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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

1. Apresentação 

Trata-se de relatório da comissão constituída para elaboração de 
estudo sobre os principais reflexos normativos, estruturais e operacionais do 
novo código de processo civil (Lei n. 13.105/2015 – NCPC), no âmbito do 1º 
e do 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, 
instituída pelo Ato Normativo n. 170, de 17 de Agosto de 2015, de lavra do 
Excelentíssimo Senhor Desembargador SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE 
MENDONÇA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo. 

A comissão é composta pelos seguintes membros: 

Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Presidente; 

Juiz de Direito BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Relator; 

Juiz de Direito DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO; 

Juiz de Direito JÚLIO CÉSAR BABILON; 

Juiz de Direito MANOEL CRUZ DOVAL; 

Juiz de Direito SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER 
ELESBON; 

Juiz de Direito THIAGO XAVIER BENTO; 

2. Linhas gerais dos trabalhos, escopos e metodologia 

A primeira reunião desta comissão ocorreu no dia 21 de agosto de 
2015, por convocação de seu Presidente, quando foi estabelecida a 
cronologia básica das principais etapas de desenvolvimento dos trabalhos, a 
saber: 

1 – Ato concitando os interessados a ofertarem propostas, 
considerações e sugestões com o fito de subsidiarem os estudos desta 
comissão. 

2 – Duas audiências públicas sobre os reflexos do NCPC na função 
jurisdicional em primeiro e segundo graus. A primeira com foco na 
magistratura e a segunda nos demais atores da atividade forense capixaba. 
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3 – Reuniões periódicas de trabalho. 

2.1. Das audiências públicas 

Ambas as audiências públicas foram amplamente divulgadas perante 
o seu respectivo público-alvo, tendo sido comunicadas à sociedade civil em 
geral por meio de sucessivas publicações no Diário de Justiça, assim 
também por notícias veiculadas no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo na rede mundial de computadores e em 
sua página oficial nas redes sociais. 

A primeira das audiências – realizada no dia 04 de setembro de 2015, 
às 14:00 horas, no Salão Nobre do Egrégio Tribunal de Justiça – contou com 
a presença e com efetivas colaborações de inúmeros magistrados, os quais 
foram previamente concitados a comparecerem à sessão e/ou a 
encaminharem por escrito, mesmo em data posterior, propostas e sugestões 
com o escopo de subsidiarem os estudos desta comissão, tendo inclusive o 
seu Presidente, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, formalizado 
por escrito convite nesse sentido, encaminhando-o aos desembargadores, 
aos juízes de direito, aos juízes substitutos e aos servidores em geral. 

Na ocasião, os principais pontos debatidos foram: (i) a audiência de 
conciliação/mediação obrigatória; (ii) a ordem cronológica de conclusão para 
a prolação de sentenças e acórdãos, bem como a ordem cronológica para 
cumprimento dos pronunciamentos judiciais em geral; (iii) adaptações 
necessárias nos sistemas eletrônicos de tramitação de processos; (iv) 
reestruturação das unidades judiciárias cíveis (tendo sido ponderada a 
necessidade de se repensar a prática funcional dos analistas judiciários, 
ajustando-a à nova dinâmica processual decorrente do emprego de meios e 
recursos digitais, para posteriormente avançar-se no sentido da realização 
de novo concurso para servidores). 

A segunda audiência – realizada no dia 18 de setembro de 2015, às 
14:00 horas, no Salão Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça – destinou-se 
especialmente à advocacia (pública e privada), ao Ministério Público, à 
Defensoria Pública, às Faculdades de Direito e a segmentos da sociedade 
civil em geral. O Ministério Público se fez representar pelo Ilustríssimo Dr. 
Josemar Moreira, Subprocurador-geral de Justiça, contando ainda com a 
presença de inúmeros e valorosos representantes de classe dos advogados. 
Também nessa ocasião, o Presidente desta comissão, Desembargador 
Fernando Estevam Bravin Ruy, formalizou por ofício convite aos principais 
interessados. 

Entre as sugestões apresentadas na referida assentada, destacam-se 
(i) a sustentação da necessidade de revisão dos enunciados de números 13 
e 19 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo, ao argumento de que colidiriam com dispositivos legais do 
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NCPC1; (ii) a sugestão de atribuição de competência às Câmaras Reunidas 
para o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 
IRDR; (iii) considerações de fôlego acerca da implantação da chamada 
usucapião administrativa e, por fim, (iv) a sugestão de suspensão dos prazos 
nos três dias em torno dos quais gira a controvérsia doutrinária referente ao 
início de vigência do NCPC. 

2.2. Reuniões periódicas de avaliação dos trabalhos 

Além da primeira reunião realizada no dia 21 de agosto de 2015, já 
referida, a comissão se reuniu regularmente em outras cinco oportunidades, 
com o objetivo de avaliar e fazer eventuais correções de rumo nos estudos e 
desenvolvimentos em curso. Os encontros ocorreram no gabinete do 
Desembargado Fernando Estevam Bravin Ruy, nos dias 04 de setembro de 
2015, 18 de setembro de 2015; 02 de outubro de 2015, 09 de outubro de 
2015 e 23 de outubro de 2015. 

2.3. Escopos e metodologia 

O objetivo precípuo da constituição desta comissão, sua própria razão 
de ser, é obter-se um diagnóstico o mais abrangente e preciso possível 
acerca dos principais impactos estruturais, operacionais e normativos do 
NCPC sobre o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, compreendido 
em seus diferentes níveis e âmbitos de atuação. 

Por óbvio, dada a exiguidade do tempo para a conclusão dos 
trabalhos, esta comissão não pretendeu (sequer poderia) produzir um 
apanhado completo, exauriente, capaz de contemplar, sem deixar sobras, 
todo o alcance do NCPC sobre o cotidiano do Poder Judiciário capixaba. 
Priorizar foi preciso, razão pela qual voltamos nossas atenções às novidades 
legislativas mais sensíveis, de repercussões drásticas e imediatas na 

                                                 
1
 No tocante ao enunciado de n. 13 (“Interposta apelação pela via postal, a tempestividade 

do recurso deve ser aferida pela data do efetivo protocolo no órgão judicial e não pela 
postagem nos Correios”), recomenda-se, deveras, que o Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo volte a se debruçar sobre o tema, tendo em conta o disposto no 
art. 1003, § 4º do NCPC: “Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, 
será considerada como data de interposição a data de postagem”. Já no que diz respeito ao 
enunciado de n. 19 (“Admite-se a impugnação ao cumprimento de sentença quando a parte 
que a ajuíza não paga as custas processuais no momento do protocolo. Deve-se aplicar, no 
caso, a regra geral prevista no art. 257 do CPC, sendo desnecessária a intimação da parte 
responsável pelo pagamento para que o faça após escoado o prazo de 30 dias previsto no 
referido dispositivo”), este relatório dedica o item 3.9 (infra) ao enfrentamento do tema, 
concluindo que permanece em vigor o disposto no art. 17 da Lei estadual n. 9.974/2013, 
fonte normativa que subsidia, antes e em lugar do CPC/1973 (ao qual faz mera alusão), o 
enunciado n. 19 da Súmula de Jurisprudência do Eg. TJES, razão pela qual não haveria 
necessidade de seu cancelamento, mas, ao revés, de sua reafirmação, com vistas a 
esclarecer a não aplicabilidade do disposto no art. 290 do NCPC perante o Poder Judiciário 
do Estado do Espírito Santo. Para maiores esclarecimentos, tomamos a liberdade de 
remeter ao item 3.9. (infra). 
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estrutura, no arcabouço normativo e nas rotinas operacionais de nosso 
aparato judiciário de 1º e 2º graus. 

Não nos ocupamos, aqui, daquilo que “saiu” do sistema (como as 
figuras da exceção de incompetência, do revisor ou do procedimento 
sumário2), mas das inserções de novas realidades normativas, como 
institutos, procedimentos e incidentes até então inexistentes em nossa 
ordenação processual.  

Concentramos nossa investigação nas linhas mestras do 
procedimento comum, sobretudo em suas fases ou etapas cognitivas, 
ficando deliberadamente fora de nossa análise as incontáveis repercussões 
do novo diploma sobre os procedimentos especiais (tanto os codificados 
quanto aqueles existentes na legislação extravagante) e sobre os chamados 
microssistemas (como o do processo civil coletivo e o dos juizados 
especiais, em suas vertentes cíveis, criminais e da Fazenda Pública), para 
as quais há necessidade de se elaborarem estudos específicos, atentos às 
propriedades axiológicas e procedimentais existentes nesses quadrantes tão 
peculiares da ordem processual pátria. 

Delimitado o objeto, procuramos atribuir ao discurso tom o mais 
descritivo possível, evitando ao máximo (ressalvadas situações pontuais em 
que isso se mostrou verdadeiramente inevitável!) emitir juízos de valor em 
torno de um fato consumado: temos um novo Código de Processo Civil! 
Assim, entre o proselitismo e o misoneísmo, buscamos nos manter 
equidistantes, resignados, cientes de que nossa missão primeira é aquela de 
identificar os pontos de estrangulamento entre a nova lei processual civil e 
as mais diversas idiossincrasias encontradas na atual conformação do Poder 
Judiciário de nosso Estado. 

Feitos os esclarecimentos acerca do propósito e do modo de atuação 
desta comissão de estudos, vejamos na sequência, sem mais delongas, os 
dados coletados, as inovações percebidas e as recomendações referentes a 
mudanças e atualizações que se fazem necessárias. 

                                                 
2
 Basta, aqui, a menção e o registro de que deixam de existir, para que se proceda a uma 

revisão do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
da Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo e do Código de Normas da 
Colenda Corregedoria Geral da Justiça, os quais deverão deixar de dispor acerca daquelas 
figuras.  
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CAPÍTULO II: PRINCIPAIS IMPACTOS SOBRE O PROCEDIMENTO EM 
GERAL 

3. Alterações na taxionomia, no regime de custas e na assistência 
judiciária gratuita 

Nos tópicos seguintes, analisamos os principais reflexos das 
mudanças legislativas sobre a taxionomia unificada do Poder Judiciário, 
sobre o regime de custas e despesas processuais e, por fim, sobre a 
assistência judiciária gratuita. 

O NCPC cria novos incidentes, sem classes predefinidas e capazes, 
em tese, de gerarem custas e despesas próprias. Além disso, concede 
isenções que não podem, ao menos em linha de princípio, ser impostas às 
Justiças Estaduais. Prevê, ainda, hipótese de parcelamento do débito 
relativo às taxas judiciárias e, quanto à gratuidade de justiça, permite seu 
deferimento parcial, concernente a um ou a alguns atos processuais apenas. 
Vejamos detalhadamente tais inovações. 

3.1. Novos incidentes, sua repercussão na taxionomia e no regime de 
custas: o caso do incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR) 

Ao criar novos tipos legais ou redefinir a natureza jurídica de outros, o 
NCPC impacta diretamente a taxionomia processual e, por conseguinte, 
seus reflexos sobre a tabela de custas das mais variadas classes de 
demandas e de incidentes. 

Ilustram-no bem o incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR – arts. 976 a 987) e o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica (IDPJ – arts. 134, §§ 3º e 4º, a 137). 

Quanto ao primeiro, o art. 976, § 5º, isenta-o de taxas judiciárias. Eis 
sua redação: “não serão exigidas custas processuais no incidente de 
resolução de demandas repetitivas”. 

O enunciado em referência há de ser lido e interpretado conforme a 
Constituição da República, para que se preservem a autonomia e a 
competência tributária dos Estados-membros, aos quais – com nenhuma 
interferência da União – cabe definir a incidência de taxas voltadas ao 
custeio de seus serviços públicos específicos e divisíveis. 
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Dito brevemente: a isenção concedida pelo NCPC vincula, única e 
exclusivamente, os órgãos da Justiça Federal, sob pena de se convolar em 
isenção heterônoma, de instituição textualmente vedada pela Lei Maior3. 

No âmbito do Poder Judiciário capixaba, o IRDR – como qualquer 
incidente capaz de deflagrar custos e despesas próprios – não escapa, ao 
menos em linha de princípio, da abrangente redação do art. 4º, §§ 1º a 3º, 
da Lei estadual n. 9.974/20134, pelo que se revelaria em tese possível, mas 
não recomendável, a cobrança de taxas inerentes à sua tramitação, quando 
instaurado por iniciativa das partes. 

Por certo, no âmbito das Justiças Estaduais compete com 
exclusividade ao respectivo Estado – no exercício de sua autonomia – optar 
por conceder referida isenção. Caso o Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo deseje a isenção, deverá promulgar lei específica para esse fim. 
Tratando-se, no entanto, de incidente dotado do condão inequívoco de 
abreviar e harmonizar a solução das demandas individuais de massa, que 
atualmente abarrotam os escaninhos das unidades judiciárias, convém que 
seja estimulada a sua promoção, ao revés de reprimi-la pela exação das 
despesas hoje cominadas pela Lei estadual n. 9.974/2013. 

Desta sorte, no tocante ao IRDR, recomenda-se a análise da 
conveniência da edição de lei alteradora do diploma vigente, para que o 
ordenamento estadual comporte a isenção em simetria ao texto do novel 
diploma processual. 

O que se pode distinguir, todavia (e este documento não é a sede 
adequada para a digressão), é se o IRDR se reveste verdadeiramente das 
características da especificidade e da divisibilidade, condições necessárias à 
sua remuneração mediante taxas. Poder-se-ia arguir que, como o 
precedente formado pelo IRDR volta-se à generalidade, servindo à 
pacificação e à uniformização de entendimentos sobre questões idênticas, 
não aproveitaria apenas aos litigantes que o suscitaram senão, 

                                                 
3
 CRFB, art. 151 – “É vedado à União: […] III - instituir isenções de tributos da competência 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”. A propósito do tema, a lição de 
Leandro Paulsen é enfática: “Lei federal não pode, pois, sob pena de inconstitucionalidade, 
conceder isenções de tributos estaduais e municipais. Não pode sequer isentar a própria 
União e suas autarquias de taxas estaduais, como as custas judiciais”. PAULSEN, Leandro. 
Curso de direito tributário. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 109-110. 
4
 Lei estadual n. 9.974/2013, Art. 4º – “As custas processuais abrangem todos os atos 

processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito, inclusive os 
relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com 
intimações e publicações na Imprensa Oficial. § 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser 
providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de 
oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, 
despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão 
fixadas por ato próprio; § 2º O valor do ressarcimento das despesas de condução do Oficial 
de Justiça será estabelecido pelo Corregedor Geral da Justiça; § 3º Compete ao 
interessado adiantar as despesas, por ocasião da realização de cada ato processual, salvo 
se o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando serão 
suportadas pelo autor”. 
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indistintamente, a toda a classe de jurisdicionados afetados pela fixação da 
tese (pelo que lhe faltariam as características da especificidade e da 
divisibilidade, necessárias ao custeio por aquela espécie tributária). Se esse 
for o caso, porém, resultará inócua, atécnica e desnecessária a redação do 
art. 976, § 5º do NCPC. Não seria hipótese – como lá está dito – de 
inexigibilidade de custas (i.e.: isenção), mas, pura e simplesmente, de não-
incidência do tributo. O argumento não parece persuadir. Levado às ultimas 
consequências impediria – em toda e qualquer circunstância – a cobrança 
de custas em feitos ou incidentes de alcance transindividual, o que 
claramente não é o caso, haja vista a possiblidade de incidência das 
mesmas, já reconhecidas sob certas circunstâncias, pela art. 18, da Lei n. 
7.3477/1985. 

De toda sorte, recomenda-se ao setor de Tecnologia da Informação 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e à Colenda 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo que, enquanto 
não sobrevenha a referida lei isentiva, atualizem suas tabelas de 
movimentos e de custas processuais, as quais deverão passar a considerar 
a figura do IRDR, ainda que seja o caso de se vir a reconhecer a não 
incidência de taxas judiciárias sobre o instituto. 

Antes, é claro, há a necessidade de se criar classe própria para o 
IRDR na taxionomia unificada do Poder Judiciário, pelo que é necessário 
que o Comitê Gestor local, em contato direto com o Conselho Nacional de 
Justiça, proponha a criação dessa categoria na tabela taxionômica nacional. 

Até que isso ocorra, sugere-se – nos termos do disposto no item 
5.3.2. do Manual de Utilização das Tabelas Processuais Unificadas do Poder 
Judiciário – que os incidentes sejam provisoriamente classificados como 
“petição”5. 

3.2. Novos incidentes, sua repercussão na taxionomia e no regime de 
custas: o caso do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica (IDPJ) 

O NCPC regulamenta o modus faciendi da chamada 
“desconsideração da personalidade jurídica”, por meio da qual, usualmente, 
opera-se uma ampliação subjetiva do processo, inserindo-se em 
litisconsórcio passivo sócios e sociedade, aos quais se imputa a 
responsabilidade pelo adimplemento de uma obrigação. 

                                                 
5
 “5.3.1 Se o cadastrador não identificar a classe processual de um caso concreto, deverá, 

primeiramente, pedir orientação ao seu superior hierárquico. 5.3.2 Se a dúvida persistir, o 
superior hierárquico autorizará a classificação provisória do processo como Petição e 
encaminhará o caso ao Comitê Gestor do seu ramo do Judiciário ou ao seu representante 
no Comitê Gestor das Tabelas Processuais do Poder Judiciário, para fins de definição da 
classificação”. BRASÍLIA, Conselho Nacional de Justiça. Manual de utilização das tabelas 
processuais unificadas do Poder Judiciário. 2014. p. 16.  
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Se a desconsideração for requerida na própria petição inicial, bastará 
– nos termos do disposto no art. 134, § 7º, do NCPC – citar o sócio a quem 
se atribui responsabilidade nos termos da lei material. Nesse caso não há 
necessidade de se formar um incidente, tampouco de se suspender o 
processo para o fim de inclusão do sócio no polo passivo, pelo que a 
desconsideração trará nenhum impacto sobre o cômputo das custas e 
despesas iniciais. 

É diversa, no entanto, a hipótese de se requerer a desconsideração 
incidentalmente. Nesse caso, eventuais despesas com autuação própria6 e 
com a citação dos sócios ou mesmo da pessoa jurídica (em se tratando da 
chamada “desconsideração inversa”) podem justificar a cobrança de taxas 
judiciárias adicionais, motivo pelo qual recomenda-se à Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, bem como à Colenda Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Espírito Santo, que atualizem suas tabelas de movimentos e de 
custas/despesas processuais, das quais deverá passar a constar a figura e a 
cobrança de custas do IDPJ. 

Demais disso, quando a desconsideração da personalidade jurídica é 
feita por meio do incidente em comento, o art. 134, § 1º, do NCPC dispõe 
que sua instauração deva ser de imediato comunicada ao distribuidor, para 
as anotações devidas. 

Valem, aqui parcialmente, as considerações tecidas no tópico anterior 
a respeito da necessidade de criação, pelo Conselho Nacional de Justiça, de 
uma classe correspondente ao incidente. Até que isso seja resolvido, de 
maneira unificada e em âmbito nacional, sugere-se aos cartórios 
distribuidores que classifiquem provisória e genericamente os incidentes 
como “petição”, nos moldes do disposto no já citado item 5.3.2. do Manual 
de Utilização das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 
recomendando-se ainda ao Comitê Gestor local que interceda perante o 
CNJ, propondo a criação de classe específica para o instituto em comento. 

3.3. Novos incidentes, sua repercussão na taxionomia e no regime de 
custas: o caso da reconvenção 

A reconvenção deixa, em regra7, de ser proposta por meio de petição 
autônoma, passando a figurar como pretensão incidente na própria 
contestação. Eis o texto do art. 343, caput: “Na contestação, é lícito ao réu 
propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação 
principal ou com o fundamento da defesa”. 

                                                 
6
  A bem da verdade, o Código nada dispõe quanto à forma de autuação do referido 

incidente.  
7
 Ressalvada a hipótese, admitida pelo NCPC, de o réu não protocolizar peça intitulada 

contestação, limitando-se a reconvir, hipótese em que, por óbvio, a reconvenção estará 
consubstanciada em petição própria. É o que preceitua o art. 343, § 6º, in verbis: § 6º – “O 
réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação”.  
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Não obstante inserida na própria peça de resistência, a reconvenção 
é e continua a ser – indubitavelmente – uma pretensão própria, ampliativa do 
objeto litigioso do processo e, via de regra, dimensionável do ponto de vista 
econômico. 

Por tal razão, deve ser registrada no distribuidor (como, de resto, 
todos os incidentes capazes de ampliar objetivamente o feito) e possui valor 
da causa próprio. Assim dispõem, aliás, os arts. 286, parágrafo único, e 292 
e incisos, ambos do NCPC (art. 286, parágrafo único: “Havendo intervenção 
de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do 
processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo 
distribuidor”; art. 292 – “O valor da causa constará da petição inicial ou da 
reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 
monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 
outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 
modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do 
ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 
(doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de 
demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem 
objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 
moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 
quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em 
que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que 
houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1º Quando se 
pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas 
e outras; § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação 
anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.). 

Naturalmente, pretensão incidental que é – pouco importa que 
deduzida em petição avulsa ou na própria contestação – sua tramitação 
implica custas e despesas próprias, razão pela qual competirá à Colenda 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio de seu 
sítio eletrônico, manter o mecanismo atual para cálculo e recolhimento de 
tais taxas, valendo-se para tanto do respectivo código taxionômico (que, a 
princípio, não tem necessidade de ser alterado apenas pela vicissitude de a 
reconvenção vir inserida na própria peça de resposta). 

3.4. Novos incidentes, sua repercussão na taxionomia e no regime de 
custas: o caso da antecipação de tutela requerida em caráter 
antecedente 

O NCPC contempla, em seus arts. 303 e 304, a figura da tutela 
antecipada requerida em caráter antecedente. Por meio desse instituto, a 
petição inicial poderá, “nos casos em que a urgência for contemporânea à 
propositura da ação, limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 
indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 
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se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 
processo” (NCPC, art. 303). 

Deferida a antecipação de tutela requerida nessas condições, caberá 
ao autor, “aditar a petição inicial, com a complementação de sua 
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido 
de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar”. 
(NCPC, art. 303, I). 

