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Sálvlo de FI,uelredo Teixeira 

Presidente da iscola Nacional da Magis(ralura 


I
. Odivórcio entre o modelo e a realidade 
Situa-se o Brasil, atualmente, no primeiro 
plano da legislação processual civil, sobretu
do após a promulgação da Constituição de 
1988, que ampliou consideravelmente os 
instrumentos de proteção aos interesses da 

sociedade e aos direitos fundamentais da cidada· 
nia. Aí estão, para exemplificar, o mandado de se
gurança. em suas feições individual e coletiva, o 
mandado de injunção, o habeas data, a ação popu
lar, a ação civil pública, as ações colehvas. ojuizado 
de pequenas causas, a ação direta do controle da 
constitucionalidade. Não se sabe de outra legisla
ção com acervo tão rico e multifário, que modifica 
o seu figurino tradicional, de roupagem individual
conservadora, para identificar-se com as aspirações 
contemporâneas de igualdade real e de efehvo 
acesso a uma justiça justa, rápida e eficaz. 

Dentro dessa moldura, não se pode negar oavan
ço cientifico que representou o Código de Proces
so Civil de 1973. elaborado com apurada técnica. 

Não menos certo é, porém, que, desde os primei
ros anos de sua vigência, foro e doutrinadores vêm 
apontando as suas notórias deficiências de ordem 
práhca, a reOehrem o açodamento com que foi 
concluído e, principalmente, a época autoritária 
em que foi elaborado, sem o crivo do prévio debate 
democrático. 

Dai a critica que se lhe faz, de ser um Código de 
gabinete, distante da nossa realidade forense . 
• Tal~ez nesse divórcio resida o parado>o que es
tamos apresenciar. De um lado, a crescente confia
biUdade na tutela jurisdicional. De outro, a insatis
fação com O mecanismo judicial na solução dos 
conflitos. 

Escrevendo sobre as tendências contemporã
neas do Direito Processual Civil (1), assinalou Bar
bosa Moreira em t..to primoroso: 

"O trabalho empreendido por espiritos agudíssi
mos levou a requintes de refinamento a técnica do 
direito processual e e ..cutou sobre fundações sóli
das projetos arquitetônicos de impressionante ma
jestade. Nem sempre conjurou. toda,;a. o risco ine
rente a todo labor do gênero, O de deixar-se aprisio
nar na teia das abstrações e perder o contato com a 
realidade cotidiana. Afascinante sutileza de certas 
elaborações parecia ter contrapartida menos admi
rável no ocasional esquecimento de que nem tudo 
devia resumir-se num e..rcicio intelectual realiza
do sob o signo da "arte pela arte" - ou, se se pre
ferir .da "ciência pela ciência". 

Não há menuscabar os frutos de tão nobre fadiga. 
Sente-se, porém. a precisão de aplicar com maior 
elicácia à modelagem do real as ferramentas pa
cientemente temperadas e polidas pelo engenho 
dos estudiosos. Noutras palavras: toma-se cons
ciência cada vez mais clara da função instrumental 
do processo e de necessidade de fazê-lo desempe
nhar de maneira efetiva o papel que lhe toca. Pois a 
melancólica verdade é que o extraordinário pro
gresso cientifico de tantas décadas não põde impe
dir que se fosse dramaticamente avolumando, a 
ponto de ahngir níveis alarmantes, a insatisfação, 
por assim dizer universal, com o rendimento do 
mecanismo da justiça civil". 

lnduvidoso é que as nossas deficiências, nesse 
ângulo, em muito devem ser credilMlas à medieval 
organização judiciária brasileira, ultrapassada e 
sem criahvidade, despida dos imprescindiveis re
CUIliOS materiais e humanos, avultando-se o exem
plo do número inexpressivo de magistrados, para o 
que inegavelmente conCOrre o fetichismo dos nos
sos concursos no recrutamento dos juízes, ao con
trário do que vem ocorrendo nos paises mais eva
luidos, que preferem convocá-los, e de forma muito 
mais eficiente, através de escolas judiciais e cursos 
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de formação. 
É de convir-se, porém, que na outra vertente 

desse painel estão as normas processuais que nos 
regem, no que diz respeito ao plano da efehvidade. 

já temos quase dois decênios de vigência do Có
digo. E as deficiências, apontadas ao longo desses 
vinte anos)continuam. 

Não raras foram as tentahvas para a mudança 
desse quadro, de que foi exemplo a iniciahva do 
Ministério da justiça em 1985 (2), quando valioso 
estudo foi desenvolvido, mas sem resultado práti
co, certamente em consequência das mudanças es
truturais que propôs. muitas das quais em temas de 
acentuada divergência, assim como pela ausência 
do imprescindivel debate pela comunidade dos 
cultores do DireÍlo. ' 

2. Aevolução dos fatos - Estava a Seção 00 Dis
trito Federal (3), do In'shtuto Brasileiro de Direi to 
Processual, promovendo os primeiros estudos de 
simplificação e agiUzação do processo civil, autori
zada pela direção nacional, quando a Associação 
dos Magistrados Brasileiros (4) se ofereceu ao Mi
nistério da jushça (5) para o encaminhamento de 
propostas destinadas à desburocratização do nosso 
processo. Aceito o oferecimento, uma Comissão, 
com o apoio da referida Seção, passou a reunir-se 
em 1991 e a elaborar anteprojetos, quatro dos 
quais foram encaminhados ao Congresso Nacional 
e ali apresenlJldos (6), a saber: da prova pericial, da 
cilJlção e intimação pelo Correio, do agravo e da li· 
quidação. 

A Comissão designada não chegou a funcionar 
COm a sua composição original_ Mas, por outro la
do, teve a participação de outros nomes, da MagiS
tratura, da Advocacia e do Ministério Público, O 

que se mostrou de muita valia (7). 
I , 

por bem atribuir ao presidente da Escola Nacional 
da Magistratura, nessa condição, a missão de "pre
sidir a Comissão de juristas encarregada de promo
ver estudos e propor soluções com vistas à simplifi
cação dos Códigos de Processo Civil e de Processo 
Penal" (B)_ 

Aprimeira providência, após a conclusão do tex
to básico, foi divulgá-lo tanto quanto possível, com 
solicitação oe criticas e sugestões, fixado prazo, até 
meados de agosto de 1992, para o recebimento das 
mesmas. 

Recebidas importantes contribuições, indivi
duais (enumerá-Ias, ensejaria . o risco de injustas 
omissões) e coletivas (de Tribunais, OAB, Ministé
rio Público, Escolas judiciais, Universidades, Insti
tutos, Associações etc), uma Comissão Revisora foi 
constituída (9). 

