados 
ao direito, os a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