Já na própria inicial, o autor deverá indicar o valor da causa, levando 
em consideração, para tanto, a expressão econômica do pedido de tutela 
final (ainda não formulado). As custas iniciais hão de ser recolhidas com 
base nesse montante (NCPC, art. 303, § 4º). Não há nova incidência de 
custas por ocasião do aditamento (NCPC, art. 303, § 3º), mesmo porque já 
recolhidas, desde o início, com base no valor econômico do pedido de tutela 
definitiva. Não realizado tempestivamente o aditamento, o processo será 
extinto sem resolução do mérito (NCPC, art. 303, § 2º). 

Essa nova modalidade de requerimento da antecipação dos efeitos da 
tutela volta-se a situações de extrema urgência, nas quais, embora seja 
possível ao autor divisar o pedido de tutela final (que, repita-se, deverá vir 
desde logo mencionado na inicial), não dispõe ele de elementos suficientes 
quer à elaboração definitiva de seus argumentos (com o detalhamento e o 
apuro necessários a uma formatação adequada das razões que subsidiam o 
ato postulatório) quer à coleta de todo o acervo documental com que 
pretende instruir seus ditos. 

O NCPC a distingue, ainda, da tutela cautelar concedida em caráter 
antecedente, para a qual prescreve prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
efetivação da medida para o aditamento da inicial. Note-se que não apenas 
se diferenciam os prazos de aditamento (15 [quinze] e 30 [trinta] dias) como 
os respectivos termos iniciais (da concessão da medida no caso de 
antecipações de tutela e da efetivação da medida em se tratando de 
cautelares). 

Acena o legislador, com isso, ao recrudescimento de uma distinção 
teórica que já não encontrava ressonância relevante na lida diária (ao menos 
desde o advento da chamada “fungibilidade entre as tutelas de urgência”, 
prevista no art. 273, § 7º, do CPC/1973). 

Surge, então, o primeiro e mais evidente problema de ordem prática: 
ainda não há classe própria para o instituto na taxionomia unificada do 
Conselho Nacional de Justiça. Como o NCPC distingue a medida cautelar 
antecedente da tutela antecipada pleiteada nas mesmas condições, não 
parece aconselhável imputar aos requerimentos desta natureza o signo 
daquela classe, máxime porque essa escolha taxionômica poderá implicar 
diferença de custas processuais (já que, como se viu, o Requerente deverá 
atribuir a seu requerimento de antecipação de tutela o valor econômico do 
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pedido definitivo, promovendo o recolhimento das taxas judiciárias 
precisamente sobre essa base). 

Assim, para prevenir eventual distorção do recolhimento das custas 
em relação à pretensão final do autor, recomenda-se à Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo e aos cartórios distribuidores que classifiquem as 
antecipações de tutela requeridas em caráter antecedente de acordo com a 
natureza do pedido final indicado nas exordiais, especificando, no campo 
destinado a informar o assunto, que se trata de pedidos de antecipação de 
tutela formulados em caráter preparatório. 

Recomenda-se, ainda, solicitação ao Conselho Nacional de Justiça, 
que crie classe própria para o instituto em sua tabela taxionômica unificada. 
Sugere-se a adoção da própria terminologia legal: “procedimento de tutela 
antecipada requerida em caráter antecedente”. 

Impende anotar, por derradeiro, que a proposta de subdivisão da 
taxionomia também se legitima pela inexorável transição dos processos para 
o meio eletrônico, recordando-se que haverá impacto dessa classificação 
inicial sobre os fluxos a serem alimentos no sistema PJe, notadamente sobre 
o cômputo automático dos prazos de aditamento da proemial. Sugere-se, até 
a adaptação final das tabelas respectivas, que sejam observados os atuais 
movimentos 339 – Liminar, para as medidas antecedentes de natureza 
cautelar, e 332 – Antecipação de tutela, para as tutelas de evidência e de 
urgência dessa índole, associando-se ao primeiro a classe genérica 183 – 
Cautelar Inominada, a fim de que os sistemas possam discriminar os fluxos 
correspondentes. 

3.5. Novos incidentes, sua repercussão na taxionomia e no regime de 
custas: o caso do amicus curiae 

As considerações que vêm de ser feitas aplicam-se, com as 
adaptações necessárias, à figura do amicus curiae, cujo ingresso passa a 
ser estendido, com o NCPC, a qualquer grau de jurisdição. Necessário dotar 
o sistema taxionômico aplicável ao primeiro grau de jurisdição de classe 
própria. 

Evidentemente, o ingresso do “amigo da corte”, com a consequente 
ampliação e potencialização do contraditório por ele proporcionada, pode 
ensejar aumento de custas e despesas inerentes à tramitação do feito, pelo 
que se revela em tese possível – ao menos quando o ingresso é requerido 
por uma das partes ou pelo próprio interveniente – a cobrança de taxas 
judiciárias correlatas. 

Com a atualização e o incremento da taxionomia, o sistema 
automatizado de cálculo das custas e geração da respectiva guia de 
recolhimento – disponível no sítio eletrônico da Colenda Corregedoria Geral 
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de Justiça – deverá contemplar a figura do amicus curiae, que também 
haverá de ser prevista nos sistemas eletrônicos de registro e tramitação de 
atos processuais, como o E-Jud e o PJe. 

3.6. A isenção heterônoma concedida pelo art. 90, § 3º, do NCPC 

Como estímulo à adoção de métodos autocompositivos de solução de 
conflitos, o art. 90, § 3º, do NCPC prevê que “se a transação ocorrer antes 
da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 
processuais remanescentes, se houver”. 

Nesse sentido o artigo 90, NCPC: 

Art. 90.  Proferida sentença com fundamento em 
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela 
parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o 
reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e 
pelos honorários será proporcional à parcela 
reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu. 

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto 
quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. 

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes 
ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 
remanescentes, se houver. 

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, 
simultaneamente, cumprir integralmente a prestação 
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. 

A despeito da clara e elogiável intenção de promover a realização de 
transações (pondo fim, com isso, a litígios ainda pendentes de apreciação 
judicial), é questionável a constitucionalidade da norma no âmbito das 
Justiças Estaduais. 

Oriunda de lei federal, sua aplicação aos Estados consistiria 
novamente em isenção heterônoma8, tendo como objeto, desta feita, as 

                                                 
8
 No âmbito doutrinário, a lição é comezinha: “A regra geral é que quem pode decretar o 

tributo tem competência exclusiva para não decretá-lo e para dar isenções ou reduções”. 
(BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973. p. 
522). “No mais das vezes, as isenções tributárias são concedidas por meio de lei ordinária 
(lei, é claro, da pessoa política tributante). Só a pessoa que validamente criou (ou pode 
criar), por meio de lei, o tributo é que pode criar a isenção, desde que o faça, também, por 
meio de lei. Assim, só a lei federal pode conceder isenções de tributos federais; só a lei 
estadual, de tributos estaduais; só a lei municipal, de tributos municipais; só a lei distrital, de 
tributos distritais. Assim, em princípio, as isenções tributárias são autonômicas, vale dizer, 
promanam da mesma pessoa política titular da competência para criar o tributo. São, em 
angusta síntese, isenções de tributos de competência própria (em contraposição às 
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custas processuais remanescentes (taxas derivadas da prestação da 
atividade jurisdicional, serviço público específico e divisível, custeado pelo 
erário de cada Estado). 

Por tal razão, no âmbito das Justiças Estaduais compete com 
exclusividade ao respectivo Estado – no exercício de sua autonomia – optar 
por conceder referida isenção. Caso deseje fazê-lo, deverá promulgar lei 
específica para esse fim9. 

Até que sobrevenha tal lei, no entanto, não nos parece adequado 
afastar o disposto no art. 90, § 3º, do NCPC, sendo recomendável que os 
magistrados capixabas não exijam as custas e as despesas processuais, 
porventura pendentes de recolhimento, diante de acordos celebrados. 

3.7. A isenção heterônoma concedida pelo art. 701, § 1º, do NCPC 

A questão da heteronomia isentiva reproduz-se, ainda, em mais uma 
passagem do NCPC (que na realidade nada tem de nova). Trata-se da velha 
conhecida “ação monitória”, cujo procedimento vem agora previsto nos 
artigos 700 a 702 do novel diploma, assim: 

Art. 701.  Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá 
a expedição de mandado de pagamento, de entrega de 
coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 
fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 
cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios 
de cinco por cento do valor atribuído à causa. 

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. 

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 
não realizado o pagamento e não apresentados os 
embargos previstos no art. 702, observando-se, no que 
couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

§ 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista 
no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o. 

                                                                                                                                          
isenções heterônomas, isto é, isenções de tributos de competência alheia)”. CARRAZZA, 
Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 766-767.  
9
 CRFB, art. 150, § 6º – “Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. CTN, art. 176 – “A 
isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as 
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo 
caso, o prazo de sua duração”.  
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§ 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 
embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto 
no art. 496, observando-se, a seguir, no que couber, o 
Título II do Livro I da Parte Especial. 

§ 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916. 

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do 
juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo 
previsto no art. 701, embargos à ação monitória. 

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível 
de alegação como defesa no procedimento comum. 

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia 
superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 
valor que entende correto, apresentando demonstrativo 
discriminado e atualizado da dívida. 

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o 
demonstrativo, os embargos serão liminarmente 
rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se 
houver outro fundamento, os embargos serão 
processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação 
de excesso. 

§ 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da 
decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em 
primeiro grau. 

§ 5o O autor será intimado para responder aos embargos 
no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 6o Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo 
vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. 

§ 7o A critério do juiz, os embargos serão autuados em 
apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o 
título executivo judicial em relação à parcela 
incontroversa. 

§ 8o Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o 
processo em observância ao disposto no Título II do 
Livro I da Parte Especial, no que for cabível. 

§ 9o Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou 
rejeita os embargos. 

§ 10.  O juiz condenará o autor de ação monitória 
proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em 
favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor 
da causa. 

§ 11.  O juiz condenará o réu que de má-fé opuser 
embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 
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dez por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor 
do autor. 

Mantém-se, no art. 701, § 1º, a isenção de custas prevista no art. 
1.102-A, § 1º, do CPC/1973. Eis a dicção daquele dispositivo: art. 701, § 1º – 
“O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo”. 

Nota-se que o novo enunciado retira do âmbito da norma a antiga 
exclusão dos honorários de sucumbência. Dito de outro modo: se o réu 
cumprir tempestivamente o mandado monitório, ficará isento apenas do 
pagamento das custas, não se eximindo, contudo, da obrigação de pagar 
honorários ao advogado da parte autora. 

Se a sanção premial prevista no art. 1.102-A do CPC/1973 já não 
dispõe, no comum dos casos, de grande força persuasiva, a diminuição do 
estímulo ao cumprimento tempestivo da ordem de pagamento (com redução 
da isenção prometida) acabará, em termos práticos, por esvaziar 
drasticamente a utilidade do procedimento injuntivo, máxime se 
considerarmos que a norma federal – por tudo que já foi dito – não tem o 
condão de excluir o dever de recolhimento de custas perante as Justiças 
Estaduais. 

Mantida a premissa insculpida no art. 151, III, da Carta da República, 
obtém-se, em suma, que o réu que cumpre a ordem de pagamento dentro 
do prazo legal em tese pode não receber, perante a Justiça Estadual, prêmio 
ou isenção alguma, seja relacionada às custas ou aos honorários 
advocatícios. 

No caso do Estado do Espírito Santo, a lei que disciplina o regime de 
custas processuais (Lei estadual n. 9.974/2013) nada dispõe acerca da ação 
monitória, razão pela qual – recomenda-se lei estadual específica que crie 
tal hipótese de exclusão do crédito tributário – senão os magistrados 
capixabas poderão abstratamente exigir o recolhimento da taxa judiciária 
(ainda que o requerido efetue tempestivamente o pagamento integral do 
débito consignado no mandado monitório). 

Sublinhe-se que não está em debate a obrigação de reembolso das 
despesas antecipadas pelo autor. Quanto a isso, não há inovação. 
Antecipadas as despesas, o interesse da fazenda estadual, em princípio, 
estará preservado. A descabida isenção heterônoma se verificará, porém, 
nas hipóteses em que não haja esse recolhimento prévio, total ou 
parcialmente, e a sucumbência recaia sobre o demandado. São exemplo 
das custas finais e remanescentes e as despesas do processo em que o 
autor figure sob o pálio da gratuidade judiciária. A menos que a legislação 
estadual seja modificada, para alinhar-se às isenções prescritas pelo NCPC, 
a dificuldade da tese de isenção de custas permanece. 
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Uma alternativa ponderável, mas não recomendável, caso o Poder 
Judiciário não siga o estabelecido pelo legislador do NCPC, poderá incluir no 
mandado monitório o valor das custas e despesas iniciais não recolhidas 
pelo autor, além de honorários de sucumbência fixados ab initio pelo 
magistrado, consignando, neste caso, que o pagamento tempestivo e 
integral do montante ali registrado prevenirá a incidência de eventuais custas 
e despesas remanescentes. 

3.8. Concessão parcial da assistência judiciária gratuita e parcelamento 
das custas 

O art. 98, §§ 5º e 6º, do NCPC, inova o sistema de concessão da 
gratuidade de justiça ao permitir o deferimento do benefício relativamente a 
um ou a alguns atos processuais apenas. Cria, outrossim, a possibilidade de 
se conceder parcelamento das custas. Eis as respectivas redações: 

Art. 98, § 5º: “a gratuidade poderá ser concedida em 
relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 
consistir na redução percentual de despesas processuais 
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 
procedimento”. 

Art. 98, § 6º: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder 
direito ao parcelamento de despesas processuais que o 
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. 

O legislador não delineou a quantidade ou os tipos de atos sobre os 
quais poderá recair a gratuidade, tampouco estipulou mínimo ou máximo de 
parcelas em que as custas poderão ser divididas. 

Parece-nos, entretanto, que ao pretexto de tratar da assistência 
judiciária gratuita acabou, em desdobramentos de um mesmo artigo de lei, 
cuidando de matérias essencialmente distintas. 

A gratuidade da Justiça é imunidade tributária10, não isenção. Trata-
se de limitação constitucional às competências da União e dos Estados, que 
sob esse aspecto não poderão ser exercidas para exigir – daqueles que não 
tenham condição de suportá-las sem prejuízo do sustento próprio ou do de 
seus dependentes (Lei n. 1.060/1950, art. 4º, parte final) – contrapartidas 
financeiras às despesas geradas pelo desempenho da atividade judiciária. 

Imunidade que é (e instituída pelo Poder Constituinte Originário), não 
há óbice a que tenha formalidades, ligadas à sua implementação, 
regulamentadas por lei ordinária de âmbito nacional11. 

                                                 
10

 CRFB, art. 5º, LXXIV – “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos”.  
11

 Aplica-se, aqui, o mesmo critério distintivo adotado pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do Ag.Rg no RE 428.815-0, entre requisitos materiais e 
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No particular, o NCPC, ao instituir a possibilidade de concessão 
limitada a determinado ato do processo, não faz senão regulamentar um 
aspecto procedimental omitido pela Lei n. 1.060/1950, a qual continua em 
vigor naquilo em que não confrontada pelo novel diploma. Passamos, assim, 
a ter mais de um regramento de âmbito nacional disciplinando formalidades 
ligadas ao alcance e à aplicação da regra imunizante. 

Coisa inteiramente diversa, todavia, é a hipótese de parcelamento das 
custas (NCPC, art. 98, § 6º). Trata-se aqui da concessão de moratória a 
tributo, pelo que a validade da regra (federal) no âmbito das Justiças 
Estaduais há de observar os comandos gerais ditados a respeito do tema 
pelo Código Tributário Nacional. 

Dispõe o art. 152, b, do CTN, que a União somente poderá conceder 
moratória quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, “quando simultaneamente concedida quanto aos tributos 
de competência federal e às obrigações de direito privado”. 

Naturalmente, a dicção da parte final do dispositivo não tem 
aplicabilidade em se tratando de taxas, precisamente porque não há 
“obrigações de direito privado” que a elas equivalham. Assim, tendo sido 
respeitada a exigência de simultaneidade em relação às taxas judiciárias 
federais (as quais, obviamente, também poderão ser objeto de parcelamento 
na forma da lei), não há óbice à aplicação imediata dessa regra no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 

Como quer que seja, convém que a Presidência do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo encaminhe projeto de lei à 
Assembleia Legislativa, visando a regulamentar os números mínimo e 
                                                                                                                                          
condicionantes formais ao exercício da imunidade. Vejamos, a propósito, didático excerto 
colhida da doutrina de Leandro Paulsen, in verbis: “Por se tratar de normas de competência, 
ainda que negativas, as imunidades têm foro exclusivo na Constituição, são numerus 
clausus. […] As normas negativas de competência, bastantes em si, são autoaplicáveis. 
Mas há imunidades que exigem regulamentação, mormente quando seu texto remete 
expressamente aos requisitos e/ou condições estabelecidos em lei. […] Nos casos em que 
a regulamentação é expressamente requerida pelo Texto Constitucional, discute-se o 
instrumento legislativo adequado. Duas referências são importantes para tanto. De um lado, 
há a exigência de lei complementar para a regulamentação de limitações ao Poder de 
Tributar, constante do art. 146, II, da CF; de outro, a simples referência aos requisitos de lei 
no art. 150, inciso VI, alínea c (imunidade a impostos dos partidos políticos, entidades 
sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social) e no art. 195, 
§ 7º, da CF (imunidade a contribuições de seguridade social das entidades beneficentes de 
assistência social), sendo certo que o STF mantém posição rígida no sentido de que, 
quando a Constituição refere lei, cuida-se de lei ordinária, pois a lei complementar é sempre 
requerida expressamente. Trilhando posição conciliatória, o STF decidiu, em junho de 2005, 
no Ag.Rg. no RE n. 428.815-0), no sentido de que as condições materiais para o gozo da 
imunidade são matéria reservada à lei complementar, mas que os requisitos formais para a 
constituição e funcionamento das entidades, como a necessidade de obtenção e renovação 
dos certificados de entidade de fins filantrópicos, são matéria que pode ser tratada por lei 
ordinária. Na ADI 2.028/DF, tal posição já havia sido invocada, refletindo entendimento 
iniciado pelo Ministro Soares Muñoz em 1981”. PAULSEN, Leandro. Curso... cit., p. 61-62, 
passim. 



21 

 

máximo de parcelas em que se admita a divisão do pagamento das custas e 
das despesas processuais iniciais. 

De imediato, recomenda-se que o sítio eletrônico da Colenda 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo seja adaptado à 
nova realidade normativa, passando a contemplar a possibilidade do sistema 
gerar custas em percentual reduzido das despesas processuais que o 
beneficiário tiver de adiantar ou, ainda, o parcelamento dessas despesas 
(em caso de deferimento); neste último caso, com a quantidade de parcelas 
informada diretamente pelo interessado. Em qualquer dos casos, incumbe 
ao beneficiário gerar a guia e efetuar o recolhimento dentro do prazo legal, 
sob pena de cancelamento da distribuição. Registre-se, por oportuno, que 
despesas processuais estão aqui entendidas como gênero, do qual as 
custas são espécies. 

Ao magistrado competirá fiscalizar o ato de recolhimento e – 
verificando que a parte o desdobrou em número de parcelas superior àquele 
delimitado na decisão – revogar o benefício, concedendo prazo específico 
para o recolhimento integral, sob pena de incidência do disposto no art. 17, § 
1º da Lei estadual n. 9.974/2013, sem prejuízo das sanções pecuniárias 
cominadas à litigância de má-fé (NCPC, art. 81 – “De ofício ou a 
requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas 
que efetuou. § 1º – Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o 
juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa 
ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária; § 2º 
– Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser 
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo; § 3º – O valor da 
indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, 
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios 
autos”). 

3.9. Redução do prazo para recolhimento das custas e despesas 
iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição: inaplicabilidade em 
face de lei estadual específica 

O art. 290 do NCPC (art. 290 – “Será cancelada a distribuição do feito 
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 
das custas e despesas de ingresso em 15 [quinze] dias”), como visto, reduz 
de 30 (trinta) para 15 (quinze) dias o prazo de que a parte dispõe para 
efetuar o recolhimento prévio das custas e despesas processuais iniciais, 
sob pena de cancelamento da distribuição. 

Igualmente digna de nota é a exigência de intimação para o 
recolhimento. A teor do enunciado, o autor terá direito de ser previamente 
intimado, na pessoa de seu advogado, como condição para que o 
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magistrado determine o cancelamento da distribuição (na hipótese, é claro, 
de não haver promovido o pagamento dentro do prazo legal). Vale, a 
propósito, recordar que os prazos processuais no NCPC são contados em 
dias úteis apenas (NCPC, art. 219 – “Na contagem de prazo em dias, 
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos 
processuais”). 

Ocorre que, no âmbito das Justiças Estaduais, a escolha do 
mecanismo (sanção) utilizado para compelir o contribuinte ao recolhimento 
das taxas judiciárias há de ser uma opção do legislador local, no exercício 
de sua autonomia político-tributária. 

A competência tributária de um ente político, afinal, não se restringe 
ao poder de promulgar a regra instituidora das espécies fiscais que lhe 
caibam. Abrange também – como é sabido – o poder de promulgar as 
normas sancionadoras do não recolhimento de seus tributos, além da 
competência para cobrá-los12. 

Sem dúvida, apenas à União, no exercício da competência privativa 
insculpida no art. 22, I, da Constituição da República, compete estabelecer a 
consequência (de índole inegavelmente processual) consistente no 
cancelamento da distribuição. Trata-se, aí, de verdadeira hipótese de 
extinção do processo sem resolução do mérito, pelo que a possibilidade de 
cancelamento da distribuição, em si, é algo que não se encontra ao alcance 
do poder legiferante dos Estados-Membros, precisando vir estampado, como 
vem, em lei federal. 

Entretanto, o prazo dentro do qual cada Estado – à luz das 
peculiaridades de seu Erário e das particularidades no custeio de seus 
serviços essenciais – reputa conveniente aguardar o recolhimento das 
custas e despesas prévias, bem assim o termo inicial de fluência e a forma 
de contagem do mesmo, são questões inteiramente circunscritas à 
autonomia legislativa daqueles Entes, por dizerem respeito, exclusivamente, 
à forma de arrecadação de suas taxas judiciárias. 