3_ Os projetos e seu destino. A uí 8.455/92 (51 
prova pericial) - Paralelamente à elaboração des
ses anteprojetos restantes. tinham curso no Con
gresso Nacional os quatro projetos já mencionados. 

Um deles, referente à prova pericial, veio a 
converter-se na Lei nº 8.455, com as seguintes mo
difica~'Ões desburocratizantes: 

a - dispensa de compromisso do perito e dos 
assistentes-técnicos (art. 422); 

b - qualificação dos assistentes-técnicos como 
assessores das partes, sem suspeição ou impedi
mento; 

c - dispensa de intimação dos assistentes
técnicos; 

d - dispensa da pericia quando os laudos vie
rem com a inicial e com a contestação (art. 427); 

e - possibilidade do perito e dos assistentes 
apenas narrarem na audiência o que periciaram 
(art.421, § 29); 

f - redução dos atos processuais. 
Um outro projeto, respeitante à citação e à inti

mação prioritariamente, como regra, pela via pos
tai, infelizmente, resta paralisado há mais de um 
ano em consequência de pedido de vista na Câma
ra. 

O projeto relativo à liquidação, por sua vez, tem 
cu"o regular. 

E O quarto, cóncemente ao agravo, talvez o mais 
importante em termos de agiliução da prestação 
jurisdicional (especialmente por desestimular a uti
lização do atual agravo como medida protelatória e 
evitar o uso anômalo do mandado de segurança na 
obtenção de efeito suspensivo), já aprovado na Câ
mara dos Depulados, passa agora ao exame do Se
nado. sob muita expectativa (10). 

4 - Os anteprojetos complementares 
Completa-se agora a segunda etapa dos trabalhos, 
com a entrega dos demais anteprojetos, ..austiva
mente formulados e debatidos com a comunidaoe 
juridica. 

Em um deles, dá-se nova estrutura ao atual pr<>
cedimento sumaríssimo, ironicameute conhecioo 
como "o mais ordinário de todos" ou "o ordinaris
simo". Dentre outras alterações, além da mudança 
do nome (sumário) e do elenco das causas a ele su
jeitas, busca-se enfahzar a tentativa de conciliação, 
possibilitar o julgamento antecipado da lide (prin
cipal inovação do Código de 1973), dar-lhe nalure
za dúplice e expurgá-lo de interveniências protela
tórias. 

Aprimora-se o processo exocutivo, valorizando
se o titulo extrajudicial, sistematizando-se melhor a 
alienação dos bens penhorados e coibindo-se práti
cas indesejáveis e encontrarlíças_ 

Quanto ao processo cautelar, propõe-se solução 
ao aflitivo problema das cautelares que exaurem a 
prestação jurisdicional, comdispensa, nesses casos, 
do ajuizamento posterior da ação principal . 

Propõe-se, no âmbito dos recursos, além do novo 
modelo de agravo, objeto de projeto em curso, que 
se incorpore ao Código, seu leito natural, a discipli
na recursal da Lei 8_038/90 (recursos extraordiná
rio e especial). Ademais, adotam-se outras !1'eoidas 

No campo dos procedimentos especiais, 
introduz-se a ação monitória, tão reclamada e de 
tanto sucesso no direito estrangeiro, suprime-se a 
audiência de justificação da ação de usucapião (art. 
942) e adota-se, com base na vitoriosa experiência 
européia, sistemática mais racional para a consig
nação em pagamento, ensejando-se a liberação via 
bancária e o levantamento da parte incontroversa. 

Finalmente, quanto ao Livro I (processo de co
nhecimento), além das modificações já catalogadas 
e de outras de menor porte, um dos anteprojetos 
enfatiu a busca da conciliação (arts. 125, IV e 
331), retira do julgador a burocrática tarefa dus 
meras despachos (art. 162, § 49), autoriza, median
te as devidas ressalvas, a antecipação da tutela (art. 
273), preshgia o cumprimento efetivo das obriga
ções de fazer ou não fazer (art. 461) e institui, em 
nível infraconstitucional, mecanismo uniformiza
dor de jurisprudência (art. 479), a dar solução rápi
da e eficaz ao angushante fenômeno das decisôe, 
conflitantes, hoje tão presentes no cenário forense 
nacional. 

5. Conclusão - Na elaboração dos mencionados 
estudos, cinco posicionamentos foram tomados co
mo metodologia: 

a - localizar os pontos de ~ "lame 
prestação jurisdicional; .. 

b - deixando de lado divergências de oroem 
doutrinária ou meramente acadêmicas, assim como 
outros pontos merecedores de modificação, apre
sentar sugestões somente de simplificação e agili
zação; 

c - encaminhar as sugestões não em um único 
anteprojeto, mas através de vários, setoriais, inclu
sive para viabilizar a aprovação no Congresso Na
cional, haja vista que um único pedido de vista po
deria comprometer todo o trabalho; 

d - aproveitar a própria disposição dos artigos 
existentcs, abrinoo espaço para novos se necessário 
(v.g., arts. 2721273, 478/479), mas sem alterar a fi · 
sionomia do Código; 

e - buscar Oconsenso nas alterações propostas. 
Ao concluir os trabalhos, dar-lh es oivulgação e 

encaminhá-los ao Governo, através do Ministériu 
da justiça (11), é imperioso registrar oconsenso al
cançado e o entusiasmo com que as propostas fo
ram recebidas pelos que participaram da sua for
mulação, através de debates, criticas e sugestÔ<'s, 
nas mais distantes regiões do País, em movimento 
que envolve0 magistrados, advogados, membros do 
Ministério Público, defensores, universitários, pro' 
fessores e especialistas na área procesS\lal, o que 
retrata com eloquência e fidelidade a vontade ge, 
neralizada em mudar o que não vem funcionando 
bem, dotando a atual legislação processual civil 
brasileira codificada de mecanismos mais ágeis e 
eficazes. para tomar O nosso processo apto a reali
zar os seus objetivos e melhor servi r à sociedade. 
recordada a advertência de Fritz Baur, o admirável 
reformulador do processo civil alemão, seguudo a 
qual só procedimentos céleres preenchem a finali 
dade do processo, dando-lhe efelividade (12). 

Há muito que se reclama caber ao jurista não 
apenas compreender a interpretar o sistema legal 
vigente, contribuindo para a evolução do pensa
mento juridico_Dele se reclama, ao lado de uma 
postura crítica construtiva, a sua contribuição para 
a realização prática do Direito, inclusive Da elabo
ração das normas e nas transformaçõesque se mos
trarem 'imprescindiveis ao aperfeiçoamento da or
dem jurídica. Como assinalou Ripert, em obra clás
sica (13), ao reivindicar maior participação do juris
IJI na formulação da ordem jurídica, "preocupando
se exclusivamente com a técnica, ojurislJl renuncia 
a dirigir, a criar odireito". 

Acontribuição que ora se dá ao Legislativo, atra
vés do Ministério da justiça. tem o aval da Escola 
Nacional da Magistratura e do Instituto Brasileiru ~ 
de DireÍlo Processual, sendo obra, todavia, não 
apenas dessas duas importantes Instituições, in~s 
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de todos, porque muitos, de impossivel enumera· 

ção, foram os que dela participaram, em maior ou 


. menor escala, mas sempre de forma inestimável e 

com um ideal comum. 


Registra·se, finalmente, que os estudos no âmbi· 
to do processo penal, também a cargo da Escola 
Nacional da Magistratura (Portaria 145192-Mj), es· 
tão adiantados e sendo desenvolvidos sob a mesma 
metodologia. 


Brasília, 25 de novembro de 1992. 


(I) Revista de Processo, 311199. 
(2) DOU, dezembro, 1985. 
(3) Direção e Vice· Direção, respectivamente, dos 
Ministros Athos Gusmão Carneiro e Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. 
(4) Por iniciativa do seu então Presidente Prof. 
Régis Fernandes de Oliveira, sendo de aduzir·se 
que a iniciativa veio a ser apoiada pelo seu suces· 
sor, Juiz Francisco de Paula Xavier Neto. 
(5) Gestão do Ministro Jarbas Passarinho. 
(6) Através do Deputado Nelson Jobim. 
(7) Com maior assiduidade, além dos dois citados 
dirigentes do Instituto Brasileiro de Direito Pro
cessuallDF, participaram nessa primeira etapa, os 
professores Fátima Nancy Andrighi (que passou a 
secretariar todos os trabalhos), Kazuo Watanabe, 
Sidnei Beneti, Donaldo ArmeHn, Arruda Alvim, 
Walter Ceneviva e Mauro Ferraz. tendo atuado 
também JOSé Carlos Bigi, Humberto Martins, The· 
reza A1vim e Marcelo Lavenere, dentre outros. 
(8) Portaria 145/92 (DOU de 30.3.92). 
(9) Integrada, além do Presidente e da Secretaria, 
já nominados, pelos professores Ada Pellegrini 
Crinover, Athos Gusmão Carneiro, Celso Agricola 
Barbi, Humberto Theodoro Júnior, José Carlos 
Barbosa Moreira, José Eduardo Carreira A1vim , 
Kazuo Watanabe e Sérgio Sabione FadeI, que se 
reuniram em Belo Horizonte, sob o patrocinio da 
Amagis, de 9 a 12 de outubrol92. 
(10) assinale·se que, anteriormente, em sua reda· 
ção primitiva, foi ele apresentado ao Congresso 
pelo então Senador Itamar Franco (Projeto 
187/85), não tendo chegado, porém, a ser aprecia· 
do. 
(11) Gestão do ministro Maurício Corrêa. 
(12) Re,ista Brasileira de Direito Processual, 7/57, 
Uberaba. MG. 
(13) "O regime democrático e o direito civil mo· 
derno", Saraiva, 1937. 

PROJETO DE LEI N2 

Altera os dispositivos do Código de I'ttlcesso Civil, 
sobre o processo de conhecimento e o processo 
cautelar. 

Art . 12 Os dispositivos a seguir enumerados, da 
Lei n2 5869, de II de janeiro de I973-Código de 
Processo Civil , passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

""'rt. 10. O cônjuge somente necessitará do 
consentimento do outro para propor ações que 
versem sobre direitos reais imobili:irios. 

§ 12 Ambos os cônjuges serão necessariamente 
citados para as ações: 

I . que versem sobre direitos reais imobiliários. 
11
lll·....... . 

IV.... ...... .. .. .. 

§ 29 Nas ações possess6rias, a participação do 

cônjuge do autor ou do réu somente é indispensá· 
vel nos casos de composse ou de ato por ambos 
praticado. 

M. 18. O juiz, de oficio ou a requerimento, 
condenará o litigante de má·fé a indenizar 11 parte 
contrária os prejuizos que esta sofreu, mais os 
honorários .dvocatici05 e as despesas que efetuou. 

§ 19 .. ..... .. ......... .. 


§ 29 O valor da indenização será desde logo 
fixado pelo juiz, em quantia não superior a vinte 
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por cento sobre o valor da causa, ou liquidado por 
arbitramento. 

Art. 20............. ........ .. .... .. 

§ 19.. .. 

§ 22.. ...... . 


§ 39.. .. 
§ 49 Nas causas de pequeno valor, nas de valor 

inestimável, naquelas em que não houver conde· 
nação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas 
execuções, embargadas ou não, os honorários serão 
fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 
atendidas as normas das a1ineas a, b e c do 
parágrafo anterior. 

Art . 33.... .... .. 
Parágrafo único - O juiz poderá detenoinar 

que a parle responsável pelo pagamento dos hono· 
rários do perito deposite em juizo o valor correS· 
pondente a essa remuneração. O numerário, reco· 
Ih ido em depósito banc:irio Aordem do juizo, será 
entregue ao perito após a apresentação do laudo, 
facultada a sua liberação parcial, quando necessá· 
ria. 

M . 38. Aprocuração geral para o foro, conferi · 
da por instrumento público, ou particular assinado 
pela parte, habita o advogado a praticar todos os 
atos do processo, salvo receber citação inicial. 
confes',"r, reconhecer a procedência do pedido, 
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se 
funda a ação, receber, dar quitação e urmar com· 
promisso. 

Art. 45. O advogado poderá, a qualquer tempo, 
renunciar ao mandato, provando que cientificou o 
mandante a fim de que este nomeie substituto. 
Durante os dez dias seguintes, o advogado conti· 
nuará a representar o mandante, desde que neces· 
sário para lhe evitar prejuizo. 

M . 46. ......... ............ ... ..... . . 

Parágrafo único. O juiz poderá limitar O litiscon· 

s6rdo facultativo quanto ao número de litigantes, 
quando este comprometer a rápida solução do 
litígio ou dificultar a defesa. O pedido de ~milação 
interrompe o prazo para resposta, que recomeça 
da intimação da decisão. 

Art . 125...... .. ................... 

I·............ .. ........ .......... . 

11
1lJ·.................... .. .......... .. .. 