Assim é que, no exercício dessa autonomia, o Estado do Espírito 
Santo promulgou a Lei estadual n. 9.974/2013, a qual estipula trinta dias 

                                                 
12

 “Competência tributária é o poder atribuído pela Constituição Federal a determinado ente 
(sujeito de direito público), consistente em instituir e cobrar um tributo. […] A competência 
tributária compreende dois poderes: o poder de instituição de tributo e o poder de cobrança 
do mesmo, devendo o primeiro, por força do princípio da legalidade, anteceder o segundo. 
A Constituição Federal outorgou competência tributária aos seguintes sujeitos de direito 
público: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo a regra básica em se tratando 
desta matéria a de que nenhum tributo pode ser instituído, cobrado ou majorado por um 
sujeito de direito público e a Constituição não conferiu competência para o mesmo”. 
MARTINS, Rogério Vidal Gandra da Silva; MARONE, José Ruben. In NASCIMENTO, 
Carlos Valder do. (coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 
de outubro de 1966). 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 40. 
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corridos a contar da distribuição para o recolhimento das custas e despesas 
prévias, sob pena de incidir a sanção processual de cancelamento, sendo 
expressa ao dispensar a intimação prévia da parte – pessoalmente ou por 
seu advogado – para o início de fluência do trintídio. Eis o dispositivo legal: 

Lei estadual n. 9.974/2013, art. 17, § 1º – “Caso as custas 
prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da 
propositura da ação, será cancelada a distribuição, 
independente de intimação da parte requerente ou de seu 
advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º, 
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido 
recolhimento das custas processuais incorridas, adotar-
se-ão os procedimentos necessários para fins de 
informar à Fazenda Pública Estadual, independente de 
determinação do Juiz”. 

Temos, por conseguinte, que as previsões de: (i) duração (quinze 
dias); (ii) termo inicial (intimação da parte na pessoa de seu advogado) e (iii) 
forma de contagem (em dias úteis), contidas nos arts. 219 e 290 do NCPC 
têm duvidosa obrigatoriedade, em face do regime de recolhimento e 
cobrança das custas e despesas iniciais do Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo (existência de lei estadual específica em sentido diverso). 

As regras federais existentes a respeito do tema poderiam, quando 
muito, aplicar-se supletivamente, na ausência de legislação estadual, o que, 
todavia, não é o caso. Em tese, seguem válidas as diretrizes de 
recolhimento (o prazo, seu termo inicial e sua forma de contagem), tais como 
disciplinadas na Lei n. 9.974/2013 do Estado do Espírito Santo. 

Pelas razões acima, a Comissão recomenda urgência na 
regulamentação de intimação ao advogado e do prazo de recolhimento das 
custas iniciais, pois ao permanecer assim, os magistrados capixabas 
poderão seguir aplicando nossa legislação estadual, sendo de todo 
conveniente, antecipadamente, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo, na linha do que vem de ser exposto, oriente e esclareça 
os juízes quanto a tão importante aspecto no exercício da propositura de 
demandas perante o Judiciário local. 
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CAPÍTULO III: PRINCIPAIS IMPACTOS SOBRE O PROCEDIMENTO EM 
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO 

4. A ordem cronológica de prolação de sentenças e acórdãos (art. 12) 

O art. 12 do NCPC prescreve: “Os juízes e os tribunais deverão 
obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 
acórdão”. Trata-se, sem dúvida, de um dos mais polêmicos enunciados 
contidos em seu texto. 

Sem correspondente no CPC/1973, o art. 12 do NCPC vem sofrendo 
inúmeras críticas por pasteurizar e engessar a administração do juízo, 
fazendo tábula rasa das diferenças de acervo, distribuição, histórico e 
demais idiossincrasias existentes em cada unidade judiciária. 

Não nos cabe neste relatório, é evidente, alimentar discussões de 
índole doutrinária em torno do dispositivo legal. De toda sorte, antes de 
passarmos à análise de seus impactos sobre a estrutura e sobre o modus 
operandi das várias unidades judiciárias do Estado do Espírito Santo, 
convém sublinhar a forte aura de inconstitucionalidade que paira sobre ele. A 
propósito da increpação, merecem registro as lúcidas e contundentes 
observações do Juiz de Direito e Emérito Processualista Fernando da 
Fonseca Gajardoni. Seus dizeres: 

“A regra do artigo 12 do CPC/2015 – a cujo respeito não 
se tem notícia de equivalente em direito comparado –, 
não é apenas inconveniente. É inconstitucional. Viola o 
princípio da tripartição dos poderes (art. 2º da CF), já que 
representa indevida intervenção do legislativo na 
atividade judiciária, impedindo que órgãos do Poder 
Judiciário como o Conselho Nacional de Justiça, 
Conselho da Justiça Federal e os próprios tribunais 
(Corregedorias), deliberem sobre o modelo ideal de 
gestão da Justiça. Seria o mesmo que permitir ao 
Judiciário definir a forma como o Congresso deve 
trabalhar, quais projetos deverão ser prioritariamente 
propostos e votados etc. Pelos mesmos motivos, a regra 
viola o princípio do autogoverno da magistratura (artigo 
96, I a d b, da CF), segundo o qual compete 
privativamente aos tribunais a elaboração das normas de 
funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e 
administrativos, organizando suas secretarias e serviços 
auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados. 
Viola, também, o princípio constitucional do devido 
processo legal (artigo 5º, LIV, CF) na faceta substancial 
(substantive due process), pois em vista de todos os 
problemas práticos apontados, o estabelecimento da 
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cronologia como critério único de gestão não é 
proporcional nem razoável, dificultando sobremaneira (se 
não inviabilizando) o gerenciamento das 
unidades/gabinetes e dos processos. A regra ainda viola 
o próprio princípio constitucional que tendia a proteger, o 
da igualdade, pois acaba por fazer preponderar a 
igualdade formal sobre a material. De fato, colocando 
praticamente todos os processos em uma fila 
cronológica para julgamento – desprezando o objeto do 
processo ou a qualidade das partes envolvidas na 
demanda –, o dispositivo impede que a autoridade 
judicial atue ativamente para diminuir as desigualdades 
existentes, preferindo o julgamento de uma causa com 
interesse preponderante (ações coletivas, improbidades 
administrativas, causas de família etc.) ou parte 
hipossuficiente (deficiente, pobre etc.), em detrimento de 
outras que, apesar de submetidas à conclusão 
primeiramente, não dependem de pronto julgamento. […] 
Por fim, o dispositivo viola o princípio federativo ao 
invadir, inadvertidamente, a competência dos demais 
entes federados para legislarem sobre procedimento em 
matéria processual (artigo 24, XI e §§, da CF), impedindo 
que os Estados e o Distrito Federal, conforme suas 
particularidades locais (organização judiciária, volume de 
serviços, número de juízes e servidores etc.), elejam o 
modelo de gestão judicial e processual mais adequado 
para suportar a enorme carga de processos que assola o 
Poder Judiciário brasileiro. Atente-se: o legislador federal 
não criou uma regra geral de gestão, adaptável pelos 
Estados; criou uma única regra de gestão cogente, não 
adaptável conforme as particularidades locais”13.  

De lado as objeções lançadas à constitucionalidade da norma, o 
Poder Judiciário capixaba haverá de se preparar e de se adequar ao 
comando inserto no § 1º do artigo em questão, segundo o qual “a lista de 
processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição 
para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores”. 

Ao ver desta Comissão, o dever de observância da cronologia diz 
respeito apenas à prolação de sentenças ou de acórdãos.14 O legislador não 
estendeu semelhante obrigatoriedade às decisões interlocutórias ou aos 

                                                 
13

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca et. alii. Teoria geral do processo: comentários ao 
CPC de 2015 (Parte Geral). São Paulo: Forense, 2015. p. 75-76. 
14

 Não há uniformidade na doutrina quanto ao ponto. Pela aplicação literal do dispositivo 
(reservadamente a sentenças e a acórdãos): GAJARDONI, Fernando da Fonseca et. alii. 
Op. cit., p. 76; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 17. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2015. p. 146-147. v. 1. Em sentido contrário, pugnando por sua aplicação a 
qualquer pronunciamento judicial de caráter decisório: NERY JR., Nelson; NERY, Rosa 
Maria Andrade. Comentários ao código de processo civil: novo CPC – Lei 13.105/2015. São 
Paulo: RT, 2015. p. 222.  
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despachos, pelo que não haveria o intérprete de ampliar o alcance do 
enunciado, sobretudo se considerarmos seu caráter de mitigação à 
autonomia organizacional dos serviços judiciários e o acentuado viés de 
ingerência legislativa em matéria intrínseca ao funcionamento de um Poder 
autônomo e independente. 

Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que – a partir de dados 
alimentados pela movimentação cartorária – crie nos sistemas 
informatizados de tramitação ferramenta capaz de gerar e de atualizar 
diariamente listas contendo a ordem cronológica de conclusões para 
sentenças ou acórdãos. 

Conforme disposto no § 1º do art. 12, tais listas deverão estar 
disponíveis em cartório e na rede mundial de computadores. Trata-se de 
emanação do princípio da publicidade dos atos administrativos, projetado, no 
particular, sobre a ordenação dos serviços judiciários. 

Necessário que a ferramenta eletrônica a ser desenvolvida pela STI 
organize as preferências legais de tramitação em listas próprias, atendendo, 
assim, ao disposto no § 3º do artigo em comento15. 

A preponderar o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo, 
adverte-se a necessidade de não baralhar a situação dos processos 
recebidos pelos gabinetes após a entrada em vigor do NCPC (art. 12), com a 
elaboração da lista dos processos já conclusos quando do advento do novo 
diploma (art. 1046, § 5°), que obviamente versa sobre uma situação 
transitória. Somente estes últimos processos, ao pensar desta Comissão, 
serão organizados conforme a data em que foram distribuídos, logo, com a 
prioridade geral definida por dia. Os posteriores serão ordenados pela 
conclusão, exclusivamente, ocorrência que pode ser facilmente sequenciada 
pelo sistema, com base na data e horário do movimento. A lista seria 
automática e atualizada em tempo real, necessitando apenas de uma 
ferramenta que permita reorganizar os casos excepcionados pelo próprio art. 
12. 

O NCPC não previu critério de desempate na definição da 
anterioridade para processos conclusos no mesmo tempo, o que ode 
acontecer em tese com listas de processos conclusos simultaneamente. 
Abrem-se, aqui, diversas possibilidades. A primeira, e mais singela, é a de 
não se estabelecer precedência alguma entre tais feitos, precisamente 
porque o legislador não se ocupou de distingui-los, com o que estaria 
autorizada a prolação de sentença ou acórdão em qualquer deles, 
indiferentemente, sem ofensa à ordem cronológica. A segunda – sugerida 

                                                 
15

 A lista pode ser elaborada e divulgada, para fins de mera publicidade, sem prejuízo de 
orientação formal da corregedoria ou do TJ (o que seria conveniente, para a uniformização 
dos procedimentos) ou de pronunciamento de cada magistrado, acerca da 
inconstitucionalidade ou da imperatividade da observância dessa sequência. 
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pelo Grupo de Trabalho constituído pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do Excelentíssimo Sr. 
Desembargador e Emérito Processualista Dr. Alexandre Freitas Câmara – é 
acorrer à anterioridade na distribuição como critério discretivo16, igualando-
se apenas os feitos que, coincidentemente, houvessem sido distribuídos e 
conclusos para sentença/acórdão nas mesmas datas. 

Trata-se de alternativas igualmente legítimas. A esta Comissão, no 
entanto, parece não recomendável estabelecer gradações não fixadas no 
próprio texto normativo. Considerada a aguda invasão da norma no âmbito 
da autonomia administrativa dos serviços judiciários, subdividir posições ou 
classificações ali onde o legislador não o fez somente contribuirá para acirrar 
os rigores do comando legal, tornando ainda mais detalhado – e 
consequentemente mais rígido – o desenho da cronologia imposta ao 
magistrado no momento de proferir sentenças ou acórdãos. Por esse 
prisma, todos os processos conclusos em um mesmo instante para a prática 
daqueles atos poderão ser julgados, sincrônica ou diacronicamente entre si, 
sem violação da ordem legal. 

Elaborada a lista de anterioridade das conclusões para sentença ou 
acórdão, a formulação de quaisquer requerimentos em algum dos feitos 
arrolados não lhe altera a ordem de classificação, salvo se do acolhimento 
do pedido resultar a necessidade de reabertura da instrução ou a conversão 
do julgamento em diligência (NCPC, art. 12, § 4º). É que nessa hipótese – e 
nela tão somente – a fase instrutória será retomada, em sinal de que o 
processo não se encontrava verdadeiramente pronto para ser julgado. Caso 
o requerimento formulado não evidencie necessidade de reabertura da 
instrução, com o seu deferimento e o retorno dos autos conclusos, o 
processo voltará a ocupar a posição classificatória em que se encontrava 
(NCPC, art. 12, § 5º). 

De acordo com o disposto no § 6º do art. 12, passam a ocupar o 
primeiro lugar da ordem cronológica as sentenças ou os acórdãos anulados 
e os processos que se encontrarem sobrestados, aguardando definição de 
tese a ser formulada em julgamento de recursos extraordinários ou especiais 
repetitivos. Também aqui o NCPC nada dispõe quanto à hipótese – remota 
mas perfeitamente possível – de se anularem duas ou mais sentenças 
oriundas de uma mesma unidade judiciária na mesma sessão de 
julgamento. Três são as soluções possíveis em tal cenário: (i) não se 
diferenciarem tais processos, permanecendo empatados em primeiro lugar 
da lista; (ii) utilizar-se a anterioridade das respectivas distribuições como 
critério de desempate ou (iii) empregar-se a anterioridade de suas primeiras 
conclusões para sentença/acórdão. Valem, aqui, as considerações tecidas 
acima quanto a não se recomendar distinção ali onde a própria lei não o fez. 
De todo modo, é igualmente legítima e razoável a adoção dos demais 
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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Parecer elaborado pelo Grupo de Trabalho 
para Estudo das Alterações Processuais decorrentes do novo Código de Processo Civil 
(GT- CPC). 2015. p. 20.  
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critérios, devendo a Secretaria de Tecnologia da Informação do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo fazer sua opção por um 
deles quando da elaboração da ferramenta eletrônica de criação/atualização 
das listas. 

Evidentemente, se o motivo da anulação da sentença for a 
insuficiência das provas em que lastreada, determinando-se, pois, a 
necessidade de reabertura da instrução, não haverá que se cogitar da 
inserção do processo na cronologia de que vimos falando, pela razão singela 
de que ele não voltará concluso para sentença, mas para a realização de 
diligências instrutórias. 

O sistema eletrônico a ser desenvolvido deverá, pois, ser alimentado 
com observância da seguinte distinção: (i) sentença anulada por 
necessidade de reabertura da instrução vs. (ii) sentença anulada para 
prolação de outra (por qualquer motivo que não a insuficiência de provas). 
Inserida a informação sub (i), o processo não retornará à lista; já na hipótese 
sub (ii) passará a ocupar o primeiro lugar do rol de conclusões para 
julgamento. A ferramenta a ser criada haverá de ser inteligente a ponto de 
reorganizar automaticamente a lista, a partir da inserção do segundo entre 
aqueles tipos de dados. 

Necessário, igualmente, que esse sistema seja integrado com o 
banco de dados da Vice-Presidência, para que seja possível: (a) identificar 
os feitos sobrestados em razão da espera do julgamento de recursos 
extraordinários e especiais repetitivos e (b) identificar o momento em que o 
acórdão paradigma é publicado pelo tribunal de superposição (Supremo 
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente), de modo 
que os processos sobrestados na Vice-Presidência passem 
automaticamente ao primeiro lugar da lista, conforme disposto no arts. 12, § 
6º, II e 1.040, II, ambos do NCPC17. 

4.1. A ordem cronológica de cumprimento dos pronunciamentos 
judiciais (art. 153) 

Reflexo da ordem imposta aos magistrados na feitura de sentenças 
ou acórdãos, o art. 153 do NCPC determina que os escrivães ou chefes de 
secretaria obedeçam a “ordem de recebimento para publicação e efetivação 
dos pronunciamentos judiciais”. Tem-se, em síntese, a imposição da ordem 
cronológica como critério de organização das atividades cartorárias 
inerentes ao cumprimento e à publicação dos pronunciamentos judiciais. 
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 Sugere-se que sejam criados complementos para o movimento 11373 (Anulação de 
sentença/acórdão) que permitam discriminar as situações acima destacadas “: (i) sentença 
anulada por necessidade de reabertura da instrução vs. (ii) sentença anulada para prolação 
de outra (por qualquer motivo que não a insuficiência de provas)”. Só assim o sistema 
conseguirá distingui-las em termos de fluxo de reposicionamento na cronologia decisória. 
Em relação aos recursos repetitivos, os movimentos 11975 e 265 já contém complementos 
que poderiam balizar esse diagnóstico automático, carecendo-se apenas da geração de 
uma ferramenta apropriada de BI. 
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Repristinam-se aqui todas as objeções lançadas à compatibilidade do 
art. 12 com a Constituição da República, não havendo por que reproduzi-las 
textualmente. Na interpretação/aplicação do dispositivo em comento serve, 
de igual modo, como farol hermenêutico, a ratio que orientou a elaboração 
dos enunciados da ENFAM acerca do tema: preservadas a moralidade, a 
publicidade, a eficiência e a impessoalidade na gestão cartorária, não há 
prejuízo na prática de atos fora da sequência cronológica estrita. 

O legislador devotou aos escrivães ou chefes de secretaria o mesmo 
desprezo estampado no art. 12 à capacidade do magistrado de gerir, 
impessoal e eficientemente, a unidade que administra. 

As implicações da norma em referência são tão graves quanto 
tacanhas suas exceções, previstas no § 2º do dispositivo, in verbis: “§ 2º 
Estão excluídos da regra do caput: I – os atos urgentes, assim reconhecidos 
pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado; II – as preferências 
legais”. 

Os questionamentos imediatos são: (i) entre as urgências, quais 
devem ser cumpridas primeiramente?; (ii) entre as preferências legais, quais 
merecem primazia?; (iii) entre atos urgentes e preferências legais, existe 
alguma definição de prioridades? 

As dúvidas vêm robustecidas pelo § 3º, que se limita a prescrever que 
“após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de 
recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais” – em dicção 
que sugere a elaboração de uma lista comum às urgências e às preferências 
legais (fala-se em 'lista', no singular, não em 'listas'). 

Parece-nos evidente que não se possa colocar no mesmo balaio 
urgências tão assimétricas quanto, por exemplo, aquelas envolvidas na 
retirada de uma inscrição indevida do nome/cpf da parte em cadastro de 
inadimplentes, na habilitação de um candidato para participação em etapa 
de concurso público ou na determinação de uma internação hospitalar 
necessária à salvaguarda da vida do jurisdicionado. 

Os valores em jogo nesses exemplos – e em tema de tutelas de 
urgência, especialmente, os exemplos se multiplicam ao infinito – são 
diferentes demais para serem administrados segundo a linearidade fria da 
sequência de devoluções ao cartório. Imagine-se o absurdo que é deixar 
pendente de cumprimento medida deferida para internação hospitalar, ao 
argumento de que há processo devolvido anteriormente com ordem liminar 
para a retirada do nome/cpf-cnpj da parte do SERASA ou do SPC. 

É como se o perigo à vida humana pudesse aguardar... Diz o poeta: 
[a morte] “chega impressentida, nunca inesperada, ela que na vida é a 
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grande esperada!”18. A se aplicar a regra inserida no art. 153 do NCPC, 
mesmo a morte pressentida, prenunciada, certa e comunicada ao órgão 
jurisdicional não poderá ser evitada. Seu decreto será a sustação de um 
protesto irregular ou a suspensão de um leilão extrajudicial, cumprida 
primeiramente sob o pretexto de sua devolução ao cartório ser anterior. 

O cenário, já vividamente kafkiano, consegue piorar: de acordo com 
os §§ 4º e 5º do artigo em tela, se o escrivão ou chefe de secretaria, no 
exercício dos atos de cumprimento, preterir cronologicamente algum 
jurisdicionado, poderá ele – sentindo-se prejudicado – reclamar nos próprios 
autos ao juiz, que por sua vez ouvirá o servidor em dois dias e, constatada a 
quebra da ordem cronológica, determinará o imediato cumprimento do ato, 
instaurando processo administrativo disciplinar contra o “preteridor”. 

Assim, no contexto nada improvável de pender de cumprimento uma 
retirada de negativação indevida enquanto chega ao cartório, recém-
expedida, ordem de internação hospitalar, caberá ao servidor escolher entre 
cometer a infração disciplinar sugerida pelo art. 153, §§ 4º e 5º, ou 
concorrer, por omissão (ainda que em “estrito cumprimento do dever legal”), 
para a morte de alguém. 

É claramente desatinada qualquer tentativa de aplicação estrita do 
critério de anterioridade na lista própria de urgências e de preferências 
legais. Recomenda-se, portanto, que os próprios magistrados, 
fundamentadamente, consignem em suas decisões a necessidade de 
cumprimento imediato ou preferencial da ordem expedida, à vista do 
coeficiente de urgência que o caso concreto apresentar. De igual modo, 
recomenda-se aos Escrivães e Chefes de Secretaria que, em caso de 
dúvida quanto à prioridade de urgências e preferências legais a cumprir, 
promovam imediatamente a questão ao conhecimento do magistrado, a 
quem competirá elucidar e justificar – sempre com base na gradação de 
urgências que os casos concretos revelarem – a ordem prioritária de 
cumprimento entre as exceções contidas no art. 153, § 2º, I e II. 

Inexistente disciplina legal da ordem de prioridades entre as tutelas de 
urgência, considerando a necessidade de uniformização de rotinas e 
visando, ainda, a conferir maior segurança jurídica aos atos inerentes ao 
cotidiano de escrivães e chefes de secretaria, sugere-se à Presidência do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que edite ato 
normativo regulamentando a matéria, tendo em atenção ao menos três 
níveis ou graus distintos de periculum in mora, desde aqueles mais agudos 
(riscos de morte e de danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde); 
passando pelos de carga danosa intermediária (tais os riscos com data certa 
de consumação, como a não participação de um candidato e sua 
consequente eliminação em determinada fase de um certame) e chegando, 
por fim, a riscos latentes, de menor coeficiente de urgência, justamente por 
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  MORAIS, Vinícius de. “A morte”. In Antologia poética. Círculo do livro: São Paulo. s/d. p. 
96. 
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consistirem em situações potencialmente lesivas que se protraem no tempo 
(como a necessidade de suspensão do nome/cpf-cnpj da parte em cadastros 
de maus pagadores e quejandos). 

A questão das prioridades legais de tramitação é mais complexa. A 
uma, por se encontrarem espalhadas no próprio NCPC (art. 1.048, I e II) e 
na legislação extravagante (como preveem, por exemplo, o art. 20 da Lei n. 
12.016/2009 e o art. 19 da Lei n. 9.507/1997). A duas, por não haver 
segurança ou certeza quanto ao modo de administrarem as prioridades 
conjugadamente. Pelo contraste entre os arts. 20 da Lei n. 12.016/2009 e 19 
da Lei n. 9.507/1997, nota-se que a tramitação dos mandados de segurança 
prefere à dos habeas data. Não está claro, no entanto, se os processos 
referidos no inciso I do art. 1.048 do NCPC (em que figure como parte ou 
interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 [sessenta] anos ou 
portadora de doença grave) preferem àqueles disciplinados no inciso II 
(regulados pela Lei n. 8.069/1990) ou o inverso. 

Conviria, assim, como medida necessária a orientar a escorreita 
observância do art. 153, § 2º, II, do NCPC, submeter o tema ao crivo do 
CNJ, para regulamentação e uniformização em âmbito nacional, ao menos 
até que sobrevenha lei organizando todas as prioridades de tramitação entre 
si. 

Replica-se, aqui, a recomendação feita à STI por ocasião da análise 
do art. 12 do NCPC, visando-se, desta feita, à elaboração de ferramenta 
eletrônica para criação e atualização diária das listas de ordem cronológica 
de cumprimento (tanto a principal quanto aquelas relacionadas a urgências e 
prioridades legais), ressaltando a necessidade de se garantir a publicidade 
dessas informações, permitindo-se seu acesso aos interessados, seja por 
meio da rede mundial de computadores, seja mediante consulta em cartório 
(com o que restará satisfeita a exigência contida no § 1º do artigo sob 
exame: “a lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma 
permanente, para consulta pública”). 

Uma derradeira consideração: diferentemente do que sucede com o 
art. 12, o texto do art. 153 não especifica um ou alguns tipos de 
pronunciamentos judiciais aos quais destina seu comando. Ao revés, 
prescreve genericamente a necessidade de observância da ordem 
cronológica para cumprimento ou publicação dos “pronunciamentos judiciais” 
in genere, com o que restam abrangidos despachos, decisões 
interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas de relator e acórdãos, sem 
restrições ou ressalvas19. 

4.2. Primeiras balizas interpretativas acerca dos arts. 12 e 153 – 
enunciados da ENFAM 
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 Nesse sentido: GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Op. cit. p. 514; DELFINO, Lucio. 
“Art. 153”. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. et. alii. Breves comentários ao novo código 
de processo civil. São Paulo: RT, 2015. p. 497.  
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Por último, não por menos, recomenda-se que os enunciados 
aprovados a respeito do tema 'ordem cronológica', no Primeiro Seminário 
realizado pela ENFAM acerca do NCPC, sirvam como referência 
hermenêutica às primeiras interpretações/aplicações das controvertidas 
normas. 

Por sua importância – considerada a grande representatividade do 
Evento, que contou com cerca de 500 (quinhentos magistrados) de todos os 
quadrantes do país –, transcrevemos os textos aprovados: 

Enunciado n. 32 – “O rol do art. 12, § 2º, do CPC/2015 é 
exemplificativo, de modo que o juiz poderá, 
fundamentadamente, proferir sentença ou acórdão fora da 
ordem cronológica de conclusão, desde que preservadas a 
moralidade, a publicidade, a impessoalidade e a eficiência na 
gestão da unidade judiciária”. 

Enunciado n. 33 – “A urgência referida no art. 12, § 2º, IX, do 
CPC/2015 é diversa da necessária para a concessão de 
tutelas provisórias de urgência, estando autorizada, portanto, 
a prolação de sentenças e acórdãos fora da ordem 
cronológica de conclusão, em virtude de particularidades 
gerenciais da unidade judicial, em decisão devidamente 
fundamentada”. 

Enunciado n. 34 – “A violação das regras dos arts. 12 e 153 
do CPC/2015 não é causa de nulidade dos atos praticados no 
processo decidido/cumprido fora da ordem cronológica, 
tampouco caracteriza, por si só, parcialidade do julgador ou 
do serventuário”.  

5. O cadastro de peritos (art. 156, §§ 1º a 5º) 

Dispõe o art. 156 do NCPC que “o juiz será assistido por perito 
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”, 
acrescendo o § 1º que “os peritos serão nomeados entre os profissionais 
legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente 
inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”. 

É necessário, por conseguinte, que a Presidência do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo proceda à formação do cadastro de 
peritos, observando-se o disposto no § 2º do mencionado artigo: “para 
formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio 
de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande 
circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, 
ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do 
Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados”. 
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O § 3º, por sua vez, exige que se promovam avaliações e 
reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a 
formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos 
peritos interessados. 

Sugere-se que o cadastro a ser formado seja mantido sob a 
supervisão de Juiz Assessor da Presidência ou da Vice-Presidência e 
investido de plena publicidade, ficando disponível, na rede mundial de 
computadores, para consulta pelas partes, por advogados e por terceiros. 

Na localidade onde não houver experts inscritos no cadastro 
disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo 
juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico 
comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da 
perícia (NCPC, art. 156, § 5º). 

Nota-se, portanto, que o cadastro a ser elaborado deverá ser 
organizado por comarcas, agrupando-se os profissionais, dentro de cada 
circunscrição territorial, pela especialidade ou pelo ramo de atuação 
profissional que lhes seja comum. 

Assim, até que sobrevenha o cadastro a que alude o caput do art. 
156, os magistrados capixabas poderão – atendida a exigência de 
comprovação dos conhecimentos necessários à realização da prova técnica 
– nomear livremente o perito de sua confiança. 

6. Negócios jurídicos processuais atípicos no NCPC 

Uma das mais singulares inovações do NCPC é, sem sombra de 
dúvida, a previsão no art. 190 de cláusula que permite às partes – atendidas 
as condições estabelecidas na própria norma – celebrar negócios jurídicos 
processuais atípicos. 

Fala-se de negócios jurídicos processuais atípicos para assinalar-se 
oposição àqueles já previstos na legislação, de que são exemplos, 
amplamente conhecidos, a convenção quanto à distribuição do ônus da 
prova (CPC/1973, art. 333, parágrafo único; NCPC, art. 373, § 3º) e a 
cláusula eletiva de foro (CPC/1973, art. 111, parte final; NCPC, art. 63) – 
para ficarmos apenas nestes20. 

O que faz o art. 190 do NCPC é permitir expressamente (extirpando 
qualquer objeção que se pudesse lançar) que as partes, no exercício de 
suas liberdades contratuais, criem tipos negociais não previstos em lei, por 
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 Leonardo José Carneiro da Cunha fornece amplíssimo rol de negócios jurídico-
processuais típicos, é dizer, previstos expressamente em lei. Cf. CUNHA, Leonardo José 
Carneiro da. “Negócios jurídicos processuais no Processo Civil Brasileiro”. In DIDIER JR., 
Fredie. (Coord.). Negócios jurídicos processuais. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 42-43.  
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meio dos quais convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e 
deveres processuais, antes ou durante o processo, estipulando com isso 
mudanças no procedimento e ajustando-o às especificidades da causa. 

Eis a redação dos dispositivos legais em comento:  

Art. 190 – “Versando o processo sobre direitos que 
admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedimento para 
ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar 
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 
processuais, antes ou durante o processo. 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz 
controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de 
nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão 
ou em que alguma parte se encontre em manifesta 
situação de vulnerabilidade”. 

Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor. 

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade 
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
termos do caputou à maior facilidade de obtenção da 
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 
atribuído. 

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode 
gerar situação em que a desincumbência do encargo pela 
parte seja impossível ou excessivamente difícil. 

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também 
pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício 
do direito. 

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada 
antes ou durante o processo. 
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Registre-se de plano que, assim como no direito privado a liberdade 
de contratar há de ser exercida nos limites da ordem pública, da boa-fé 
objetiva e da função social do contrato21, também no direito processual, e 
com constrição ainda maior nessa seara (cujas normas são vocacionadas, 
em sua imensa maioria, à consecução de escopos públicos, 
transindividuais)22, a autonomia da vontade não poderá derrogar senão 
preceitos legais voltados à regulamentação de atos, faculdades, ônus e de 
alguns poderes e deveres das partes23, não alcançando aquilo que está fora 
do domínio estritamente privado, como os deveres-poderes dos magistrados 
ou o núcleo axiológico das garantias constitucionais do processo, por 
exemplo. 

Consolidando essa linha de entendimento, os enunciados de ns. 36 e 
37 da ENFAM preceituam: 

Enunciado n. 36 – “A regra do art. 190 do CPC/2015 não 
autoriza às partes a celebração de negócios jurídicos 
processuais atípicos que afetem poderes e deveres do juiz, 
tais como os que: (a) limitem seus poderes de instrução ou de 
sanção à litigância ímproba; (b) subtraiam do Estado/juiz o 
controle da legitimidade das partes ou do ingresso de amicus 
curiae; (c) introduzam novas hipóteses de recorribilidade, de 
rescisória ou de sustentação oral não previstas em lei; (d) 
estipulem o julgamento do conflito com base em lei diversa da 
nacional vigente; e (e) estabeleçam prioridade de julgamento 
não prevista em lei”. 

Enunciado n. 37 – “São nulas, por ilicitude do objeto, as 
convenções processuais que violem as garantias 
constitucionais do processo, tais como as que: (a) autorizem 
o uso de prova ilícita; (b) limitem a publicidade do processo 
para além das hipóteses expressamente previstas em lei; (c) 
modifiquem o regime de competência absoluta; e (d) 
dispensem o dever de motivação”.  
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 Código Civil, Art. 421 – “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato”. Art. 422 – “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 
22

 Em linhas gerais, Fredie Didier Jr. parece subscrever a premissa estabelecida: “O Direito 
Processual Civil, embora ramo do Direito Público, ou talvez exatamente por isso, também é 
regido por essa dimensão da liberdade. O princípio da liberdade também atua no processo, 
produzindo um subprincípio: o princípio do respeito ao autorregramento da vontade no 
processo. É certo que esse princípio não tem, no Direito Processual Civil, a mesma 
roupagem dogmática com que se apresenta, por exemplo, no Direito Civil. Por envolver o 
exercício de uma função pública (a jurisdição), a negociação processual é mais regulada e o 
seu objeto, mais restrito […]”. (DIDIER JR., Fredie. “Princípio do respeito ao 
autorregramento da vontade no Processo Civil. In DIDIER JR., Fredie. (Coord.). Negócios 
jurídicos... cit., p. 20. 
23

 Nesse sentido: MACHADO, Marcelo Pacheco. “A privatização da técnica processual no 
projeto de novo Código de Processo Civil”. In FUX, Luiz. (Coord.) et. alii. Novas tendências 
do processo civil: estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
JusPodivm, 2014. p. 354-357, passim. v. 3. 



36 

 

Voltado precisamente ao controle de eventuais abusos, o parágrafo 
único do art. 190 dispõe que o juiz – de ofício ou a requerimento – controlará 
a validade das convenções processuais, recusando-lhes aplicação somente 
nos casos de nulidade (e aqui vêm à balha todos os casos de negócios 
celebrados em torno de objetos indisponíveis) ou de inserção abusiva em 
contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta 
situação de vulnerabilidade. 

Como quer que seja, este relatório não é a sede adequada para 
aprofundamentos de índole doutrinária acerca dos limites da regra em 
questão. Cabe a esta comissão apenas recomendar que a Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo crie mecanismo nos sistemas de tramitação eletrônica de 
processos que permita registrar a existência dos negócios jurídicos 
processuais e alertar para eventuais alterações procedimentais engendradas 
pelas partes, bem como para a supressão de atos ou de movimentos por 
elas dispensados. É, ainda, deveras conveniente que a existência de um 
negócio jurídico processual venha destacada na capa dos autos. 

Para facilitar a apreensão e o registro dos atos alterados, 
acrescentados ou suprimidos por convenção das partes, recomenda-se a 
esta Presidência que edite ato normativo voltado a regulamentar uma 
formatação mínima para os instrumentos negociais-processuais celebrados 
perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, exigindo-lhes que 
contenham ementa capaz de sintetizar as alterações pactuadas pelas 
partes, comunicando-as, assim, com maior singeleza e rapidez ao servidor 
responsável pela alimentação de tais dados no sistema. 

Recomenda-se, de igual modo, que o Comitê Gestor local da 
taxionomia unificada proponha ao Conselho Nacional de Justiça a 
catalogação do instituto sob o nomen juris “negócio jurídico processual”, 
dotando-lhe de um código numérico que haverá de orientar a cobrança de 
eventuais custas, deflagradas ou acrescidas pela celebração do acordo. 
Nessa hipótese, é dizer, em caso de deflagração ou de agravamento das 
custas e despesas mercê de um negócio jurídico processual, o sítio 
eletrônico da Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo deverá dispor de mecanismo capaz de elaborar o cálculo das taxas 
incidentes, gerando a respectiva guia de recolhimento. 

Afigura-se razoável, por fim, entender-se que a supressão de atos 
processuais por convenção das partes não diminui o montante das custas 
processuais devidas. O serviço judiciário, afinal, é posto à disposição do 
contribuinte em conformidade com o desenho in abstracto do procedimento 
conducente à tutela pleiteada. Não poderia mesmo ser diferente, já que são 
virtualmente infinitas as possibilidades de remodelação do procedimento, 
abertas a partir da admissão de negócios jurídicos processuais atípicos. É 
preciso, portanto, observar-se um padrão de custo mínimo, ainda que o 
negócio jurídico processual entabulado em dado caso venha a suprimir atos 
processuais (tornando em tese menos dispendioso o custo do processo). 
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Assim o é sob pena de, em termos práticos, inviabilizar-se o cômputo e a 
definição das custas e despesas processuais, não havendo espaço para 
ajustamentos ou rebaixamentos da taxa às peculiaridades de cada 
contratação (inviável cogitarmos de taxas judiciárias “sob medida”). 

Em síntese, ao escolher submeter sua pretensão à apreciação do 
Poder Judiciário, o autor subordina-se – ainda que não o queira – ao regime 
jurídico de direito público e à base econômica mínima da taxa 
correspondente, modelada segundo o serviço efetivamente posto à 
disposição do jurisdicionado, não em conformidade com aquele que ele e o 
réu conceberam no exercício de suas autonomias e por obra de sua 
criatividade. 

Assim como as convenções particulares, relativas à responsabilidade 
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para 
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 
correspondentes (CTN, art. 123), também não o podem para o fim de se 
mitigar o valor cobrado pelo serviço público ofertado ou para aquele de se 
calcular, sob medida e à vista de cada negócio supressivo de atos 
processuais, o importe devido à guisa de taxa judiciária. 

7. Calendário processual no NCPC 

Segundo o art. 191 do NCPC, “de comum acordo, o juiz e as partes 
podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o 
caso”. Essa figura nada mais é que a predefinição de um cronograma para a 
realização de determinados atos processuais, organizando-se assim, de 
forma planejada e consensual, a distribuição do tempo entre as etapas do 
procedimento. 

Por sua matriz consensual, é evidente que as partes não precisarão 
ser intimadas para a prática dos atos programados no calendário. Já o 
sabem de antemão, justamente por haverem participado da elaboração 
desse cronograma. 

As recomendações feitas no tópico anterior, acerca dos negócios 
jurídicos processuais, aplicam-se aqui, mutatis mutandis, ao calendário. Para 
evitarmos a reprodução inútil do texto, destacaremos tão somente a 
necessidade de modificação dos sistemas eletrônicos de tramitação, os 
quais deverão permitir o registro do calendário e, consequentemente, a 
dispensa das intimações referentes aos atos nele agendados. 

8. Estímulo à prática de atos processuais em forma eletrônica: 
impactos infraestruturais 

O NCPC incentiva a universalização do chamado “processo judicial 
eletrônico”, autorizando que todos ou alguns dos atos componentes do 
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procedimento sejam praticados em meio digital, “de forma a permitir que 
sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio 
eletrônico, na forma da lei” (NCPC, art. 193). Essa autorização – ex vi do 
disposto no parágrafo único do artigo em tela – se aplica ainda, no que 
couber, aos atos notariais e de registro. 

O art. 196 atribui ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente 
aos Tribunais os deveres de se “regulamentar a prática e a comunicação 
oficial de atos processuais por meio eletrônico” e de se “velar pela 
compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de 
novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem 
necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código”. 

Por outro giro, o disposto nos arts. 198 e 199 assume contornos 
programáticos, por implicar realização de despesas à conta dos Erários 
Federal e dos Estados-membros. Eis os dispositivos: 

Art. 198 – “As unidades do Poder Judiciário deverão 
manter gratuitamente, à disposição dos interessados, 
equipamentos necessários à prática de atos processuais 
e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos 
dele constantes. 

Parágrafo único – Será admitida a prática de atos por 
meio não eletrônico no local onde não estiverem 
disponibilizados os equipamentos previstos no caput”. 

Art. 199 – “As unidades do Poder Judiciário assegurarão 
às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus 
sítios na rede mundial de computadores, ao meio 
eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação 
eletrônica dos atos processuais e à assinatura 
eletrônica”. 

Os preceitos em destaque, todavia, não estipulam prazos ou 
cronogramas para a implementação dessas modificações estruturais, até 
mesmo pela circunstância de o NCPC não impor, mas facultar, a adoção de 
meios digitais para a prática de atos do processo (o parágrafo único do art. 
198 garante a admissão de atos praticados por meio não eletrônico em 
locais onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no 
caput). 

É preciso, no entanto, interpretar as regras contidas nos arts. 198 e 
199 com respeito à separação constitucional de funções típicas entre os 
Poderes da República. Não é e não pode ser atribuição do Poder Judiciário 
o aparelhamento ou a disponibilização de meios para a prática de atos 
postulatórios. Ao Judiciário não compete praticar ou fomentar a prática de 
postulações quaisquer, sob pena de se baralharem em um só órgão funções 
inquisitórias, acusatórias e jurisdicionais. 
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A missão de postular compete à advocacia (pública e privada), ao 
Ministério Público, em defesa dos interesses cuja tutela lhe é confiada pela 
Constituição, e à Defensoria Pública, em prol da população que necessita de 
seu amparo, na forma da lei. 

Nessa esteira, quando se lê no art. 198 que as unidades do Poder 
Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, 
equipamentos necessários “à prática de atos processuais”, entenda-se que a 
referência é feita a atos de acompanhamento e consulta dos movimentos de 
um processo (instaurado, como sói acontecer, por iniciativa da parte). 

Na eventualidade de se universalizar o chamado processo judicial 
eletrônico no Estado do Espírito Santo, reduzindo-se a prática de todo e 
qualquer ato ou movimento a meio digital, ao Poder Judiciário competirá – 
obviamente – realizar as despesas e as adaptações estruturais necessárias 
à continuidade de seus serviços; franqueando em suas unidades a consulta 
e o acompanhamento dos atos processuais praticados. Já a prática de atos 
postulatórios, por quem busque o Judiciário e submeta a julgamento uma 
sua pretensão, é tarefa das entidades acima destacadas, cabendo-lhes – à 
conta de seus orçamentos – promover as adaptações infraestruturais 
necessárias à difusão do peticionamento eletrônico. 

Divididas as tarefas e os custos adaptativos – que caberão a todos os 
atores do processo, englobando os mais diversos órgãos públicos e 
segmentos da sociedade, na medida do papel desempenhado por cada um 
deles no contexto da relação jurídica processual –, é fora de dúvida que a 
implementação eletrônica de novos processos trará a reboque verdadeira 
revolução no modo de se conceber o processo, no tocante ao acesso aos 
autos, no que se refere ao tempo e ao lugar da prática de atos processuais 
e, por fim, no concernente à própria organização das unidades judiciárias, 
suas sedes e distribuição de sua força de trabalho. 

Subscrevemos, aqui, os apontamentos lançados em parecer 
elaborado pelo Grupo de Trabalho do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro24, sublinhando as principais mudanças e as vantagens divisadas 
com a universalização do processo judicial eletrônico. 

A primeira mudança significativa diz respeito à guarda dos autos, 
que deixam de estar sob responsabilidade do escrivão (ou chefe de 
secretaria), do magistrado e dos demais atores processuais passando ao 
setor de tecnologia da informação, a quem incumbirá armazenar todos os 
dados com a segurança e a eficiência que essa atribuição exige. Na linha do 
já referido parecer, “isso faz com que a área de tecnologia da informação se 
torne estratégica, pareando-se, do ponto de vista organizacional, com as 
atividades das secretarias e das serventias judiciais e assumindo vital 
importância na gestão do Tribunal”25. 

                                                 
24

 RIO DE JANEIRO. Op. cit. p. 35-38, passim. 
25

 Idem. Ibidem. p. 36. 
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A segunda grande mudança se refere à facilidade de acesso aos 
autos, tornando ainda mais factível a implementação do chamado 
teletrabalho (home office ou anywhere office), sendo certo que o Conselho 
Nacional de Justiça já prepara resolução (cuja minuta foi recentemente 
submetida a consulta pública)26 visando a regulamentar a prática em âmbito 
nacional. 

Em terceiro lugar, a plena automação de funções atualmente 
concentradas nas serventias judiciais (como, por exemplo, juntada de 
petições e numeração de páginas) tornaria ociosa grande parte dessa força 
de trabalho, que poderia ser mais bem aproveitada nos gabinetes, na 
confecção de minutas de pronunciamentos, otimizando-se sobremaneira, 
com essa simples medida, a produtividade da imensa maioria das unidades 
judiciárias capixabas. Anteriormente ao emprego de sistemas eletrônicos de 
tramitação (de que são exemplos o E-Jud e o PJe), o registro e a 
comunicação dos atos processuais tomava muito tempo e energia da 
estrutura judiciária. Esse grande consumo de tempo e de energia levou à 
segmentação funcional das unidades. De um lado o gabinete, com a 
atribuição precípua de pesquisar e decidir; do outro a secretaria (cartório) e a 
equipe de oficiais de justiça, com as funções nucleares de registrar, 
comunicar e dar cumprimento aos pronunciamentos exarados. Essa 
segmentação se justificava e foi mesmo oportuna na era da máquina de 
escrever, quando o registro dos atos processuais e sua comunicação às 
partes e a terceiros demandavam muito tempo e considerável alocação da 
força de trabalho disponível. Além disso, a prática desses atos instrumentais 
imprimia ao feito uma tramitação mais lenta, cadenciada, dinâmica que veio 
a se transformar abruptamente com a utilização tanto mais frequente quanto 
ampla do computador (e em especial da internet/intranet) nas rotinas da 
praxe judiciária. 