IV· tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 
Art. 146.. .. .. .. .. .. ............... ....... ......... .. .... .. ......... 

Panlgrafo único. Aescusa será apresentada, den · 

tro de cinco dias contados da intimação, ou do 
impedimento superveniente, sob pena de... repu· 
tar renunciado o direito aa1egá·la (art. 423). 

Art. 162 . 
§ 19 ...... .. ...... .. 


§ 22 .. ............. ...... .. 


§ 32 


§ 49. Os atos meramente ordinatórios, como a 


juntada e a vista obrigat6ria, independem de des
pacho, devendo ser praticados de oficio pelo servi· 
dor, e revistos pelo juiz quando necessário. 

M . 170. É licito o uso da taquigrafia, da esteno
tipia, ou de outro método idôneo, em qualquer 
juizo ou tribunal. 

Art. 172. Os atos processuais realizar·se·ão em 
dias úteis, das seis às vinte hroas. 
§ 12 Serão, todavia, concluídos depois das vinte 
horas OS atos iniciados antes, quando o adiamento 
prejudicar a diligência ou causar grave dano. 

§ 29 A citação e a penhora poderão, em casos 
excepcionais, e mediante autorização expressa do 
juiz, realizar·se em domingos e feriados, ou nos 
dias úteis, fora do horário estabelecido neste arti· 
go, observando o disposto DO art. 5i , Xl , da 
Constituição. 

§ 39 Quando o ato tiver que ser praticado em 
determinado prazo, por meio de petição, esta 
deverá ser apresentada no protocolo, dentro do 
horário de expediente, nos termos da lei de organi· 
zação judicial local . 

M 219... .. .. .... .. .... .. . 
§ I i A interrupção da prescrição retroagirá 11 

data da propositura da ação. 
§ 29 Incumbe 11 parte promover a citação do réu 

nos dez dias subsequentes ao despacho que a 
ordenar, não ficando prejudicada pela demora 
imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 

§ 39 Não sendo citado o réu, Ojuiz prorrogará O 
prazo até o máximo de noventa dias. 

§ 42..... .. .. .... ....... ... .... .. ...... .. 

§ 52 .. ... 
§ 69 

Art . 239.. .... .. 
Parágrafo único. 
I· 
11 .... 
111 . a nota de ciente ou certidão de que o 

interessado não aapós no mandado. 
Art. 272. O procedimento comum é ordinário ou 

sumário. 
Parágrafo único. O procedimento especial e o 

procedimento sumário regem·se pelas disposições 
que lhes são própria." aplicando-se·lhes, subsidia· 
riamente, as disposiçôes gerais do procedimento 

.ordinário. 
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos 
da tutela pretendida no pedido inicial desde que, 
existente prova inequívoca, se convença da verro
similhança da alegação e: 

I . haja Fundado receio de dano irreparável ou de 
diflcil reparação;ou 

11 . fique caracterizado o abuso do direito de 
defesa ou o manifesto prop6sito protelat6rio do 
réu . 

§ 19 Na decisão que antecipar a tutela, o juiz 
indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu 
convencimento. 

§ 29 Não se concederá a antecipação da tutela 
quando houver perigo de irreversibilidade do pro
vimento antecipado. 

§ 32 Aexecução da tutela antecipada observará, 
no que couber, Odisposto no art .586,11 e 111 . 

§ 49 Atutela antecipada poderá ser revogada ou 
modificada a qualquer tempo, em decisão funda· 
mentada. 

§ 59 Concedida ou não a antecipação da tutela 
prosseguirá O processo até final julgamento. 

Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor 
poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 
quarenta e oito horas, reformar sua decisão. 

Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, 
os aulos serão imediatamente encaminhados ao 
tribunal competente. 

Art . 331. Se não se verificar qualquer das bipóte· 
!es previstas oas seções precedeotes e a causa 
versar sobre direitos disponíveis, o juiz designará 
audiência de conciliação, a realizar·se no' prazo 
máximo de trinta dias, à qual deverão comparecer 
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as partes ou seus procuradores, habilitados a tran
sigir. 

§ 19 Obtida a conciliação. será reduzida a termo 
e homologada por setença. 

§ 29 Se, por qualquer motivo, não for obtida .. 
conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos. 
decidirá as questões processuais pendentes e de
terminará as provas a serem produzidas, designan
do audiência de instrução e julgamento, se neces
sário. Proceder-se-á da mesma forma se a lide 
versar sobre direitos indisponíveis. 

Art. 417. O depoimento, datilografado ou regis· 
trado por taquigrafia, estenotipia ou oulTo método 
idôneo de documeotação, será assinado pelo juiz. 
pelo depooete e pelos procuradores, facultando-se 
às partes a sua gravação. 

Parágrafo único. O depoimento será passado 
para a versão datilográfica quando houver recurro 
da sentença. ou noutros casos, quando o juiz o 
determinar, de oficio ou a requerimento da parte. 

Art. 434. Quando o exame tiver por objeto a 
autenticidade ou a falsidade de documento, ou for 
de natureza médico-Iegal, o perito será escolhido, 
de preferência entre os técnicos dos estabeleci
mentos oficiais especializados. O juiz autorizará a 
remessa dos autos, bem como do material sujeito a 
exame, ao diretor do estabelecimento. 

Parágrafo único.......... 
Art. 460... 
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, 

ainda quando decida relação juridica condicional, 
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cum· 

primento de obrigação de fazer ou não fazer, Ojuiz 
concederá a tutela especmca da obrigação ou, se 
procedente o pedido, determinará providências 
que assegurem o resultado prático equivalente ao 
do adimplemento. 

§ 19 A obrigação somente se converterá em 
perdas e danos se o autor o requerer ou se 
impossível a tutela específica ou a obtenção do 
resultado prático correspondente. 

§ 29 Aindenização por perdas e danos dar-se-á 
sem prejuíw da multa (art. 287). 

§ 39 Sendo relevante o fundamento da demanJa 
e havendo justificado receio de ineficácia do pro
vimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 
liminarmente ou mediante justificação prévia, ci
tado o réu. A medida liminar poderá ser revogada 
ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. 

§ 49 O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 
anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for 
suficiente ou compatível com a obrigação, fIXando
lhe prazo razoável para o cumprimento do precei
to. 

§ 5Q Para a efetivação da ·tutela especifica ou 
para a obtenção do resultado prático equivalente, 
poderá o juiz, de oficio ou a requerimento, deter· 
minar as medidas necessárias, tais como busca e 
apreensão, remoção de pessoas e coisas. desfazi
mento de obra. impedimento de atividade nociva. 
além de requisição Je força policial. 