A difusão da prática de atos por meio digital – mormente daqueles 
associados aos cartórios pelo consuetudo forense – revolucionou a dinâmica 
da tramitação processual, impondo um aumento do ritmo com que os autos 
vêm conclusos ao juiz, ampliando a pressão por despachos, decisões e 
sentenças em ciclos cada vez mais curtos e rompendo, assim, o equilíbrio 
de forças tradicionalmente estabelecido entre os segmentos 
“cartório”/“gabinete” (dualidade erodida e esvaziada de sentido na ambiência 
do processo eletrônico). 

Tal descompasso vem acentuado pela migração de alguns atos 
instrumentais da “estrutura cartorária” para aquela do “gabinete”. É o que se 
dá em relação à publicação e ao arquivamento de provimentos jurisdicionais, 
hoje em dia amiúde implementados pelos gabinetes, por meio da inserção 
de seus conteúdos no site do Tribunal. Também assim o registro dos 
monitoramentos do processo, que no passado era atividade “exclusivamente 
cartorária”, hoje passou a ser tanto do cartório quanto do gabinete, 

                                                 
26

 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80031-cnj-coloca-em-consulta-
resolucao-que-regulamentara-o-teletrabalho>. Acesso em: 08 out. 2015. 
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dependendo de onde se encontrem os autos. Anote-se ainda que a 
disponibilização dos movimentos processuais e dos provimentos judiciais na 
internet reduz a ida das partes e dos advogados ao balcão do cartório, 
sempre que o objetivo for apenas ter a ciência da fase processual ou dos 
termos da decisão exarada. A progressiva desnecessidade de atendimento 
em balcão economiza tempo e energia da chamada “estrutura cartorária”, 
embora ocorra, em grande parte, às custas do aumento das atribuições do 
gabinete. 

Em sintonia com essas agudas transformações, o legislador estadual 
já identificou a necessidade de um novo perfil funcional, vindo a positivá-lo. 
Deveras, a Lei estadual n. 9.497/2010, alterando a lei que disciplina o Plano 
de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado do Espírito Santo (Lei n. 7.854/2004), transformou tanto a 
denominação quanto as atribuições dos cargos ocupados pelos auxiliares da 
justiça. A mudança na nomenclatura foi também incorporada ao Código de 
Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 
234/2002, alterada pela Lei Complementar n. 788/2014), em seu art. 39-D. 
Abandona-se o termo 'escrevente', passando-se a referenciar a existência 
de 'analistas' judiciários. Sem dúvida, o vocábulo 'escrevente' já se 
encontrava datado; sintetizava bem, a seu tempo, a principal atividade 
inerente ao cargo (quando, em passado distante, boa parte do tempo do 
servidor que o exercia era expendido no registro dos atos processuais, à 
moda de um copista). Atualmente, porém, essa valiosa, preparada e bem 
remunerada força de trabalho passa – por lei – a dever auxiliar o juiz na 
atividade de pesquisa jurisprudencial e doutrinária, contribuindo, assim, para 
uma tomada de decisão mais célere e em sintonia com a chamada “ordem 
jurídica justa”. De fato, a Lei estadual n. 7.854, com redação dada pela Lei n. 
9.497/2010, preceitua em seu art. 5º, IV, que o cargo de Analista tem, entre 
outras atribuições, a de “análise e pesquisa de legislação, doutrina e 
jurisprudência nos vários ramos do Direito, bem como elaboração de 
pareceres jurídicos”. 

Merece alusão, nesse contexto, a previsão explícita da LC 234, com a 
redação introduzida pela LC 788/2014, do art. 122-A, in verbis:  

Art. 185-A. Concluída a implantação do sistema de 
processo eletrônico, os servidores ocupantes dos 
cargos de Analista Judiciário 02 – Área Judiciária Direito, 
de Analista Judiciário 02 – Área de Apoio Especializado 
Direito, de Analista Judiciário 01 – Especialidade 
Escrevente Juramentado e de Analista Judiciário 
Especial – Escrivão, nas respectivas unidades 
judiciárias, passarão a desempenhar suas atribuições 
com ênfase nas atividades de apoio jurídico, 
notadamente de consulta legal, doutrinária e 
jurisprudencial, elaboração de ofícios, minutas, emissão 
de informações técnicas e relatórios, sob orientação do 
Magistrado ou do Desembargador, sem prejuízo das 
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atribuições de apoio administrativo e das demais que lhe 
tenham sido cometidas na forma de Resolução do 
Tribunal de Justiça.  

Isso vem a robustecer, de forma ainda mais clara e contundente, o 
novo perfil de atuação de tais servidores, de excelente formação, já ínsito no 
art. 5º, IV, da Lei n. 7854. 

A norma está posta. Há muito, aliás. Basta, agora, que o ser se 
amolde ao dever-ser, para o que se revelam necessários alguns ajustes na 
prática funcional de várias das unidades do Poder Judiciário capixaba, de 
modo que se consiga, com a estrutura de pessoal já existente (sem maiores 
gastos, portanto), otimizar resultados e assim obter expressivo 
aprimoramento – tanto qualitativo como quantitativo – da produtividade 
jurisdicional de nosso Estado. 

A quarta mudança deriva da anterior e consiste em autêntica virada 
copernicana na estruturação física das serventias judiciais. Com a 
ubiquidade processual, decorrente da difusão do processo eletrônico, “num 
futuro não muito distante será necessário repensar o conceito de 'comarca' e 
a vinculação do juízo a uma serventia. O processo eletrônico possibilitará a 
concentração da força de trabalho em um único local, de modo a agilizar o 
processamento dos feitos e a racionalizar mão de obra, sendo possível 
imaginar um cartório unificado com uma estrutura adequada atendendo a 
diversos juízos. De outro lado, também será possível redimensionar o 
conceito de 'comarca' de modo que a competência territorial não precisará 
estar restrita a um município”27. 

O quinto ponto de viragem é a simplificação do peticionamento e a 
consequente aceleração de trâmites, tudo em decorrência da já mencionada 
ubiquidade processual. No processo eletrônico – por estarem os autos “em 
toda parte” – não há embaraços relacionados à necessidade de formação de 
instrumentos recursais, autuações em separado para cumprimentos de 
sentença provisórios ou empecilhos à “carga” em razão de prazos comuns. 
Nesse cenário, a própria razão de ser da concessão de prazos em dobro a 
litisconsortes representados por advogados distintos deixa de existir, pelo 
que se louva a dicção do § 2º do art. 229 do NCPC, que exclui tal duplicação 
em se tratando de processo eletrônico. 

Art. 229 – Os litisconsortes que tiverem diferentes 
procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão 
prazos contados em dobro para todas as suas 
manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 
independentemente de requerimento. § 1º – Cessa a 
contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) 
réus, é oferecida defesa por apenas um deles. § 2º – Não 
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 RIO DE JANEIRO, Op. cit. p. 37. 
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se aplica o disposto no caput aos processos em autos 
eletrônicos.  

Isso sem contarmos os inúmeros ganhos econômicos (relacionados a 
tempo, espaço e recursos materiais) proporcionados pela tramitação em 
autos digitais. Por sua completude e acuidade, valemo-nos aqui, uma vez 
mais, dos apontamentos feitos pelo Grupo de Trabalho do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe os devidos créditos. Eis, 
destacadamente, as vantagens catalogadas: 

“(a) o desaparecimento das colunas de autos impressos 
hoje existentes nos tribunais, órgãos públicos e 
escritórios de advocacia, ganhando-se, com isso, 
extraordinário espaço físico; (b) a economia decorrente 
da drástica redução dos custos de aquisição de papeis, 
máquinas reprográficas, materiais de escritório; (c) a 
celeridade na realização das intimações e do protocolo 
de petições; (d) o desaparecimento da distância e do 
tempo entre os jurisdicionados e a sede do Tribunal de 
Justiça, observada a possibilidade de consulta dos 
processos em qualquer local do planeta com acesso à 
Internet, inclusive para a apresentação de peças 
processuais, interposição de recursos e todos os demais 
atos inerentes ao exercício profissional; (e) a 
portabilidade compartilhada dos autos dos processos, 
sendo possível que todos os personagens desenvolvam 
autonomamente suas funções sem distinção de tempo; 
(f) a ampliação da publicidade das atividades 
jurisdicionais, facilitando a fiscalização pelos cidadãos 
dos atos do Tribunal, enriquecendo, do mesmo modo, o 
exercício da ampla defesa; (g) o monitoramento 
estatístico e o acompanhamento da produtividade em 
tempo real; (h) a eliminação do 'tempo morto do 
processo' exteriorizado nas rotinas cartorárias 
dispensadas no sistema eletrônico; (i) a humanização e a 
qualificação dos servidores; (g) a proteção ao meio 
ambiente; (h) a redução e o reaproveitamento da mão de 
obra”28.  

É recomendável, portanto, que o Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo – caminhando no mesmo sentido da história – 
acelere os passos voltados a implementação eletrônica dos novos 
processos, permitindo uma universalização do processo eletrônico de forma 
criteriosa e prudente, especialmente para novas ações propostas, 
compatível com o sistema, vez que não se apresentaram eficazes as 
experiências de digitalização de processos físicos em andamento. Aproveita-
se como fundamento as benesses acima delineadas. 
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 RIO DE JANEIRO, Op. cit., p. 38. 
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8.1. A adoção do PJ-e como sistema único 

Por ocasião da primeira audiência pública realizada por esta 
Comissão, em 04 de outubro de 2015, destacou-se a inviabilidade do 
agendamento de novos projetos de desenvolvimento de sistemas no atual 
cronograma executivo da Secretaria de Tecnologia da Informação. 

Por isso, e em razão dos inúmeros desdobramentos associados à 
utilização dos sistemas em atividade (modelos de documentos, taxionomia 
de movimentos, comunicação com atores externos, v.g., alvarás de 
soltura/SEJUS etc.), convém que o máximo de recursos materiais e 
humanos seja destinado à unificação em torno do sistema nacional 
patrocinado pelo próprio CNJ – o PJe. 

Em primeiro lugar, porque já há uma determinação oriunda do 
Conselho (Resolução conjunta CNJ/CNMP 03/2013) no sentido de que 
sejam descontinuados os sistemas ainda não integrados ao MNI até abril de 
2016 (!). 

Em segundo lugar, porque a transição para o PJe eliminará a 
dicotomia atual entre E-Jud e Sistema de Segunda Instância, que são os 
dois principais utilizados em nosso Estado. 

Em terceiro lugar, porque – como vimos – há grande ênfase no NCPC 
em torno da prática dos atos processuais por meio eletrônico, o que se 
harmoniza com a pressuposição de que os tribunais já estariam em efetivo 
curso para implementar a determinação contida na Res. CNJ n. 185/2013, 
prescritiva de integração plena ao sistema até o ano de 2018 (sendo que, 
para tribunais considerados de porte médio, como é o caso do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o termo final fixado para 
integração de 100% [cem por cento] dos seus órgãos é o ano de 2016). 

Em quarto lugar, porque hoje, mais do que nunca, afigura-se 
inexorável a necessidade de reduzir a nossa dependência da atividade 
manual para a prática de atos cartorários repetitivos. 

Não há mais orçamento capaz de absorver a demanda mediante 
expansão da força de trabalho! 

Isso implica, como destacado anteriormente, a adoção de um novo e 
mais eficiente modelo de organização funcional, em que os analistas 
contribuam de forma direta e mais decisiva na realização das atividades-fim 
das unidades judiciárias. 

Por derradeiro, esposar o PJe significa poder contar com a expertise 
acumulada pelo CNJ e pelos demais tribunais, ao longo do processo de 
aperfeiçoamento dessa poderosa ferramenta. 
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Assentadas todas essas premissas, não nos parece conveniente 
despender esforços na adaptação individualizada dos vários sistemas (E-
Jud, Segunda Instância, Projudi, SIEP etc.), afigurando-se mais produtivo 
abraçar a ferramenta mais abrangente e torná-la, já com boa dose de atraso, 
o nosso padrão unificado de tramitação eletrônica. 

8.2. A citação por meio eletrônico 

Como consequência da revolução operacional carreada pela 
implementação ampla do processo eletrônico, o art. 246, V, § 1º, do NCPC, 
permite a realização do ato citatório por meio de comunicação eletrônica. Eis 
a redação do dispositivo: 

Art. 246 – A citação será feita: 

I – pelo correio; 

II – por oficial de justiça; 

III – pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando 
comparecer em cartório; 

IV – por edital; 

V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 

§ 1º – Com exceção das microempresas e das empresas 
de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 
obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 
em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 
citações e intimações, as quais serão efetuadas 
preferencialmente por esse meio. 

§ 2º – O disposto no §1º aplica-se à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da 
administração indireta. 

§ 3º – Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes 
serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por 
objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 
em que tal citação é dispensada.  

Desnecessário frisar o aporte de agilidade e de simplificação que o 
uso de comunicações eletrônicas trará à realização da citação. 
Importantíssimo, por conseguinte, que a Presidência do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo regulamente a aplicação do dispositivo 
legal, estabelecendo a forma de convocação, de cadastramento, o prazo, a 
documentação e os requisitos a tanto necessários. 

O cadastramento, por um imperativo de administração da Justiça, há 
de ser compulsório, acarretando sanções àqueles que não apresentarem as 
informações e os documentos necessários. Aos convocados que faltarem ou 
falharem no atendimento ao chamado, poder-se-ia adotar o e-mail comercial 
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de empresas ou aqueles divulgados por Entes Públicos e entidades sem fins 
lucrativos em material publicitário ou em comunicações oficiais. 

A ideia da citação por meio eletrônico é aplicável mesmo antes da 
universalização dos autos digitais ou da adoção do PJe como sistema único 
(tal como preconizado, supra), na esteira do que prescreve o já mencionado 
art. 193 do NCPC (segundo o qual os atos processuais podem ser total ou 
parcialmente praticados em meio eletrônico). 

Assim, em havendo regulamentação pela Presidência do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a citação eletrônica se torna 
viável mesmo em face de autos físicos, contanto que o autor encaminhe 
cópia digitalizada da inicial (e, em caso de mandado de segurança, dos 
documentos que a acompanham [Lei n. 12.016/2009, art. 6º]), permitindo-se 
assim a comunicação ao demandado através do e-mail por ele cadastrado 
perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ou, à falta deste, por 
aquele eventualmente divulgado em material publicitário ou em comunicados 
oficiais29. 

O ganho de tempo e a economia de recursos materiais 
proporcionados pela realização eletrônica da citação são dados evidentes 
por si mesmos, sendo despiciendas (porque óbvias) explicações adjacentes. 

8.3. A utilização da videoconferência 

O art. 263, § 3º, do NCPC permite a realização de atos processuais 
por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão 
de sons e imagens em tempo real. 

O uso dessa ferramenta vem autorizado nas hipóteses de: (i) 
depoimento pessoal de parte residente fora da comarca onde o processo 
tramita (NCPC, art. 385, § 3º); (ii) oitiva de testemunhas que se enquadrem 
nessa mesma situação (NCPC, art. 453, § 1º); (iii) realização de acareações 
(NCPC, art. 461, § 2º) e (iv) sustentação oral por advogado com domicílio 
profissional em cidade diversa daquela onde sediado o tribunal, contanto 
que o requeira até o dia anterior ao da sessão (NCPC, art. 937, § 4º). 

Naturalmente, a instalação de equipamentos de videoconferência em 
todas as comarcas do Estado envolve aguda realização de despesas, o que, 

                                                 
29

 Com efeito, uma vez que o NCPC e mesmo a antiga lei de processo eletrônico permitem 
que os atos processuais sejam praticados total ou parcialmente na modalidade eletrônica, 
avulta a possibilidade da adoção do art. 246, V, também nos processos físicos. Em especial 
no âmbito dos JEC, defronte ao artigo 2º c/c art. 19, caput, in fine, da Lei n. 9.099/1995. 
Ressalva-se, todavia, que a compulsoriedade disposta pelo § 1º, do art. 246, V, fique restrita 
aos autos eletrônicos propriamente ditos. Isso porque a dicção legal se refere aos “sistemas 
de processo em autos eletrônicos” o que, em nossa realidade, limita-se ao PJE, E-
PROCEES (em extinção) e ao PROJUDI. Para os feitos físicos, franqueia-se essa 
possibilidade, mediante adesão espontânea dos destinatários dos atos citatórios. 
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à primeira vista e em face de contingências orçamentárias, pode parecer de 
difícil implementação. 

Recomenda-se, pois, à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, que constitua comissão de estudos específica 
para levantamento desses dados, cabendo-lhe proceder à análise da relação 
custo/benefício da implementação, com base na qual haverá de definir 
cronograma executivo para a adaptação das comarcas e do próprio Tribunal 
de Justiça a essa ferramenta. Necessário, ainda, que a Presidência do Eg. 
TJES edite ato normativo regulamentando e padronizando o uso dessa 
tecnologia pelas unidades judiciárias capixabas. 

9. A contagem de prazos no NCPC e o Poder Judiciário 

O NCPC, em seu art. 226, fixa os prazos para a emissão de cada tipo 
de pronunciamento judicial, dispondo que “o juiz proferirá: I – os despachos 
no prazo de 5 (cinco) dias; II – as decisões interlocutórias no prazo de 10 
(dez) dias; III – as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias”. Atento às 
vicissitudes do caso concreto, o art. 227, por seu turno, permite que em 
qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, possa o juiz 
exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. 

Na linha do que dispõe o já citado art. 219, na contagem dos prazos 
acima indicados computar-se-ão somente os dias úteis. Pelo que se obtém, 
em síntese, que ante situações devidamente justificadas, o magistrado 
dispõe – por lei – de até 60 (sessenta) dias úteis para sentenciar, 20 (vinte) 
dias úteis para proferir decisões interlocutórias (ressalvadas, naturalmente, 
aquelas relacionadas a urgências) e 10 (dez) dias úteis para proferir 
despachos. 

Na esteira da regra de contagem, que, como vimos, limita a fluência 
dos prazos processuais (fixados em lei ou por decisão judicial) a dias úteis 
apenas, quer-nos parecer que os próprios parâmetros de tolerância ou 
referenciais objetivos de morosidade adotados pela Colenda Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e pelo Conselho Nacional de 
Justiça devam se ajustar à nova realidade normativa. 

Até que sejam implementadas as inúmeras condições de 
operacionalidade do novo procedimento comum, como os órgãos 
responsáveis pela realização das audiências de conciliação/mediação, a 
difusão do meio processual eletrônico para a prática da generalidade dos 
atos processuais etc., não se pode razoavelmente exigir do magistrado o 
cumprimento estrito de prazos concebidos como medidas de duração 
razoável para um modelo ainda sem reflexo na realidade estrutural do Poder 
Judiciário brasileiro. Razoável e recomendável que, ao menos até que se dê 
a plena incorporação pela estrutura do Poder Judiciário das novas 
realidades normativas, continuem os órgãos correicionais valendo-se do 
lapso de 100 (cem) dias como referência de dilação aceitável. 



48 

 

10. Petição inicial: exigência de informações e requerimento de 
diligências (art. 319, II, § 1º) 

O art. 319, II, do NCPC exige que a petição inicial indique “os nomes, 
os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 
residência do autor e do réu”. A regra vem complementada pelo disposto no 
§ 1º, no qual se lê que caso o autor não disponha daqueles dados, “poderá 
na petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”. 

Seu comando deve ser interpretado com temperamentos. É 
recomendável que se exija do requerente a demonstração de haver ao 
menos diligenciado no sentido de obter as informações exigidas pelo art. 
319, II, sob pena de, em acorrendo diretamente ao Judiciário, se convolarem 
suas unidades em verdadeiros órgãos de consulta, ancilares à tarefa de 
formatação de petições iniciais, em cumprimento de ônus com feição 
inquisitiva que a princípio incumbe às partes e a seus advogados. 

Convém, portanto, que a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo regulamente o uso das ferramentas de busca de 
informações à disposição dos magistrados, visando com isso a atender o 
comando inserto no art. 319, § 1º, do NCPC, sem prejuízo à produtividade e 
à regular continuidade dos serviços das unidades judiciárias. 

11. Julgamento antecipado parcial do mérito 

Em seu art. 356, I, II, §§ 1º a 5º, o NCPC regulamenta a possibilidade 
de julgamento antecipado de parte da demanda. Trata-se do chamado 
“julgamento antecipado parcial do mérito”. Por sua importância, 
transcrevamos o dispositivo legal: 

Art. 356 – “O juiz decidirá parcialmente o mérito quando 
um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: 

I – mostrar-se incontroverso; 

II – estiver em condições de imediato julgamento, nos 
termos do art. 355. 

§ 1º – A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá 
reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. 

§ 2º – A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a 
obrigação reconhecida na decisão que julgar 
parcialmente o mérito, independentemente de caução, 
ainda que haja recurso contra essa interposto. 

§ 3° – Na hipótese do §2º, se houver trânsito em julgado 
da decisão, a execução será definitiva. 
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§ 4º – A liquidação e o cumprimento da decisão que 
julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em 
autos suplementares, a requerimento da parte ou a 
critério do juiz. 

§ 5º – A decisão proferida com base neste artigo é 
impugnável por agravo de instrumento”. 

As novas regras sepultam recorrentes discussões doutrinárias em 
torno da possibilidade de se cindir o julgamento do mérito em mais de um 
pronunciamento proferido em primeiro grau de jurisdição30. Pacificam, ainda, 
o modus faciendi de tal cisão: por decisão interlocutória, recorrível mediante 
agravo de instrumento, apta a transitar em julgado acaso não impugnada e 
capaz, por conseguinte, de deflagrar imediata fase de cumprimento da 
obrigação nela reconhecida (cumprimento que haverá de se realizar nos 
próprios autos ou em autos suplementares, a critério do juiz). 

À vista da possibilidade, em tese, de julgamentos fragmentados 
quanto a cada um dos capítulos de mérito contidos em uma demanda 
objetiva ou subjetivamente complexa, torna-se necessário repensar os 
métodos de aferição da produtividade dos magistrados. Mais relevante do 
que o número de sentenças de mérito proferidas passa a ser o número de 
decisões (lato sensu) que resolvem – no todo ou em parte – o mérito da 
causa. Em verdade, o NCPC complicou desnecessariamente as coisas. 
Poderia haver reduzido a “sentenças” todos os atos resolutórios do mérito 
(ainda que parcialmente) em primeiro grau de jurisdição, prevendo 
apelações que subissem em separado (por instrumento ou em meio digital) 
na eventualidade de não se exaurir a atividade do magistrado naquele ato 
(isto é: pendendo de apreciação outros capítulos de mérito, ainda não 
“maduros para julgamento”). 

Feita a opção, porém, por decisões interlocutórias, devem estas 
possuir o mesmo “peso” ou grau de importância que quaisquer sentenças de 
mérito, em se tratando de mensurar a produtividade de determinada unidade 
judiciária, na medida em que deixa de existir a relação – atualmente 
prevalecente em sedes doutrinária e jurisprudencial – entre o julgamento do 
mérito e o fim da fase cognitiva do processo em primeiro grau de jurisdição. 

Necessário, de igual modo, que o Conselho Nacional de Justiça 
remodele a taxionomia unificada, passando a prever a figura da “decisão 
interlocutória de mérito”, permitindo, consequentemente, a alteração dos 
sistemas eletrônicos de tramitação, os quais deverão prever os respectivos 
ato e movimento. 

                                                 
30

 Para um panorama da antiga polêmica, cf. SILVEIRA DE OLIVEIRA, Bruno. “A 
'interlocutória faz de conta' e o 'recurso ornitorrinco' (ensaio sobre a sentença parcial e 
sobre o recurso dela cabível”. In RePro n. 203. São Paulo: RT, 2012. p. 73 et. seq.  
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Por fim, a magistratura capixaba deve atentar para a necessidade de 
se harmonizarem as regras prescritivas do simultaneus processus com 
aquela, contida no já citado art. 356, permissiva do julgamento antecipado 
parcial do mérito. É preciso ter em conta que o art. 55, §§ 1º e 3º, do NCPC, 
torna cogente a reunião de demandas conexas para julgamento conjunto. A 
dicção legal é peremptória (art. 55, § 1º – “Os processos de ações conexas 
serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 
sentenciado”. Art. 55, § 3º – “Serão reunidos para julgamento conjunto os 
processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 
eles”. [destacamos]). Afasta-se a margem de facultatividade na reunião ou 
no julgamento simultâneo, defendida por significativa parcela da doutrina e 
da jurisprudência. Assim, se em face de pretensões conexas propostas em 
separado o NCPC impõe que sejam decididas conjuntamente, não parece 
fazer sentido que – cumuladas pretensões conexas em uma única demanda 
– possa o magistrado aplicar quanto a um ou a algum dos pedidos a 
fragmentação do julgamento prevista no art. 356, I, II. Não, ao menos, como 
regra, devendo virem pontualmente previstas na legislação as exceções à 
obrigatoriedade do simultaneus processus. Sob essa perspectiva, a figura do 
julgamento antecipado parcial ficaria relegada, na grande maioria dos casos, 
às hipóteses (na prática, remotas) de cúmulo de pretensões não conexas31. 

É muito prudente que se aguarde e se acompanhe a evolução 
jurisprudencial acerca do tema, recomendando-se redobrada cautela aos 
magistrados no momento de aplicarem a fragmentação do julgamento de 
meritis prevista, com foros de novidade, no art. 356 do NCPC. 

12. A audiência de conciliação ou mediação obrigatória 

Tem-se aí, no art. 334 e §§ do NCPC, aquela que talvez seja a 
alteração estrutural de mais difícil implementação pelo Poder Judiciário 
brasileiro, em todos os seus níveis. 

Na sequência do procedimento comum (no qual deixa de haver a 
tradicional divisão entre os ritos “ordinário” e “sumário”), uma vez admitida a 
petição inicial, cita-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 
comparecer à audiência de conciliação/mediação. 

De caráter obrigatório, tal audiência apenas deixa de acontecer na 
hipótese de autor e réu manifestarem expressamente desinteresse na 
composição consensual, além dos casos, é claro, de demandas relativas a 
direitos que não admitam autocomposição (NCPC, art. 334, § 4º, I e II). 

A ausência injustificada de qualquer das partes é considerada ato 
atentatório à dignidade da justiça e sancionada com multa de até dois por 

                                                 
31

 Para maior detalhamento, cf. SILVEIRA DE OLIVEIRA, Bruno. “Da modificação da 
competência”. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. et. alii. Breves comentários ao novo 
código de processo civil. São Paulo: RT, 2015. p. 216-237, passim. 
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cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 
em favor da União ou do Estado (NCPC, art. 334, § 8º). 

O NCPC não traz solução para o caso de a vantagem econômica 
pretendida ou o valor da causa se revelar de pouca monta, tornando irrisória 
(e assim despida de força persuasiva) a multa cominada à hipótese de não 
comparecimento. Não serão incomuns, em razão da módica sanção 
prometida, os casos em que litigantes habituais, tendo realizado breve 
análise da relação custo/benefício, simplesmente optem por não comparecer 
(o que sucederá sempre que a manutenção do estado de coisas lhes for 
mais rentável, mesmo com o revés da cominação pecuniária infligida em 
razão de sua contumácia). 

De acordo com o disposto no art. 335, o prazo para a resposta do réu 
começa a fluir: (i) da data em que realizada a audiência ou a última sessão 
de conciliação (na hipótese, é claro, de não se obter ali a solução 
autocompositiva do litígio); (ii) da data do protocolo do pedido de 
cancelamento da audiência, quando assim houver se manifestado o autor na 
petição inicial ou (iii) das datas fixadas no art. 231 (NCPC, art. 231 – “Salvo 
disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I – a 
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a 
intimação for pelo correio; II – a data de juntada aos autos do mandado 
cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III – a 
data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do 
escrivão ou do chefe de secretaria; IV – o dia útil seguinte ao fim da dilação 
assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V – o dia 
útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do 
prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for 
eletrônica; VI – a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, 
não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem 
devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em 
cumprimento de carta; VII – a data de publicação, quando a intimação se der 
pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII – o dia da carga, quando a 
intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da 
secretaria. § 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo 
para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 
I a VI do caput. § 2º Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é 
contado individualmente. § 3º Quando o ato tiver de ser praticado 
diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do 
processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo 
do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data 
em que se der a comunicação. § 4º Aplica-se o disposto no inciso II do caput 
à citação com hora certa.), quando não se houver de designar a audiência 
(como, por exemplo, quando a res in judicium deducta não admitir 
autocomposição). 

O ideal – pelas próprias características dos métodos 
autocompositivos e para sua máxima eficiência – é que as audiências de 
conciliação/mediação sejam feitas por profissionais especializados, diverso 
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do magistrado, pois este haverá de julgar a demanda na hipótese de não se 
chegar a bom termo. É preciso que as partes estejam perfeitamente à 
vontade perante o conciliador, expondo com abertura e franqueza seus 
argumentos, seus pontos de vista e suas ponderações, escudadas pelo 
princípio da confidencialidade32. 

Por essa razão mesma, o art. 165 do NCPC dispõe que “os tribunais 
criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis 
pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo 
desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposição. § 1º A composição e a organização dos centros serão 
definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho 
Nacional de Justiça”. 

Na mesma linha, o art. 694 preceitua que, nas ações de família, 
“todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da 
controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras 
áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”. 

Nota-se, por conseguinte, uma clara opção legislativa pela 
profissionalização e pelo aperfeiçoamento dos agentes conciliadores/ 
mediadores com os quais o Poder Judiciário haverá de contar, ao longo de 
toda a atuação cível em primeiro grau de jurisdição. 

Não se preocupou o legislador, todavia, em estipular um cronograma 
para a adaptação do Judiciário a tão profundas e impactantes alterações, 
tampouco se ateve ao vulto dos aportes financeiros necessários (sem os 
quais não se pode aproximar a realidade fática daquela programada – 
romântica e idealmente – no âmbito da norma). Para tal fim, é obviamente 
insuficiente o período da vacatio legis, inquestionavelmente curto ante a 
monta das transformações exigidas. 

Consideradas as dificuldades orçamentárias experimentadas pelo 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, sugere-se a formação, em um 
primeiro momento, de centrais regionais de conciliação/mediação, 
espalhadas estrategicamente pelas principais comarcas do interior, ou, 
alternativamente, a instalação de um módulo de conciliação/mediação por 
comarca, observadas especificações por matéria (cível, família, etc.)33. 

                                                 
32

 Não é descabido cogitar de que a mens do dispositivo legal seja efetivamente a “vedação” 
de que tais atos sejam presididos pelo julgador, caso contrário, não se atenderia 
plenamente ao princípio da confidencialidade, que é preconizado pelo artigo 166, do NCPC 
e esmiuçado pelo art. 30, da Lei de Mediação. As partes, com efeito, devem ter liberdade 
para abordar aspectos fáticos, perante o conciliador/mediador, que, no embate instrutório, 
não seriam espontaneamente revelados ao magistrado, em detrimento próprio. Apenas a 
maturação da jurisprudência poderá assinalar o ponto de equilíbrio frente a esse novo e 
ainda pouco testado paradigma. 
33

 Problema similar ao da criação de equipes voltadas à mediação e conciliação também 
reside no art. 699, do NCPC, que preconiza a necessidade de que o juiz se faça 
acompanhar por especialista, ao tomar o depoimento do incapaz nas ações que envolvam 
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Recomenda-se ainda a regulamentação, pela Presidência do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, da possibilidade de 
recrutamento e treinamento de voluntários (como magistrados e servidores 
aposentados, acadêmicos de direito participantes de programas de estágio 
obrigatório, etc.) para desempenho do múnus, a exemplo do que sucede 
com jurados e mesários. Outra alternativa é um espelhamento da estrutura 
de estagiários-conciliadores presente nos Juizados Especiais34. 

De qualquer modo, não se trata de reformas passíveis de serem 
implementadas da noite para o dia. Até que sobrevenha o estado de coisas 
desejado pelo NCPC, é de se considerar válida a adaptação ou flexibilização 
procedimental porventura realizada pelos magistrados capixabas, no sentido 
de citarem o requerido para oferecer resposta (não para comparecer a uma 
sessão de conciliação que não tenha a mínima condição de acontecer). 

O quadro se assemelha àquele de “inconstitucionalidade progressiva”, 
reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 
70.514/RS, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Sydney Sanches 
(julgado em 23 de março de 1994, DJ 27 de junho de 1997, PP-30225 
EMENT VOL-01875-03 PP-00450, ocasião na qual a Suprema Corte do país 
declarou circunstancialmente constitucional o § 5º do art. 1° da Lei n. 1.060, 
de 05 de fevereiro de 1950, acrescentado pela Lei n. 7.871, de 08 de 
novembro de 1989. A norma objurgada veio conceder prazo em dobro à 
Defensoria Pública sem, entrementes, ampliar em igual medida os prazos 
dos órgãos acusatórios do MP. A pecha de inconstitucionalidade lançada 
argumentava com a quebra da isonomia ou da paridade de armas, arguindo-
se, nessa linha, que o legislador não poderia tratar diferentemente a 
Defensoria e o Parquet. Sucede, porém, que as agudas diferenças de 
infraestrutura e condições de trabalho existentes Brasil afora entre aquelas 
instituições levaram o Supremo Tribunal Federal a considerar 
momentaneamente justa e proporcional a desigualação procedimental que a 
lei impugnada estabelecia entre eles. Cogitava-se, portanto, de uma lei que 
caminharia para um quadro de inconstitucionalidade à medida que as 
Defensorias Públicas fossem dotadas de melhor estruturação. Em se 
obtendo, no devir, o estado ideal de coisas em que Defensores e 
Promotores ou Procuradores da República disponham de paritárias 

                                                                                                                                          
abuso ou alienação parental. Como dar concretude a essa norma, máxime com o número 
reduzido de profissionais em nossas equipes multidisciplinares? Sugere-se, em primeiro 
momento, albergar a figura dos psicólogos e afins também no cadastro unificado de peritos, 
abordado em item pregresso. Contudo, acaso impossibilitada faticamente a presença desse 
profissional, deve-se atentar à primazia da realidade na aplicação do NCPC, reputando-se 
imperativa a norma, sob a coima de nulidade, apenas nas condições de sua inobservância 
injustificada. 
34

 Feita a ressalva de que, no que respeita aos mediadores judiciais, esses não poderão ser 
meros acadêmicos, por força do art. 11, da Lei n. 13.140/2015, que reza: “Art. 11. Poderá 
atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso 
de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha 
obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM ou pelos 
tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça”. 
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condições de trabalho e tenham a seu redor aparatos administrativos 
minimamente equivalentes, o discrímen legal referente aos prazos deixa de 
fazer sentido, não mais se conformando, pois, aos ditames de nossa 
Constituição. Daí a expressão “inconstitucionalidade progressiva”. 

Outro julgado paradigmático do Supremo Tribunal Federal, em abono 
da tese invocada, consubstancia-se no v. acórdão proferido por ocasião do 
julgamento do RE 341.717/SP, de relatoria do Excelentíssimo Senhor 
Ministro Celso de Mello (julgado em 05 de agosto 2003, DJe-040 DIVULG 04 
de março de 2010, PUBLIC 05 de março de 2010), oportunidade em que o 
Pretório Excelso declarou “ainda constitucional” o art. 68 do CPP, que 
permite o ajuizamento da ação civil ex-delicto pelos órgãos do Ministério 
Público, “quando o titular do direito à reparação for pobre”, ao menos até que 
se logre instituir e organizar regularmente no local a Defensoria Pública. 

Poderíamos cogitar, nessa ordem de ideias, de uma “ilegalidade 
progressiva” na realização da citação para oferecimento de resposta, 
situação transitória, válida “no gerúndio”, para cuja regulamentação 
recomenda-se ato normativo editado pela Presidência do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao qual competirá definir as etapas 
de implementação da estrutura de conciliadores/mediadores necessária à 
plena aplicabilidade dos arts. 334 e seguintes do NCPC, autorizando, nesse 
ínterim, que cada unidade judiciária suprima o ato, à vista de suas 
peculiaridades e carências estruturais35. 

                                                 
35

 Não falta suporte doutrinário, da melhor cepa, a semelhante proposta. Escrevendo sob a 
égide do CPC/73, Samuel Meira Brasil Jr. e Fernando da Fonseca Gajardoni já defendiam a 
possibilidade de o magistrado – à luz de contingências que recomendassem tal opção – 
adotar, justificadamente, o procedimento comum ordinário no lugar do sumário. As razões 
invocadas por esses insignes processualistas podem, com a devida adaptação à nova 
realidade normativa, subsidiar teoricamente a recomendação que vem de ser feita. Seus 
dizeres: “Imaginemos que, apesar dos esforços do juiz, a única pauta livre para a 
designação da audiência de conciliação seria, no mínimo, para oito meses ou um ano do 
ajuizamento da ação. Nesse contexto fático, o procedimento sumário seria mais demorado 
que o procedimento ordinário, cujo prazo para contestar é de quinze dias. Logo, a regra 
editada para concretizar o princípio da celeridade estaria contrariando o próprio princípio 
que lhe é subjacente”. (BRASIL JÚNIOR, Samuel Meira. Justiça, direito e processo: a 
argumentação e o direito processual de resultados justos. São Paulo: Atlas, 2007. p. 93-94). 
“O juiz, diante de particularidades próprias da causa, é o melhor árbitro do procedimento a 
ser seguido, devendo fixá-lo a fim de adaptá-lo ao direito material e à situação específica 
das partes litigantes. Desde que garanta aos contendores o devido processo constitucional 
e previsibilidade de suas ações, pode excepcionalmente manipular o procedimento. Estas 
são, grosso modo, as premissas da flexibilidade judicial do procedimento sustentadas neste 
estudo. Em vista disso, a experiência cotidiana do foro tem recomendado que alguns 
modelos genericamente previstos pelo legislador, em circunstâncias bastante específicas, 
sejam substituídos, parcial ou integralmente, por outros modelos procedimentais muito mais 
aptos à tutela do caso em concreto. A adoção do procedimento sumário cognitivo, por 
exemplo, em muitas situações é pior que a adoção do procedimento ordinário. Salvo nas 
hipóteses em que há possibilidade [real] de conciliação, marca-se uma audiência apenas 
para que o advogado do requerido entregue a contestação, ato contínuo abrindo-se vista 
dos autos ao autor para manifestação. Além disso, um sem-número de audiências são 
redesignadas pelo descompasso entre a data da audiência e a obediência ao prazo de dez 
dias para citação prévia do requerido […]. Daí por que, para a tutela mais célere do direito 
material, em vista da capacidade e disponibilidade da parte para transacionar, a prática vem 
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13. Movimentações cartorárias: reflexos sobre o Código de Normas da 
Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo 

Em decorrência de um sem-número de inovações contidas no NCPC, 
será mister efetuar ampla revisão do Código de Normas da Colenda 
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

As inúmeras relações entre o NCPC e o Código de Normas merecem 
análise particularizada, minudente, levada a cabo por Comissão ou Grupo de 
Trabalho especificamente constituído para esse fim, tendo em conta a 
amplitude e a alta relevância do tema. Recomenda-se nesse sentido, em 
caráter de urgência, a formação de equipe própria, no âmbito da Colenda 
Corregedoria Geral de Justiça, incumbida exclusivamente da missão de 
esquadrinhar o tema. 

Na medida do tempo disponível a esta Comissão, e tendo em conta 
seu papel de inventariar as necessidades de alterações normativas, 
estruturais e operacionais em todos os níveis de atuação do Poder Judiciário 
capixaba, cabe-nos aqui, tão somente, assentar as bases para uma 
investigação mais detida, destacando – entre tantas alterações – aquelas 
que nos pareceram prementes, porque relacionadas a movimentações 
cartorárias as mais comezinhas. 

Vejamos topicamente essas modificações. 

13.1. Prazos para conclusões e cumprimentos 

O art. 228 do NCPC dispõe que “incumbirá ao serventuário remeter 
os autos conclusos no prazo de 1 (um) dia e executar os atos processuais 
no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que: I – houver concluído o 
ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei; II – tiver ciência da ordem, 
quando determinada pelo juiz. § 1º – ao receber os autos, o serventuário 
certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso II. § 
2º – nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de 
manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente 
de ato de serventuário da justiça”. 

Nota-se da redação legal que o artigo em comento altera de horas 
para dias a forma de contagem do prazo para conclusões (passando de 24 
[vinte e quatro] horas para 1 [um] dia) e amplia de 48 (quarenta e oito) horas 
para 05 (cinco) dias o prazo previsto para o cumprimento dos atos judiciais 
em geral (ressalvadas, naturalmente, as urgências). Deixa clara, ainda, em 
seu § 2º, uma das inúmeras vantagens do processo eletrônico, de resto já 

                                                                                                                                          
admitindo a adoção do rito ordinário nesses casos, mesmo em contradição expressa à 
disposição legal”. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização procedimental: um 
novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual. São Paulo: Atlas, 
2008. p. 201-202.  
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sublinhada ao longo deste relatório: a obsolescência do ato manual de 
juntada de petições, dando-se de forma automática a “juntada” (isto é, a 
integração aos autos) de petições ou manifestações, ao ensejo da inserção 
da peça no sistema online de tramitação. 

Necessário, destarte, adequar o Código de Normas aos novos prazos 
de conclusão/cumprimento e, por ocasião da universalização do processo 
judicial eletrônico, revogar-se o art. 53 desse diploma (o qual consigna prazo 
de 10 [dez] dias para a juntada de petições). 

Remanesce válido o disposto no art. 54 do CN/ES, segundo o qual, 
“ressalvados os pedidos expressos de tutela de urgência, as petições 
encaminhando documentos, sendo ou não peça nova, serão juntadas com 
vistas à parte contrária para se pronunciar, antes de serem submetidas ao 
juiz para apreciação”. 

13.2. Prazo para devolução dos autos após carga 

Segundo o art. 234 do NCPC, os advogados públicos ou privados, os 
Defensores Públicos e os membros do Ministério Público devem restituir os 
autos ao cartório no prazo de que dispõem, por lei, para a prática do ato 
processual que lhes compete. Decorrido o prazo sem restituição, qualquer 
interessado pode exigir os autos daquele que os tem em carga, o qual 
deverá ser intimado para devolvê-los no prazo impreterível de 03 (três) dias 
(não mais em 24 [vinte e quatro] horas, como dispõe o art. 196 do 
CPC/1973), sob as penas da lei. 

Necessário, por conseguinte, ampliar o prazo previsto no art. 411, § 
1º, do Código de Normas, conformando-o à opção normativa trazida a lume 
pelo NCPC. 

13.3. As chamadas “cargas rápidas” em meio ao fluxo de prazos 
comuns 

O art. 107 do NCPC estabelece direitos do advogado no exercício de 
seu mister. Nesse contexto, o § 2º do dispositivo em comento apenas reitera 
a regra geral aplicável a situações nas quais a fluência de um prazo é 
comum às partes. Diz: “sendo o prazo comum às partes, os procuradores 
poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por 
petição nos autos”. 

A novidade está na ampliação, nessa circunstância, dos prazos para 
a chamada “carga rápida”. O § 3º concede ao procurador a prerrogativa de 
“retirar os autos para a obtenção de cópias, pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) 
horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do 
prazo”. 
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Será necessário, nessa linha, alterar os arts. 401 e seguintes do 
Código de Normas, para adequá-los à ampliação concedida pelo NCPC. 
Convém, ainda, regulamentar as hipóteses em que o prazo para carga 
rápida haverá de ser franqueado em seu mínimo (duas horas) ou em seu 
máximo (seis horas). 

13.4. Atos de comunicação processual por meio de cartas 

Conforme disposto no art. 232 do NCPC, “nos atos de comunicação 
por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da 
intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz 
deprecado ao juiz deprecante”. 

Assim, realizadas as intimações ou citações que lhe foram delegadas, 
o juízo deprecado reportará imediatamente a prática desses atos ao juízo 
deprecante por meio eletrônico. Não há, aqui, abertura legal para outra 
modalidade de comunicação. E é precisamente da juntada aos autos do 
documento correspondente a essa comunicação eletrônica que se inicia a 
fluência do prazo para a prática do ato subsequente. É o que se infere da 
literalidade do art. 231, VI, in verbis: “salvo disposição em sentido diverso, 
considera-se dia do começo do prazo: […] VI – a data de juntada do 
comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada 
da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a 
intimação se realizar em cumprimento de carta”. 