Art. 478. O tribunal ou órgão competente. reco
nhecendo a divergência e após ouvido o Ministério 
Público, dará a interpretação a ser observada. 
cabendo a cada juiz emitir seu voto fundamenta
dan,ente. 

Parágrafo único. Quando adotada pelo voto da 
maioria absoluta dos membros que integram o 
tribunal ou o órgão competente. a interpretação 
será objeto de súmula e constituirá precendente na 
uniformização da jurisprudência. 

Art. 479. Quando várias ações' envolverem a 
mesma questão de direito, o relator, de oficio, a 
requerimento da parte ou do Ministério Público. 
ou qualquer juiz, por ocasião do julgameoto, pode
rá propor Opronunciamento prévio do tribunal ou 
do órgão competente a respeito dessa questão. 

§ 19 Al'Olhida a proposição. será suspensos os 
processos pendentes no tribunal e relativos à 
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mesma questão de direito, fazendo-se comunica
ção aos seus órgãos. 

§ 29 Findo o prazo de quinze dias para a 
manifestação do Ministério Público. será designada 
data para julgamento. 

~ 39 Quando adotada a decisão pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do órgão competen
te, este fixará em súmula o entendimento a ser 
observado. por seus órgãos, em todos os Julgamen
tos relativos a idêntica questão de direito. 

§ 49 Sumulada a tese: 
a) será defeso. aos órgãos de qualquer grau de 

jurisdição, subordinados ao tribunal que proferiu a 
decisão. a concessão de liminar que a contrarie; 

b) cessará a eficácia das liminares concedidas; 
c) o recurso contra a decisão que contrarie a 

súmula terá sempre efeito suspensivo; 
d) nos processos pendentes e nos posteriores. 

com pretensão fundada na tese da súmula, poderá 
ser concedida a antecipação da tutela, prosseguin
do oefeito até final julgamento. 

Art. 800 
Parágrafo único. Interposto o recurso, a medida 

lautelar será requerida diretamente ao tribunal. 
Art. 805. A medida cautelar poderá ser substi

tuíJa, de oficio ou a requerimento de qualquer das 
partes, pela prestação de caução ou outra garantia 
menos gravosa para o requerido. sempre que ade
quada e suficiente para evitar a lesão Ou repara-Ia 
integralmente. 

Art. 806... 
Parágnúo único. Dispensar-se-à a propositura da 

ação principal. quando a execução da medida 
cautelar importar em perda do seu objeto, devendo 
essa circunstáncia ser declarada pelo juiz por 
ocasião da concessão da medida". 

Art. 29 Ficam suprimidos o inciso 1do art. 217 e 
o § 29do art. 242, renumerando-se o atual § 39, do 
Código de Processo Civil. 

Art. 39. Esta lei entra em vigor sessenta dias 
após a data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

PROJETO DE LEI N9 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil. 
relativos ao procedimento sumário. 

Art. 19. Os dispositivos a seguir enumerados, da 
Lei n9 5869, de 11 de janeiro de 1973 - Código 
de Processo Civil, sob a rubrica "Capitulo 111 
Do procedimento sumário", passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 275. Observar-se-à o procedimento sumá-
rio; 

1-..... 
". nas causas, qualquer que seja o valor: 
a) de arrendament? rural e de parceria agrícola; 

b) de cobrança ao condômino de quaiSlllJer 
quantias devidas ao condomíniO; 

c) de ressarcimento por danos em prédio urbanu 
ou rústico; 

d) de ressarcimento por danos causados t i" 

acidente de veículo de via terrestre; 
e) de ·cobrança de seguro, relativamente aos 

danos causados em acidente de veículo, ressalva· 
dos os casos de processo de execução; 
~ de cobrança de honorário dos profissionais 

liberais, ressalvado o disposto em legislação espe
cial; 

g) nos demais casos previstos em lei. 
Parágrafo único. Este procedimento náo será 

observado nas ações relativas ao estado e à capaei · 
dade das pessoas. 

Art. 276. Na petição inicial o autor apresentará o 
rol de testemunhas e, se requerer perícia, fonnula
rá quesitos, podendo indicar assistente técnico.. 

Art. 277. Ojuiz designará a audiência de concili· 
ação, a ser realizada no prazo de trinta dias. 
citando-se o réu com a antecedência mínima de 
dez dias, e l'Om a advertência expressa da conse
quência prevista no § 2Q deste artigo, determinan
do o comparecimento das partes. Sendo ré a 
Fazenda PúbUca, os prazos contar·se-ão em dobro. 

§ 19 A conciliação será reduzida a termo , 
homologada pu' sentença. podendo o juiz ser 
auxiliado por conciliador. 

§ 29 Deixando iojustificadamente o réu de COJlI

parecer à audiência. reputar-se-ào verdadeiros os 
fatos alegados na petição inicial (art. 319). salvo se 
o contrário resultar da prova dos autos. proferindo 
Ojuiz. desde logo, a sentença. 

§. J9 As partes comparecerão pessoalmente à 
audiência. podendo fazer-se representar por pet· 
posto com poderes para transigir. 

§ 49 O juiz decidirá de plano,. na audiência, 
impugnação ao valor da causa ou controvérsia 
sobre a natureza da demanda, determinando, se for 
Ocaso, a conversão do procedimento sumário' em 
ordinário. 

§ 59 A conversão também ocorrerá quando 
houver necessidade de prova técni". de maior 
complexidade. 

Ar!. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o 
réu, na própria audiência, reposta escrita ou oral , 
acompanhada de documentos e rol de testemunhas 
e, se requerer perícia. formulará seus quesitos 
desde logo, podendo indicar assistente técnico. 

§ Iq " lícito ao réu. na contestação, fomlOlar 
pedido em seu favor. desde que fundado nos 
mesmos fatos referidos na inicial. 
§ 2Q Havendo necessidade de produção de prusa 
oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses pre
vistas nos arts. 329 e 330. 1 e li, será designada 
audiência de instrução e julgamento para daU 
próxima, não excedente de trinta dias. salvo se 
houver determinação de pericia. 

Art. 279. Os atos probatórios realizados em 
audiência poderão ser documentados mediante 
taquigrafia. estenotipia ou outro método hábil de 
documentação, fazendo-se a respectiva transcrição 
se adeterminar o juiz. 

Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em qlJe 
não for possível a taquigrafia, a estenolipia On 
outro método de documentação. os depoimentos 
serão reduzidos a termo. do qual constara apenas o 
essencial. 

Art. 280. No procedimento sumário: 
a) não será admissível ação declaratória inciden

tal , nem a intervenção de terceiro. salvo assistência 
e reCUrliO de terceiro prejudicado; 
b) o perito terá o prazo de quinze dias pará 
apresentação do laudo; 
c) das decisões sobre matéria probatória. ou profe
ridas em audiência, oagravo será sempre retido. 

Art. 281. Finda. in"rução e os debates orai;, o 
juiz proferirá oenteoça na própria audiência OI! no ~ 
prazo de dez di..". 

Art. 22. É revogado o § 29 do arl. 315. passaIldo 
o atual § 1Q aparágrafo único. 
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Art. 39. A expressão "proreclíme'nto sumanssí
mo", constante de do Código de Pro
cesso Civil, é pela expressão "procedi
mento sumário". 

Art. 49, Esta lei entra em vigor sessenta dias 
após sua pubhcação, revogadas as disposições em 

' contrário. 
PROJETO DE LEI N~ 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil, 
relativos aos re,-,"r5OS, 

Art, 12 Os 
Lei 5869, de II 

496,. 

Il- agrnvo; 

Ill-., 


VI-" . 

VII-, 

\'1lI ' OI\'e!}:enCI" em recurSO espe-

11-. 
111
Pa afo únicu, 

tes, nu recurso no recurso especial. no 
recurso extraordinário e oos embargos de diver

Art, ';VI)"",,,,, ",,,,,,,,,,,,,,. 

nos embargos infringen

o prazo para interpor e para 

Art 511. No atn de intl'mll,icão 

único referida nesk arlido 
smí irrecorrível, cabendo ao tribunal apreciar-lhe 

I 

!I 

III 


Da decisão que niío admitir os emoar
!(OS cahení agravo, em cinco dias, para o 6rgão 


r('curso, 

os emhargos, nrlH'p"lpr-<p-i 


ao sorlero de nul'O relator. 

Parágrafo único, A escolha do relalor recairá, 


"Nuçlo que tellha por objeto 

ocumprimento de obrigação 

de fazer ou MO fuer, ojuiz 

concederá 11 tutela específica 

4a ollrigaçlo ou, se 

procedente li pedido. 

determinará proridêllclu que 

IUHprem" resllltado prático 

eqaiYlIIleDÚlIIO do 

do, 
[ 

ponto subre 
pronunciar-se ojuiz ou tribunal. 

Ar!. 536, Os embargos serão no prazo 
ao jui:r. 011de cinco 

contradi
sujeitos a preparo. 

relator, COm 

os embarj(os em cinco 
dias; nos tribunais, o apresentará oS emlm
gOl em mesa na sessão suhsequente, proferindo 
voto. 

Arl. 538. Os embargos de declaração inlcrmm, 
I!llem,">!'""v de outros rerm-

manifestamente prole, 
declarando que" 

embal'~m1Ie a pagar ao €mbar~arln 
um por cento sobre o ,alor 

da causa, Na reiteração de embargos protelatório" 
á multa é elevada a 'até dez cento, flcaod" 
condieionada a nu[ro 

CAPÍTULO \'J 

o Supremo Triumlill f'<,d"r,,1 
L,_,,~,~_T_,k,,_"' de Justiça 

I - DOS RECURSOS ORDlNARIOS 

Art,5.19 em recurso onlíll;írio 
I pelo Supremo Ferleral. os manda

os habeas data e os mandadus de 
Tri, 

as Causas em que partes, de um lado, 
estrangeiro ou organismo internacional, c, 

do outro, Município ou pessoo residente ou domi
ciliada no Pais, 

Parágrafo Nas callsas referidas nO inei," 
11, alínea D, caherá agravo das decisões inlerlo(,!l' 
fórias, 11 

Art 540, Os recurSuS mencionados no 
antecendeote aplica-se, quanto aos requisitos 
admiSSibilidade e ao procedimento, 1\0 rir 
origem, °disposto nos Capítlllos 11 e d"slr' 
Título, Fed,'
ral e nu }1Isliça, o ,Iispnslo 

fi 

Do Heeu rSO Extraordinário e do Recmsu Especial. 

Art. 541. O recurso extraordinário e O recurso 
especial, nos casos previstos 

o presidente ou o 
recorrido, em petições distintas, 

que conterão: 
1- a exposição do fato e do direito; 
11 a demonstração do cabimento do recurso 

interposto; 
J\I as do pediJo de reforma da decisão 

reco;nda. 
único. Quando o recurso fundar-se em 

jurisprudencial, o recorrente fará a prova 
da divergência mediante certidão, cópia anlentica
da ou pela citação do reposilóri,) de IlIn.Sllflltl"nCla, 
oficial ou credenciado, em 
a decisão 
das 

zües, 
§ 1Q Findo prazo, serão os a"tos conclusos 

pam admissão ou não no prazo de 
qllinze dias, em 

§ 2Q OS recursos extraordinário e especial 
recebidos somente no efeito devolutivo, 

Ar!. 543. Admilrdos ambos us 
serào 

§ I Q Concluído do reCurso especi
al, serão os autos remetidos ao Supremo Tribunal 
Federal, apreciação do recurso e,traordiná, 

§ 29 Na hipótes" de o do recurso especial 

Superior 

o recurso extraordinário é preíudi
em decisão irrecorrível sobresla", o 

e remeterá os autos ao Supremo 

antenor, se °relator 
Ir>tmlio,\rio em decisão irrecorrível, 

devoll'erá os autos ao 
p"," o Julgamento do 

recurso especiaL 
Arl. 544. Não admitido o reCurso extraordinário 

ou o recurso especial, caherá 
to, no de dez dias, para o 

ou para o Superior 
conforme o caso, 

Na hipótese de provimento do agravo, Sr " 

instrumenlo contiver OS elementos necessários ao 
m~rito do recurso especial, o relator 

del'?nnin.•" sua cooversão, ohservando-se, daí em 
diante, oprocedimento relativo aesse recurso, 

4g O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
ao agravo de instrumento contra denega

ção de recurso extraordinário, salvo na 

[unoa que: 
divergir do julgamento 
plenário, 

mesma causa, houver recurso e 

Padgrafo ú",ro. no recurso de 
embargos, o procedinwlIlo estabelecido IH) re~i, 

§ IQ O agravo de in;lnlmentos mslmído 
devendo 

contra-ra
d. re'pedi

procllrações outorgadas aos 
agravado 

o agravo, " relalor proferirá 
decisão. 

mento interno, 
Art,551. 

§ 39 Nos recursos interpostos nas causas d, 
procedimento de despejo e nos casos d, 
indeferimento liminar petição inicial, não h.ve 
rá reviSor. 