O legislador não fez senão generalizar a previsão atualmente contida 
no art. 736, § 2º, do Código em vigor, com redação dada pela Lei n. 
11.382/2006 (“nas execuções por carta precatória, a citação do executado 
será imediatamente comunicada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, 
inclusive por meios eletrônicos, contando-se o prazo para embargos a partir 
da juntada aos autos de tal comunicação”). 

Impende, por conseguinte, alterar a redação do art. 411 do Código de 
Normas, para ajustá-lo à inovação legal em comento. 

13.5. Alterações relativas ao modus faciendi das intimações em geral 

O art. 272 do NCPC permite em seu § 1º que, mediante requerimento 
dos advogados, nas intimações a eles dirigidas figure apenas o nome da 
sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Por outro giro, os §§ 3º e 4º do dispositivo em comento vedam que as 
grafias dos nomes de partes ou advogados contenham abreviaturas, pelo 
que os magistrados deverão condicionar o próprio recebimento dos atos 
postulatórios iniciais à contingência de indicarem, por completo, os nomes 
das partes envolvidas e do patrono signatário. 
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A seu turno, o § 7º consente que advogados ou sociedades de 
advogados credenciem prepostos para a retirada dos autos do cartório, 
ocasião em que, com a carga, ficará a parte desde logo intimada. 

Todas essas mudanças devem ser absorvidas pelo Código de 
Normas da Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo, regulamentando-se, sobretudo, o credenciamento de prepostos para 
os fins destacados e a exigência de que as postulações inicias indiquem 
com precisão os nomes completos de partes e advogados, sob pena de 
indeferimento na hipótese de não emendadas tempestiva e adequadamente. 

13.6. Termo inicial de fluência dos prazos para a Fazenda Pública e 
para a Defensoria Pública: necessidade de regulamentação das 
situações envolvendo tutelas provisórias 

O art. 183 do NCPC estabelece que os prazos da Fazenda Pública 
serão em dobro para todas as suas manifestações, “cuja contagem terá 
início a partir da intimação pessoal”. Por sua vez, o § 1º desse mesmo 
dispositivo legal assenta que “a intimação pessoal far-se-á por carga, 
remessa ou meio eletrônico”, deixando, portanto, de contemplar as 
tradicionais formas de intimação da Fazenda Pública pela imprensa ou 
mesmo por mandado. O art. 186 dá idêntico tratamento às Defensorias 
Públicas. Eis, na íntegra, a redação dos referidos dispositivos:  

NCPC, art. 183 – “A União, os Estados, o Distrito Federal, 
os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações 
de direito público gozarão de prazo em dobro para todas 
as suas manifestações processuais, cuja contagem terá 
início a partir da intimação pessoal. § 1º – A intimação 
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 
2º – Não se aplica o benefício da contagem em dobro 
quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo 
próprio para o ente público”. 

NCPC, art. 186 – “A Defensoria Pública gozará de prazo 
em dobro para todas as suas manifestações processuais. 
§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do 
defensor público, nos termos do art. 183, § 1º. § 2º A 
requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a 
intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato 
processual depender de providência ou informação que 
somente por ela possa ser realizada ou prestada. § 3º O 
disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática 
jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma 
da lei e às entidades que prestam assistência jurídica 
gratuita em razão de convênios firmados com a 
Defensoria Pública. § 4º Não se aplica o benefício da 
contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 
expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública”. 
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Como sabido, em razão das características dos atos da 
Administração Pública, notadamente sua imperatividade e 
autoexecutoriedade, bem como pelos graves reflexos da atuação do Poder 
Público perante os administrados em temas extremamente sensíveis (tais 
como saúde e educação), frequentemente a necessidade de controle 
jurisdicional de aparentes ilegalidades se faz urgente. Tanto que a ordem 
jurídica pátria desenvolveu um vasto cabedal de institutos voltados ao 
controle jurisdicional expedito dos atos emanados do Poder Público 
(destacando-se entre eles o mandado de segurança, o habeas corpus e o 
habeas data). 

Nessa linha, e considerando que o NCPC tem como uma de suas 
principais bandeiras agilizar a prestação da tutela jurisdicional, não deixa de 
soar paradoxal que tenha concedido à Fazenda Pública e à Defensoria 
Pública prazo em dobro “em todas as suas manifestações processuais”, 
condicionando ainda a fluência desse prazo à “intimação pessoal por carga, 
remessa ou meio eletrônico”. 

Nota-se que a nova legislação transferiu ao Poder Judiciário o ônus e 
a responsabilidade de estruturar uma forma célere de realização dessa 
comunicação processual, máxime nos casos relacionados a tutelas 
provisórias, de urgência e de evidência. 

É fora de dúvida que o magistrado prolator da decisão pode, em 
situações desse jaez, regulamentar ele próprio o modo por que se haverá de 
fazer a comunicação, visando a dotar de efetividade uma tutela provisória 
concedida. Não obstante, e com o fito de evitar controvérsia e prevenir 
resistências que se pudesse opor ao cumprimento da decisão no caso 
concreto, é de bom alvitre que se incorpore ao Código de Normas da 
Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo 
regulamentação da forma de intimação por meio eletrônico, o que pode ser 
feito mesmo antes de eventual universalização do PJe, concitando os Entes 
Públicos a cadastrarem endereço de e-mail no qual deverão receber os atos 
intimatórios, instruídos com cópia digitalizada da decisão proferida, da 
petição inicial e eventualmente dos documentos que a acompanham, à 
maneira do que se recomendou a propósito da citação por meio eletrônico 
(cf., supra, n. 8.2.). 

14. Da cooperação nacional 

Com o claro e elogiável intuito de facilitar a comunicação e a 
cooperação entre os diversos órgãos jurisdicionais do país, o NCPC inova a 
ordem jurídica brasileira criando a figura da cooperação nacional entre 
magistrados, cujos atos prescindem de forma específica e podem ser 
executados como auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, 
prestação de informações ou atos concertados entre os juízes cooperantes. 
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Com o fito de disciplinar e a padronizar as modalidades de 
cooperação nacional direta entre magistrados, recomenda-se à Presidência 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que constitua 
comissão específica, à qual incumbirá, em franco diálogo institucional com 
os demais tribunais do país e com o Conselho Nacional de Justiça, participar 
do processo de amadurecimento e absorção dessa nova cultura cooperativa, 
definindo rotinas, requisitos, características e limites de aplicação das 
modalidades de cooperação direta em todo o território nacional. Ocioso 
frisar, a essa altura, a necessidade de revisão da taxionomia nacional 
unificada, para incorporação dos novos tipos de atos processuais surgidos 
com o advento da chamada cooperação nacional. 
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CAPÍTULO IV: PRINCIPAIS IMPACTOS SOBRE O PROCEDIMENTO EM 
SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO 

15. A força dos precedentes: necessidade de clareza quanto aos 
fundamentos determinantes e da criação de um mecanismo eficiente de 
indexação, divulgação e busca de seu teor 

Um dos eixos da produção legislativa contemporânea é o incremento 
da força normativa atribuída aos precedentes. O NCPC não escapa a esse 
verdadeiro sinal dos tempos. Tem como uma de suas linhas mestras – e das 
mais polêmicas – a imposição de um maior rigor argumentativo na 
motivação das decisões judiciais em geral e na formação de precedentes 
vinculantes em específico. 

Observemos o dispositivo: 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a 
identificação do caso, com a suma do pedido e da 
contestação, e o registro das principais ocorrências 
havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões 
de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões 
principais que as partes lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão 
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de 
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 
questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem 
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar 
qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de 
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência 
ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
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existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve 
justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação 
efetuada, enunciando as razões que autorizam a 
interferência na norma afastada e as premissas fáticas 
que fundamentam a conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da 
conjugação de todos os seus elementos e em 
conformidade com o princípio da boa-fé. 

Encontramos, assim, no inciso V do art. 489, § 1º, que não se 
considera fundamentada a decisão judicial (qualquer que seja) que “se 
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se 
ajusta àqueles fundamentos”. 

A primeira imposição da norma em referência é o redobrado grau de 
atenção que os órgãos colegiados passam a ter na elaboração de seus 
julgados. Imprescindível que se consiga demarcar, entre os argumentos 
utilizados na prolação dos votos, qual se revelou determinante para a 
sustentação da parte dispositiva do acórdão. Trata-se da chamada ratio 
decidendi, identificada como linha argumentativa predominante, aquela que 
efetivamente conduziu o julgamento e sem a qual – em meio a tudo que foi 
dito e debatido – não se chegaria às conclusões firmadas. 

O acordo majoritário, raiz da própria denominação “acórdão”, há, 
portanto, de se estabelecer não apenas no tocante à conclusão mas, e antes 
de tudo, com relação às premissas sobre as quais ela assenta, sob pena de 
resultar inviável aos órgãos jurisdicionais em geral o cumprimento do 
disposto no art. 489, V, ante a mais absoluta impossibilidade de identificação 
dos “fundamentos determinantes” do precedente ou enunciado de súmula 
invocado36. 

Recomenda-se, nesse contexto, que os órgãos colegiados definam 
claramente e insiram na ementa do acórdão os fundamentos determinantes 
da decisão. A ementa deverá procurar sintetizar e reproduzir o mais 
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 Quanto ao tema, por oportuna, vejamos a lição de José Miguel Garcia Medina: “A lei 
processual usa a expressão fundamentos determinantes para se referir à porção da 
motivação considerada critério para identificação da similitude (ou sua ausência) entre 
enunciados judiciais, a fim de que o entendimento expressado num deles seja considerado 
(ou afastado) no outro. […] Tais fundamentos correspondem àquilo que a doutrina, 
inspirando-se na prática de países que adotaram o modelo do common law, chamam de 
ratio decidendi. […] Ratio decidendi corresponde aos argumentos principais sem os quais a 
decisão não teria o mesmo resultado, ou seja, os argumentos que podem ser considerados 
imprescindíveis. […] Do contrário, não serão ratio decidendi, mas obiter dicta, o que nos faz 
concluir que embora os argumentos obiter dicta possam ter graus distintos de generalidade, 
não são eles imprescindíveis ao resultado da decisão”. MEDINA, José Miguel Garcia. Novo 
código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015. p. 739, passim.  
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fielmente possível a argumentação tida como decisiva para o arrimo lógico 
das conclusões37. 

Ainda na linha de valorização dos precedentes como fonte normativa, 
o art. 927, § 5º, estabelece que “os tribunais darão publicidade a seus 
precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, 
preferencialmente, na rede mundial de computadores”. 

A ampla difusão do teor dos precedentes torna-se ainda mais 
importante no que se refere àqueles contidos em súmula a que se atribua 
efeito vinculante, aos que forem editados em sede de incidente de resolução 
de demandas repetitivas ou no julgamento do incidente de assunção de 
competência, cuja inobservância pelos órgãos a quo enseja, em princípio, o 
ajuizamento de reclamação perante o respectivo Tribunal (ex vi do disposto 
no art. 988 – “Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 
Público para: […] IV – garantir a observância de enunciado de súmula 
vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou 
em incidente de assunção de competência”). 

Torna-se imperioso, portanto, que o sítio eletrônico do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e bem assim os sistemas 
eletrônicos de tramitação de processos se revistam de um mecanismo 
próprio de indexação, busca e divulgação dos precedentes dotados de força 
vinculante (a par da busca geral de jurisprudência, hoje já existente). 

Recomenda-se, além disso, a imediata comunicação dos precedentes 
vinculantes aos magistrados, com divulgação de seu inteiro teor por meio de 
malote digital, permitindo-se, com isso, uma mais pronta e eficaz 
observância daqueles comandos. 

16. Novos procedimentos em segundo grau de jurisdição 

O NCPC cria procedimentos até então inexistentes em segundo grau 
de jurisdição, figurando como exemplo o multicitado incidente de resolução 
de demandas repetitivas – IRDR. 

O primeiro e fundamental questionamento concerne à sede normativa 
adequada para a criação de competências originárias dos Tribunais de 
Justiça dos Estados. O art. 125, § 1º, da Constituição da República é 
inequívoco, afinal, ao preceituar que “a competência dos tribunais será 
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 Interpretar-se-ia a esse modo, isto é, tendo-se como referência a autoria do(s) 
fundamento(s) determinante(s), o disposto no art. 941, caput, do NCPC, in verbis: 
“Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para 
redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor”. 
Lembremos que, na confecção dos acórdãos, deverão constar necessariamente os votos 
vencidos, até mesmo para fins de prequestionamento (ex vi do disposto no art. 941, § 3º, in 
verbis: “o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do 
acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento). 
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definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de 
iniciativa do Tribunal de Justiça”. 

Assim, ao menos em linha de princípio, conquanto a União detenha 
competência privativa para legislar sobre direito processual (CRFB, art. 22, 
I), no âmbito da qual pode criar, extinguir ou redefinir procedimentos de 
ações, recursos e incidentes os mais variados, não caberia à legislação 
federal, entrementes, criar competências originárias para os Tribunais de 
Justiça dos Estados, sob pena de afronta ao traçado de competências 
federativas e vulneração direta do disposto no art. 125, § 1º, da Lei Maior. 

Do cotejo entre as competências federal e estadual para, 
respectivamente e por meio das espécies normativas adequadas, inovarem 
em matéria processual e criarem competências originárias dos tribunais de 
justiça, obtemos que o NCPC – ao prever o julgamento do IRDR e da 
Reclamação por esses órgãos jurisdicionais – não faria senão disciplinar o 
rito ou procedimento aplicável em cada caso, cuja implementação no âmbito 
estadual, porém, careceria de alterações correlatas nas Constituições dos 
Estados, para que seus tribunais de justiça se investissem efetivamente das 
novas competências necessárias ao processamento (em conformidade com 
os trâmites definidos no NCPC) daqueles incidentes e postulações. Essa 
seria uma forma de conciliar – sem esvaziar qualquer deles – os preceitos 
contidos nos arts. 22, I, e 125, § 1º, ambos da Carta Magna. 

O tema foi amplamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da ADI 2212. Relatora: Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, 
julgado em 02 de outubro de 2003, DJ 14 de novembro de 2003 PP-00011 
EMENT VOL-02132-13 PP-02403), ocasião em que o Pretório Excelso 
declarou a possibilidade de criação – por meio de norma inserida na 
Constituição do Estado do Ceará – de competência originária do Tribunal de 
Justiça daquele Estado para o julgamento de reclamações ajuizadas com o 
fito de preservar a autoridade das decisões oriundas daquela Egrégia Corte. 

Por uma análise detida do inteiro teor do v. acórdão, não resta claro, 
todavia, qual – entre três – foi o fundamento determinante da conclusão 
adotada. Três linhas argumentativas em tudo diversas foram utilizadas por 
diferentes membros da Corte Suprema para sustentar a compatibilidade da 
norma cearense em face da Constituição da República. Aventou-se que o 
art. 125, § 1º, constituiria exceção aos rigores do art. 22, I, ambos da Carta 
de Outubro (pelo que os Estados poderiam, por meio de suas Constituições, 
criar competências originárias aos respectivos tribunais sem que com isso 
ofendessem a competência privativa da União para legislar sobre direito 
processual). Cogitou-se de não haver conflito entre os preceitos acima, no 
tocante à previsão do cabimento de Reclamação, uma vez que essa figura 
não consistiria em ação ou em recurso (matérias de direito processual) mas 
em simples exercício do direito de petição, existente em todos os níveis 
federativos. E, por fim, aludiu-se à existência de Poderes Implícitos nas 
Constituições Federal e Estaduais, capazes de dotar os tribunais dos 
instrumentos necessários à preservação da autoridade de seus julgados (à 
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semelhança de um poder geral de cautela), razão pela qual não avultaria 
inconstitucional a previsão contida na Constituição do Estado do Ceará. 

A discussão foi retomada, anos depois, no julgamento da ADI 2480. 
Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 02 de 
abril de 2007, DJe-037 DIVULG 14 de junho de 2007 PUBLIC 15 de junho 
de 2007 DJ 15 de junho de 2007 PP-00020 EMENT VOL-02280-01 PP-
00165), ocasião em que – mais uma vez – a Corte Suprema reputou válida a 
previsão de Reclamações para os Tribunais de Justiça locais no âmbito das 
respectivas Constituições Estaduais, repristinando-se os diferentes 
fundamentos que conduziram a idêntica conclusão no deslinde da ADI 
221238. 

Por derradeiro, no RE 405031. Relator: Min. MARCO AURÉLIO, 
Tribunal Pleno, julgado em 15 de outubro de 2008, DJe-071 DIVULG 16 de 
abril de 2009 PUBLIC 17 de abril de 2009 EMENT VOL-02356-06 PP-01114 
RTJ VOL-00210-02 PP-00733 RDDP n. 76, 2009, p. 170-175 LEXSTF v. 31, 
n, 364, 2009, p. 172-184), nossa Corte Soberana reiterou o entendimento de 
que a Reclamação consiste em manifestação do direito constitucional de 
petição e assentou a impossibilidade de sua criação por meio de regimento 
interno, definindo a necessidade de inserção na Constituição Estadual 
quando voltada à preservação da competência dos Tribunais de Justiça. Eis 
didático e ilustrativo excerto, colhido do voto-condutor, de lavra de Sua 
Excelência o Ministro Marco Aurélio, in verbis: 

“[...] Observem que, de há muito, o Supremo assentou a 
necessidade de esse instrumental estar previsto em lei 
no sentido formal e material, não cabendo criá-lo por 
meio de regimento interno. Fê-lo quando o extinto 
Tribunal Federal de Recursos instituiu, via regimento, a 
reclamação – Representação n. 1.092-9/DF, da relatoria 
do Ministro Djaci Falcão, acórdão publicado no Diário da 
Justiça de 19 de dezembro de 1984. Na ocasião, o 
Tribunal, presente o envolvimento de tema nitidamente 
constitucional – competência para disciplinar a matéria, 
competência para normatizar –, concluiu pela invasão da 
competência do Congresso Nacional. 

Mais recentemente, voltou a apreciar a questão e veio a 
admitir, com base no art. 125, cabeça e § 1º, do Diploma 
Maior, a possibilidade de Constituição estadual introduzir 
a reclamação. Defrontou-se, no caso, com situação 
concreta a envolver a reclamação no âmbito do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ceará – ação direta de 
inconstitucionalidade n. 2212-1/CE, de relatoria da 

                                                 
38

 Em sentido análogo: LOPES FILHO, Juraci Mourão. Competências federativas na 
Constituição e nos precedentes do STF. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 182-183. 
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Ministra Ellen Gracie, acórdão publicado no Diário da 
Justiça de 14 de novembro de 2003. 

Realmente, não se pode cogitar da disciplina em 
regimento interno, porquanto a reclamação ganha 
contornos de verdadeiro recurso, mostrando-se 
inserida, portanto, conforme ressaltado pelo Supremo, 
no direito constitucional de petição”.  

Por essa breve incursão pela jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, pretendemos haver demonstrado como ainda é nebulosa e envolta 
em controvérsias a relação entre a competência privativa da União para 
legislar sobre direito processual (CRFB, art. 22, I) e a competência exclusiva 
dos Estados-Membros para, por meio das respectivas Constituições, criarem 
competências originárias no âmbito de seus Tribunais de Justiça. 

Dito isso, e visando a prevenir cizânia em torno da imediata 
aplicabilidade dos institutos criados pelo NCPC perante o Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo, recomenda-se a elaboração, a 
apresentação e a tramitação em caráter de urgência de PEC voltada a 
inserir, no rol de competências originárias do Eg. TJES (Constituição 
Estadual, art. 109, I, “a” usque “h”), a previsão do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, do Incidente de Assunção de Competência e da 
Reclamação, nos termos em que disciplinados pelos arts. 947 e 976/993 do 
NCPC. 

Com a inserção de tais institutos entre as ações e os incidentes de 
competência originária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo, não subsistiria dúvida ou objeção possível à legalidade dos 
julgamentos proferidos nesses contextos (não, ao menos, no tocante à 
observância dos arts. 22, I, e 125, § 1º, da Constituição da República, já que 
o IRDR, o IAC e a Reclamação viriam, assim, previstos tanto em lei federal 
quanto em norma constitucional estadual). 