Art, 563. Todo acórdão contem emenla, 
Ar!. 2º. Ficam os arts, 464 e 465 

bem como o único do ar!. .s 14 e I 

parágrafo línico 531. todos do Código d, 
Processo Civil. 

Art. ,3 Ç 
. Esta lei eolra em vigor 'no .I, 

sessenta dias a data de soa ~ 

PROJETO OE LEI NQ 

Altera os dispositivos do Códio de Processo 
Civil, sobre o processo de 

Art, IÇ. Os enumerados, 
Lei 5869, de 11 - Código de 
Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte 

569 
Par-JgrJio único, Na desistén('ia da execução, 

observar-se-á oseguinte' 
a) serão extintos os embargos que versarem 

apenas sobre questões o cre
dor a, custas e os 

b) nos demais a e,tinção nepcmlerâ da 
concordância do emharganle. 

Art. 584.. 

1-""".".......... 

11 
lU - a sentença homologalólia de laudo arhi

011 outro documento 
devedor; fi documenlo parti

trai, de ou de transação, ainda qne esta 

cular assinado devedor e por duas teslemo
nhas; o instrumeolo de H'ferendado pelo 
Ministério Público, pela Püblica ou 
pelos advogados dos tmosatores; 

HI 

1\' 

V 

VI 

VII 


I~ Aprupositura de 
constante do f'xt'cl1!l\'o n:1o illihe o 

('redor de promover-lIlf' a ",ecuç;io. 
§ 
Arl. 601 Nos casos previstos 1\0 

o devedor incidirá em milita fixada 
montante nào superior a vinte por cell!O 
atualizado do 
débito em execução, sem de outras san
ções de naturela ou malerial, multa 

reverterá em proveito do credor, exigível 

Art,614 

11- com o demonslr.tivo do débito atualil-'ldo 
até dala da propositura da ação, quando se tratar 
de execução por quantia certa; 

111 - com prova de que se verificou condição, 
ou ocorreI! o termo (art. 572), 

Art, 621. O dev~dor de entrega de 
coisa constante de , 
citano para, de d~z dias, satisfazer a 
ç;lo, ou, seguro o juízo (arl. 737, lI), apresentar 
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nbargos. 

An. 623. Depositada a coisa. o exequente não 
xlerá levantá-Ia antes do julgamento dos eOlbar
IS. (m 739.W e 21). 

An. 632. Quando o objeto da execução for 
Jrigação de fazer. O devedor será citado para 
.tisfazê-Ia no prazo que o juiz lhe assinar. se outro 
ão estiver determinado no titulo executivo. 

( 
Art. 644. Na execução em que o credor pedir o 

umprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 
eterminada em titulo judicial. o juiz. se omissa a 
entença, fixará multa por dia de atraso e a data a 
-artlr da qual ela será devida. 

Parágriúo único O valor da multa poderá ser 
nodilicado pelo juiz da execução. verificado que se 
ornou insuficieDte ou excessivo. 

Art. 645. Na e,ecução de obrigação de fazer ou 
,ão fazer. fundada em titulo e,trajudicial. o juiz. ao 
lespachar a inicial. fixará multa por dia de atraso 
'o cumprimento da obrigação e a data a panir da 
lual será devida. 

Parágrafo Único. Se o valor da multa estiver 
>revisto no titulo. O juiz poderá reduzi-lo. se 
~xcessivo. 

An.655 ... 
I aX-.. 
I I I .... . ....................... ......... .. . 

I
n
111- .......... .. ....... . 

IV- .. 

V-atribuir valor aos bens nomeados à penhora. 

§2~-.. .. .... "."".. """ . 


An. 659 
§II." . 
§2 i .. 

§32 .. 

§42Apenhora de bens imóveis realizar-se-á medi
ante auto ou termo de penhora. e inscrição no 
respectivo registro. 

Art. 669. Feita a penhora. intimar-se-á o devedor 
para embargar aexecução no prazo de dez dias. 

Parágrafo Único. Recaindo a penhora em bens 
imóveis. será intimado também o cônjuge do deve
dor. 

An. 680. Prosseguindo a execução. e não confi 
gurada qualquer das hipóteses do anigo 684. o juiz' 
nomeará perito para estimar os bens penhorados. 
se não houver. na comarca, avaliador oficial. res
salvada a existência de avaliação anterior (an. 655. 
§II. V). 

An.683 ... 
1-... ''''' ''''' '' '''' '' '''''' 

11-...... 

111- houver fundada dúvida sobre o valor atribuído 

ao bem (ans. 655. § I º. V). 


Art. 686...... 
1- .. .. 
11 -...... 
111
IV-

V- menção da existência de ônus. recurso ou causa 

pendente sobre os bens aserem arrematados: 

VI- a comunicação de que. se o bem não alcançar 

lanço superior; à imponãncia da avaliação. seguir

se-á, em dia e ~ora que forem desde logo designa

dos entre os dez e os vinte seguintes. e sua 

alienação. pelo maior lanço (an. 692). 

§I Q .... 


§29 

§3 i ........... . 


Art . 687. O edital será afixado no local do 
costume e publicado. em resumo. com antecedên
cia mínima de cinco dias. pelo menos. uma vez em 
jurnal de ampla circulação local. 
§ I ~ A publicação do edital será feita no órgão 
oficial. quando o credor for beneficiário da justiça 
gratuita. 
§21 Atendendo ao valor dos bens e às condições da 
comarca, o juiz poderá alterar a forma e a frequen
cia da publicidade na imprensa. mandar divulgar 
avisos em emissora local e adotar outras providên
cias tendentes à mais ampla publiCidade da aliena
ção. 
§3~ Os editais de praça serão divulgados pela 
imprensa. preferencialmente na seção ou local 
reservado à publicidade de negócios imobiliários. 
§4 9 O juiz poderá determinar a reunião de publi
cações em listas referentes a mais de uma execu
ção. 
§59 O devedor será intimado pessoalmente. por 
mandado. ou cana com aviso da recepção. ou por 
outro meio idôneo. do dia. hora e local da alienação 
judicial. 

Art. 692. Não será aceito lanço que. em segunda 
praça ou leilão. ofereça preço vil. 

Parágrafo único- Será suspensa a arrematação. 
logo que o produto da alienação dos bens bastar 
para o pagamento do credor. 

Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no 
prazo de dez dias. contados: 
I- da Juntada aos autos da prova da intimação da 
penhora; 
11-.. ............. 
111- .. 
IV-.... .. 

Art. 739 
I
11
111-.... .. .. .. .... .. ........... ..... .. 
§ I 2 Os embargos serão sempre recebidos com 
efeito suspensivo. 
§29 Quando os embargos forem parciais. a execu
ção prosseguirá quanto à pane não embargada. 
§3. O oferecimento dos embargus por um dos 
devedores não suspenderá a e'ecução contra os 
demais. que não embargaram. quando o respectivo 
fundamento disser respeito exclusivamente ao em
bargante. 

Art. 741. Na execução fundada em tÍlulo judici
al . os embargossópoderão versar sobre: 
I a VII. ........................... . 

An. 747. Na execução por carla. os embargos 
serão oferecidos no juizo deprecante ou no juizo 
deprecado. mas a competência para julgá-los é do 
juízo deprecante. salvo se versarem unicamente 
vicios ou defeitos da penhora. avaliação ou aliena
ção dos bens. 

Art. 791... ..... ................................... .. 
I- no todo ou em parte. quando recebidos os 
embargos do devedor (an. 739. §21): 
11- ........ .. 
111- ...... .. 

An.792... 
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento 
da obrigação. oprocesso retomará oseu curso." 

An. 22 Esta lei entra em vigor sessenta dias após a 
data de sua publicação. revogadas as disposições 
em contrário. 

PROJETO DE LEI NQ 
Altera os dispositivos do Código de Processo Civil 
sobre as ações de consignação em pagamento e de 
usucapião. 

An. 12. Os dispositivos a seguir enumerados. da 

"A medida cutelar poderá ler 

labltltaída, de oficio oa • 

reqaerlmeata de qaalqaer daa 

partes. pela preauçlo de 

caaçlo oa oatr. ,uutla 

meao. eravo..par. o 

reqaerldo, IIImpro qa. 

.deqaaclo e .aficieata par. 

eritar • lodo 011 ""d·1a 

lata~ta" 

Lei 5.869. de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"An.890.... 
§II Tratando-se de obrigaçãu em dinheiro. po

derá o devedor ou terceiro optar pelo depósito da 
quantia devida. em estabelecimento bancário ofi
cial onde houver. situado no lugar do pagamento. 
em conta com correção monelária, cientificando-se 
o credor por 'cana com aviso de recepção. assinado 
o prazo de dez dias para a manifestação de recusa. 

§2Q Decorrido o prazo referido no parágrafo 
anterior. sem a manifestação de recusa. reputar-se
-á o devedor liberado da obrigação. independen
temente de declaração judicial. ficando à disposi
ção do credor a quantia depositada. 

§32Ocorrendo a recusa. manifestada por escrito 
ao estabelecimento de crédito. o devedor ou ter
ceiro poderá propor. dentro de 30 dias. a ação de 
consignação. instruindo a inicial com a prova do 
depósito e da recusa. 

§4 9 Não proposta a ação no prazo do par'grafo 
anterior. ficará sem efeito o depósito. podendo 
levantá-lo o depOSitante. 

An .893. Oautor. da petição inicial. requererá: 
I - o depósito da quantia ou da coisa devida. a ser 
efetivado no prazo de cinco dias contados do 
deferimento. ressalvada a hipótese do § 32 do arl. 
980: 
11 - a citação do réu para levantar o depósito ou 
oferecer resposta 

An. 896. Na contestação, o réu poderá alegar 
que: 
1-.... 
11
111- .. 
IV-. 

Parágrafo único. No caso do inciso IV a alegação 
somente será admissível se o réu indicar O monta,n
te que entende devido. 

Art. 897. Não oferecida contestação. e ocorren
tes os efeitos da revelia, ojuiz julgará procedente o 
pedido. declarará ..tinta a obrigação e condenará 
o réu nas custas e honofários advocatícios. 

Parágrafo único 

An.899 
§I. Alegada a insuficiência do depósito. poderá 

o réu levantar. desde logo. a quantia ou a coisa 
depositada, com a consequente liberação parcial 
do autor. prosseguindo o processo quanto à parcela 
controvertida. 

§29 A sentença que concluir pela insuficiencia 
do depósito determinará. sempre que possível. o 
montante devido. e. neste caso. valerá como título 
executivo. facultado ao credor promover-lhe a 
e.'\ecução noS mesmos autos. 

An. 942. O autor. expondo na petição inicial o 
fundamento do pedido e juntando planta do imó
vel. requererá a citação daquele em cujo nome 
estiver registrado o imóvel usucapiendo. bem cu· 
mu dos connnantes e. por edital. dos réus em lugar 
inceno e dos eventuais interessados. observando 
quanto ao prazo Odisposto no an. 232. inciso IV. 

An. 943. Serão intimados por via postal. para 
que manifestem interesse na causa, os represen
tantes da Fazenda Publica da União. dos Estados. 
do Distrito Federal. dos Territórios e dos Munici
pios"· 

An . 29 . Esta lei entra em vigor 60 dias após a 
data de sua publicação. revogadas as disposições 
em contrário. 

PROJETO DE LEI N. 
Altera os dispositivos do Código de Processo Civil . 
com aadoção da ação monitória. 

CAPÍTULO XV 
DA AÇÃO MONITÓRIA 

Art. 19. Éacrescentado ao Livro IV. Titulu I. d. 
Lei 5.869. de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. o Capitulo XV. sob a rubrica "Da 
ação monitória". nos seguintes termos: 

An. 1102 a. Aação monitória compete a quem 
pretender. com base em prova escrita sem eficácia 
de título executivo. pagamenlo de soma em dinhei
ro. entrega de coisa fungível ou de determinado 
bem móvel. 

An. 1102 h. Estando a petição inicial devida
mente instruida. o juiz deferirá de plano a expedi
ção do mandado de pagamento ou de entrega da 
coisa no prazo de 15 dias. 

Art. 1102 c. No prazo previsto no anigo anterior 
poderá o réu oferecer embargos. que suspenderão 
a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não 
forem opostos. constituir-se-á. de pleno direito. o 
título executivo judicial. cunvenendo·se u manda
do inicial em mandado executivo. prosseguindo-se 
na forma prevista do Livro 11. Tilulo 11 . Capílulos 
11 e IV . 

§li Cumprindo o réu O mandado. ficará isento 
de custas e honorários advocatícios. 

§2Q OS embargos independem de pré,ia segu· 
rança do juizo e serão processados nos próprios 
autos. pelo procedimento ordinário. 

§39 Rejeitados os embargos. constituir-se·á. de 
pleno direito. o título executivo judicial. intiman 
do-se o devedor e prosseguindo na forma prevista 
no Livro 11. Título 11. Capítulos 11 e IV". 

Art. 29 . Esta lei entra em vigor 60 dias após a 
data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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