17. Modificações necessárias no Regimento Interno do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

Alterada a Constituição do Estado nos termos acima sugeridos, 
impenderia, ainda, promover as mudanças necessárias no Regimento 
Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para 
compatibilizá-lo, dentre possíveis outras, às modificações instituídas quanto: 

(i) ao Incidente de Assunção de Competência vem dotado de eficácia 
vinculante, não se refere a casos repetitivos (aos quais se destina o IRDR) e 
pressupõe “grande repercussão social” (não se restringindo a prevenir ou a 
compor divergência entre câmaras ou turmas, como na dicção do art. 555, § 
1º, do CPC/1973). Eis o dispositivo legal pertinente: NCPC, art. 947 – “É 
admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de 
remessa necessária ou de processo de competência originária envolver 
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relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição 
em múltiplos processos. § 1º – Ocorrendo a hipótese de assunção de 
competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do 
Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa 
necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão 
colegiado que o regimento indicar. § 2º – O órgão colegiado julgará o 
recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se 
reconhecer interesse público na assunção de competência. § 3º – O acórdão 
proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos 
fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 4º – Aplica-se o disposto 
neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual 
seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre 
câmaras ou turmas do tribunal”; 

(ii) à disciplina da audiência pública, prevista no julgamento do Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas (NCPC, art. 983 – “O relator ouvirá as 
partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com 
interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 
poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências 
necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em 
seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo. § 1º – Para 
instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência 
pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na 
matéria. § 2º – Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o 
julgamento do incidente”.) e perfeitamente aplicável aos incidentes de 
Arguição de Inconstitucionalidade e de Assunção de Competência; 

(iii) à intervenção do Ministério Público no Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, no Incidente de Desconsideração da Personalidade 
Jurídica suscitado em segundo grau de jurisdição, no Incidente de Assunção 
de Competência e na Reclamação; 

(iv) à possibilidade de sustentação oral no julgamento dos agravos de 
instrumento interpostos contra as decisões relativas a tutelas provisórias de 
urgência ou da evidência (NCPC, art. 937 – “Na sessão de julgamento, 
depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, 
sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua 
intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 
15 [quinze] minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas 
seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: […] 
VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias 
que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”.), bem 
como contra decisões que julguem parcela do mérito (NCPC, art. 93 […] IX – 
em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal; 
NCPC, art. 1.015 – “Cabe agravo de instrumento contra as decisões 
interlocutórias que versarem sobre: […] II – mérito do processo”.), 
estabelecendo necessária simetria entre essa última hipótese de cabimento 
do agravo e o recurso de apelação (já reconhecida, de resto, pelo art. 942, § 
3º, II, in verbis: “Quando o resultado da apelação for não unânime, o 
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julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença 
de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente 
definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a 
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a 
eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os 
novos julgadores. […] § 3º – A técnica de julgamento prevista neste artigo 
aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: […] II – 
agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar 
parcialmente o mérito”.) e colmatando, assim, lacuna deixada pelo NCPC; 

(v) à ampliação e à modificação das hipóteses de impedimento e suspeição, 
previstas nos arts. 144 e 145 do NCPC (art. 144 – “Há impedimento do juiz, 
sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I – em que interveio 
como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do 
Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II – de que 
conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III – quando 
nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do 
Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive; IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 
companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau, inclusive; V – quando for sócio ou membro de direção ou 
de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI – quando for 
herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII – 
em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de 
emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII – em que 
figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, 
companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro 
escritório; IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1º 
– Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor 
público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o 
processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2º – É vedada a 
criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. 3º – 
O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato 
conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros 
advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que 
não intervenha diretamente no processo. Art. 145 – “Há suspeição do juiz: I 
– amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II – 
que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou 
depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do 
objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do 
litígio; III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro 
grau, inclusive; IV – interessado no julgamento do processo em favor de 
qualquer das partes. § 1º – Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de 
foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2º – Será ilegítima 
a alegação de suspeição quando: I – houver sido provocada por quem a 
alega; II – a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta 
aceitação do arguido.); 
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(vi) à atualização dos critérios determinadores da prevenção, conformando-
os às regras contidas nos arts. 930, parágrafo único (NCPC, art. 930, 
Parágrafo único – “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará 
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo 
processo ou em processo conexo”), e 1012, § 3º, I (NCPC, art. 1.012 – “A 
apelação terá efeito suspensivo. § 1º – Além de outras hipóteses previstas 
em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a 
sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a 
pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga 
improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido 
de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela 
provisória; VI – decreta a interdição. § 2º – Nos casos do § 1º, o apelado 
poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a 
sentença. § 3º – O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses 
do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no 
período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, 
ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II – 
relator, se já distribuída a apelação. § 4º – Nas hipóteses do § 1º, a eficácia 
da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a 
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a 
fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.), e 
esclarecendo, ainda, que a “designação” (terminologia empregada no art. 
1012, § 3º, I) de relator para julgamento do pedido de efeito suspensivo a 
apelação situada em primeiro grau é, em verdade, distribuição por sorteio, 
salvo se já houver relator prevento por distribuição anterior de recurso no 
mesmo feito ou em processos conexos, caso em que a apreciação daquele 
requerimento ser-lhe-á atribuída por força do disposto no art. 930, parágrafo 
único; 

(vii) à necessidade de convocação de novos julgadores, em número que 
permita em tese a inversão do resultado inicial, para continuidade do 
julgamento de apelações, agravos de instrumento interpostos contra decisão 
que julgue parte do mérito e ações rescisórias a que se tenha dado 
provimento, quando obtido resultado não unânime em primeira sessão, nos 
moldes do incidente criado pelo art. 942 e §§, do NCPC (eis a íntegra do 
dispositivo legal: NCPC – “art. 942. Quando o resultado da apelação for não 
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com 
a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos 
previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para 
garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às 
partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões 
perante os novos julgadores. § 1º – Sendo possível, o prosseguimento do 
julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros 
julgadores que porventura componham o órgão colegiado. § 2º – Os 
julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do 
prosseguimento do julgamento. § 3º – A técnica de julgamento prevista 
neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: 
I – ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, 
nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição 
previsto no regimento interno; II – agravo de instrumento, quando houver 
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reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. § 4º – Não se aplica o 
disposto neste artigo ao julgamento: I – do incidente de assunção de 
competência e ao de resolução de demandas repetitivas; II – da remessa 
necessária; III – não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela 
corte especial”). Nas Câmaras Cíveis isoladas, compostas por 05 (cinco) 
desembargadores, em se tratando de julgar apelações ou agravos de 
instrumento bastará – em princípio – colher os votos dos 02 (dois) que não 
participaram da votação inicial. Se presentes à Sessão, autoriza-se a 
continuidade do julgamento nela mesma, passando-se à tomada de suas 
manifestações e sendo facultada aos demais magistrados a modificação dos 
votos já proferidos (NCPC, art. 942, §§ 1º e 2º, supra). As exigências da 
norma se tornam de mais difícil atendimento, porém, nas hipóteses de 
Câmaras eventualmente integradas por menos de 05 (cinco) 
desembargadores (como nos casos de impedimentos, suspeições, 
incompatibilidades, vacâncias ou ausências temporárias), hipóteses nas 
quais seria possível cogitar de critérios de substituição automática dentro de 
cada grupo de câmaras cíveis ou sorteio entre desembargadores que 
possuam a mesma competência material (i.e.: entre todos os 
desembargadores integrantes de câmaras cíveis). No que se refere ao 
julgamento das ações rescisórias, tendo em conta a competência para seu 
julgamento vir atualmente atribuída a cada um dos Grupos de Câmaras 
Cíveis Reunidas, far-se-ia necessário, na hipótese de procedência por 
maioria, convocar desembargadores integrantes do Grupo de Câmaras 
oposto39. Poderíamos também cogitar, alternativamente, de: (a) convocar 
sessão conjunta dos grupos de câmaras cíveis reunidas; (b) alterar a 
competência para julgamento das rescisórias ajuizadas contra acórdãos das 
isoladas, outorgando-a à própria câmara prolatora do aresto cuja rescisão se 
pretende (hipótese na qual, em sobrevindo procedência por maioria, aplicar-
se-ia a mesma fórmula de composição de quorum qualificado projetada para 
o julgamento de apelações e de agravos de instrumento interpostos contra 
decisão interlocutória de mérito) ou (c) fixar em 05 (cinco) o número de 
votantes no âmbito de cada um dos grupos de Cíveis Reunidas, suprindo 
lacuna existente no Regimento Interno da Corte e permitindo, em caso de 
procedência de uma ação rescisória por maioria de votos, que os demais 
integrantes do Grupo fossem convocados em número suficiente ao 
atendimento da exigência legal. Ainda no tocante aos julgamentos oriundos 
das Cíveis Reunidas, é preciso ter claro que – podendo variar em cada caso 
os graus de maioria – simetricamente variável será a quantidade de 
convocações necessária. Por tal motivo, o critério do sorteio, mais do que a 
ideia de substituições automáticas (de intrincada aplicação à medida em que 

                                                 
39

 Poder-se-ia ainda cogitar, alternativamente, de: (i) convocar sessão conjunta dos grupos 
de câmaras cíveis reunidas; (ii) alterar a competência para julgamento das rescisórias 
ajuizadas contra acórdãos das isoladas, outorgando-a à própria câmara prolatora do aresto 
cuja rescisão se pretende (hipótese na qual, em sobrevindo procedência por maioria, 
aplicar-se-ia a mesma forma de composição de quorum qualificado projetada para o 
julgamento de apelações e de agravos de instrumento interpostos contra decisão 
interlocutória de mérito) ou (iii) fixar em 05 (cinco) o número de votantes no âmbito de cada 
um dos grupos de Cíveis Reunidas, suprindo lacuna existente no Regimento Interno e 
permitindo, em caso de procedência de uma ação rescisória por maioria de votos, que os 
demais integrantes do Grupo fossem convocados em número suficiente ao atendimento da 
exigência legal de quorum qualificado.  
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se tornam maiores e mais complexos os órgãos fracionários [e mais ainda 
na eventualidade de se precisar convocar membros de um órgão para 
suplementações eventuais de outro]) parece cumprir com simplicidade a 
tarefa de se convocarem novos julgadores, revelando-se, de resto, 
igualmente adequado à solução de ausências eventuais nas Câmaras 
Isoladas (em decorrência de impedimentos, suspeições, incompatibilidades, 
vacâncias e afastamentos de quaisquer de seus membros). Desponta, 
portanto, como um possível critério universal, sobre o qual deverá debruçar-
se e refletir, com a ponderação necessária, a Comissão de Regimento 
Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; 

(viii) às possibilidades de sustentação oral por videoconferência e de 
julgamento colegiado por meio eletrônico (NCPC, arts. 945 e 937, § 4º, in 
verbis: “Art. 945 – A critério do órgão julgador, o julgamento dos recursos e 
dos processos de competência originária que não admitem sustentação oral 
poderá realizar-se por meio eletrônico. § 1º – O relator cientificará as partes, 
pelo Diário da Justiça, de que o julgamento se fará por meio eletrônico. § 2º 
– Qualquer das partes poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 
memoriais ou discordância do julgamento por meio eletrônico. § 3º – A 
discordância não necessita de motivação, sendo apta a determinar o 
julgamento em sessão presencial. § 4º – Caso surja alguma divergência 
entre os integrantes do órgão julgador durante o julgamento eletrônico, este 
ficará imediatamente suspenso, devendo a causa ser apreciada em sessão 
presencial”. Art. 937, § 4º – “É permitido ao advogado com domicílio 
profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar 
sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico 
de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até 
o dia anterior ao da sessão”); 

(ix) à definição do órgão competente e dos demais aspectos procedimentais 
relacionados ao julgamento do incidente de resolução de demandas 
repetitivas (NCPC, “art. 978 – O julgamento do incidente caberá ao órgão 
indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela 
uniformização de jurisprudência do tribunal. Parágrafo único – O órgão 
colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará 
igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência 
originária de onde se originou o incidente”.), o qual deverá tocar ao órgão 
responsável pela uniformização de jurisprudência do tribunal, abrindo-se 
aqui a possibilidade – sugerida em caráter principal – de atribuição dessa 
competência ao Tribunal Pleno ou, subsidiariamente, aos grupos de 
câmaras cíveis reunidas, para apreciação em sessão conjunta de matérias 
inerentes à sua competência, e, correlatamente, ao grupo de câmaras 
criminais, no tocante às questões que lhe são afetas. Ainda no bojo da ideia 
de divisões temáticas, outra vertente, contudo não recomendada por esta 
Comissão de Estudos, é a de se subdividirem os grupos de câmaras cíveis 
por matérias de direito público e de direito privado. As possibilidades são 
múltiplas, cabendo à Comissão de Regimento Interno do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo o estudo e a melhor sugestão para a 
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escolha do desenho de competências que se revelar mais adequado e 
eficiente na consecução do escopo inerente ao IRDR. 

Por uma questão de comodidade expositiva e visando a colaborar 
para o trabalho da Comissão de Regimento Interno do Eg. TJES, indicamos 
em forma de tópicos, os principais itens a serem abordados na disciplina dos 
incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de 
competência, bem como no tocante à reclamação: (a) DO INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: Definição do órgão 
competente (art. 978 NCPC); hipóteses de cabimento (art. 976 NCPC); 
legitimação ativa (art. 977 NCPC); procedimento a ser adotado, na hipótese 
de recebimento do incidente pelo Relator (arts. 982/983 NCPC); 
consequências do julgamento (art. 985 NCPC); recurso cabível (art. 987 
NCPC); banco eletrônico de dados (art. 979, § 1º, NCPC); (b) DA 
RECLAMAÇÃO: hipóteses de cabimento e legitimação ativa (art. 988 
NCPC); requisitos probatórios da inicial e seu posterior endereçamento ao 
Presidente do Tribunal (art. 988, § 2º, NCPC) com posterior remessa ao 
relator do processo principal (art. 988, § 3º, NCPC); procedimento (arts. 989 
e 993 NCPC); legitimação passiva (arts. 990 e 991 NCPC); consequências 
do julgamento; (c) DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA: 
hipóteses de cabimento (art. 947, caput e § 4º, NCPC); definição do órgão 
competente (art. 947, § 1º); consequências do julgamento (art. 947, § 3º); 
retificação das referências existentes no art. 285 do Regimento Interno 
(alusivas aos artigos do CPC/1973. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSÕES  

Segue abaixo, destacadamente, o rol das principais recomendações 
endereçadas ao longo deste relatório. 

18. Rol de recomendações 

I. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR): 
taxionomia – Esta Comissão orienta o Comitê Gestor da taxionomia 
nacional unificada no estado do Espírito Santo a, em diálogo com o 
Conselho Nacional de Justiça, propor em regime de urgência a criação de 
classe e de movimentos próprios para o IRDR. 

II. IRDR: regime de custas e isenção concedida pelo NCPC – No 
tocante ao IRDR, recomenda-se a análise da conveniência da edição de lei 
alteradora do regime de custas e despesas processuais do Poder Judiciário 
do Estado do Espírito Santo, para que o ordenamento estadual confira 
isenção relativa ao IRDR, em simetria ao texto do novel diploma processual 
civil pátrio. Em se concluindo pela inviabilidade ou não conveniência da 
referida isenção, no exercício de sua autonomia tributária e em 
conformidade com as disposições da Lei estadual n. 9.974/2013, 
recomenda-se, mesmo entendendo não ser a melhor opção, ao setor de 
Tecnologia da Informação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo e à Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Espírito Santo que atualizem suas tabelas de movimentos e de custas 
processuais, as quais deverão passar a considerar a figura do IRDR, ainda 
que seja o caso de se vir a reconhecer – futuramente e em decorrência de 
maturação jurisprudencial quanto ao tema – a não incidência de taxas 
judiciárias sobre o instituto. 

III. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 
(IDPJ): taxionomia e regime de custas – Também a propósito do IDPJ é 
altamente recomendável a definição de classe própria na taxionomia 
nacional unificada do Conselho Nacional de Justiça. Recomenda-se, ainda, 
à Secretaria de Tecnologia da Informação do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo bem como à Colenda Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Espírito Santo, que atualizem suas tabelas de 
movimentos e de custas/despesas processuais, das quais deverá passar a 
constar o instituto em comento. 

IV. Antecipação de tutela requerida em caráter antecedente: 
taxionomia, aferição e cobrança das custas processuais – Necessário 
que o Conselho Nacional de Justiça crie classe própria para o instituto em 
sua tabela taxionômica unificada. Sugere-se a adoção da própria 
terminologia legal: “procedimento de tutela antecipada requerida em caráter 
antecedente”. Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e aos cartórios 
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distribuidores que classifiquem as antecipações de tutela requeridas em 
caráter antecedente de acordo com a natureza do pedido final indicado nas 
exordiais, especificando, no campo destinado a informar o assunto, que se 
trata de pedidos de antecipação de tutela formulados em caráter 
preparatório. 

V. Sentenças homologatórias de acordo e isenção de custas – 
Recomenda-se avaliar a oportunidade/conveniência de alterar por lei 
estadual específica a Lei n. 9.974/2013, com o fito de inserir em seu texto 
isenção de custas análoga àquela concedida pelo NCPC (de forma 
heterônoma e assim incompatível com a Constituição da República, ao 
menos no âmbito das Justiças Estaduais) para a hipótese de transação 
resultante em sentença homologatória. Até que sobrevenha tal lei, no 
entanto, não nos parece adequado afastar o disposto no art. 90, § 3º, do 
NCPC, sendo recomendável que os magistrados capixabas não exijam 
custas e despesas processuais, porventura pendentes de recolhimento, 
diante de acordos celebrados. 

VI. Pagamento de custas na ação monitória: isenção – No caso do 
Estado do Espírito Santo, a lei que disciplina o regime de custas processuais 
(Lei estadual n. 9.974/2013) nada dispõe acerca da ação monitória, razão 
pela qual – recomenda-se lei estadual específica que crie tal hipótese de 
exclusão do crédito tributário – senão os magistrados capixabas poderão 
abstratamente exigir o recolhimento da taxa judiciária (ainda que o requerido 
efetue tempestivamente o pagamento integral do débito consignado no 
mandado monitório). 

VII. Parcelamento do regime de custas – Recomenda-se que o sítio 
eletrônico da Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo seja adaptado à nova realidade normativa, passando a contemplar a 
possibilidade do sistema gerar custas em percentual reduzido das despesas 
processuais que o beneficiário tiver de adiantar ou, ainda, o parcelamento 
dessas despesas (em caso de deferimento); neste último caso, com a 
quantidade de parcelas informada diretamente pelo interessado. Em 
qualquer dos casos, incumbe ao beneficiário gerar a guia e efetuar o 
recolhimento dentro do prazo legal, sob pena de cancelamento da 
distribuição. Registre-se, por oportuno, que despesas processuais estão aqui 
entendidas como gênero, do qual as custas são espécies. Acredita-se que a 
possibilidade do juiz permitir a modulação da assistência judiciária, quando 
do seu deferimento ou indeferimento, seja importante para a racionalização 
da jurisdição. Dai, não se abstrai recomendar à Douta Corregedoria deva 
também contemplar a hipótese do § 5° do art. 98, do NCPC, e não, apenas, 
seu parcelamento. 

VIII. Desnecessidade de intimação prévia para recolhimento das 
custas e despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, 
e a orientação do NCPC – Diferentemente do que preceitua o NCPC e no 
âmbito da autonomia tributária do Estado do Espírito Santo, a Lei n. 
9.974/2013 dispensa expressamente a intimação prévia da parte autora 
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como condição de aplicabilidade da sanção pelo não recolhimento das taxas 
judiciárias iniciais. Recomenda-se urgência na regulamentação de intimação 
ao advogado e do novo prazo de recolhimento das custas iniciais, pois ao 
permanecer assim, os magistrados capixabas potencialmente poderão 
seguir aplicando nossa legislação estadual, sendo de todo conveniente que 
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo oriente e 
esclareça os magistrados, quanto a tão importante aspecto no exercício da 
propositura de demandas perante o Judiciário local. 

IX. Ordem cronológica de conclusões – sugere-se à Presidência do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que edite ato 
normativo regulamentando a matéria, tendo em atenção ao menos três 
níveis ou graus distintos de periculum in mora, desde aqueles mais agudos 
(riscos de morte e de danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde); 
passando pelos de carga danosa intermediária (tais os riscos com data certa 
de consumação, como a não participação de um candidato e sua 
consequente eliminação em determinada fase de um certame) e chegando, 
por fim, a riscos latentes, de menor coeficiente de urgência, justamente por 
consistirem em situações potencialmente lesivas que se protraem no tempo 
(como a necessidade de suspensão do nome/cpf-cnpj da parte em cadastros 
de maus pagadores e quejandos). Recomenda-se ainda à Secretaria de 
Tecnologia da Informação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo que – a partir de dados alimentados pela movimentação 
cartorária – crie nos sistemas informatizados de tramitação ferramenta capaz 
de gerar e de atualizar diariamente listas contendo a ordem cronológica de 
conclusões para sentenças ou acórdãos. Como medida necessária a 
orientar a escorreita observância do art. 153, § 2º, II, do NCPC, submeter o 
tema ao crivo do CNJ, para regulamentação e uniformização em âmbito 
nacional, ao menos até que sobrevenha lei organizando todas as prioridades 
de tramitação entre si. 

X. Ordem cronológica de cumprimento das decisões judiciais: 
discrímen entre as urgências e as preferências legais – É inadequada 
qualquer tentativa de aplicação estrita do critério de anterioridade na lista 
própria de urgências e de preferências legais. Recomenda-se, portanto, que 
os próprios magistrados, fundamentadamente, consignem em suas decisões 
a necessidade de cumprimento imediato ou preferencial da ordem expedida, 
à vista do coeficiente de urgência que o caso concreto apresentar e em face 
de outras decisões proferidas, porventura pendentes de cumprimento. De 
igual modo, recomenda-se aos Escrivães e Chefes de Secretaria que, em 
caso de dúvida quanto à prioridade de urgências e preferências legais a 
cumprir, promovam imediatamente a questão ao conhecimento do 
magistrado, a quem competirá elucidar e justificar – sempre com base na 
gradação de urgências que os casos concretos revelarem – a ordem 
prioritária de cumprimento entre as exceções contidas no art. 153, § 2º, I e II, 
do NCPC. 

XI. Ordem cronológica de cumprimento das decisões judiciais: 
criação de listas automáticas – Replica-se, aqui, a recomendação feita à 
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STI por ocasião da análise do art. 12 do NCPC, visando-se, desta feita, à 
elaboração de ferramenta eletrônica para criação e atualização diária das 
listas de ordem cronológica de cumprimento (tanto a principal quanto 
aquelas relacionadas a urgências e prioridades legais), ressaltando a 
necessidade de se garantir a publicidade dessas informações, permitindo-se 
seu acesso aos interessados, seja por meio da rede mundial de 
computadores, seja mediante consulta em cartório (com o que restará 
satisfeita a exigência contida no § 1º do artigo 153 do NCPC: “a lista de 
processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para 
consulta pública”). 

XII. O cadastro de peritos – É necessário, por conseguinte, que a 
Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
proceda à formação do cadastro de peritos. Sugere-se que o cadastro a ser 
formado seja mantido sob a supervisão de Juiz Assessor da Presidência ou 
da Vice-Presidência e investido de plena publicidade, ficando disponível, na 
rede mundial de computadores, para consulta pelas partes, por advogados e 
por terceiros. 

XIII. Inconstitucionalidade dos preceitos legais relativos à 
observância estrita da ordem cronológica – Recomenda-se que a 
AMAGES dê todo o suporte necessário à AMB para o ajuizamento de ADI 
contra os dispositivos do NCPC que instituem a obrigatoriedade de 
observância das ordens cronológicas de conclusão/cumprimento com 
exceções em numerus clausus (arts. 12 e 153). 

XIV. Negócios jurídicos processuais atípicos: impactos na 
taxionomia nacional unificada – Recomenda-se, de igual modo, que o 
Comitê Gestor local da taxionomia unificada proponha ao Conselho Nacional 
de Justiça a catalogação do instituto sob o nomen juris “negócio jurídico 
processual”, dotando-lhe de um código numérico que haverá de orientar a 
cobrança de eventuais custas, deflagradas ou acrescidas pela celebração do 
acordo. Nessa hipótese, é dizer, em caso de deflagração ou de agravamento 
das custas e despesas mercê de um negócio jurídico processual, o sítio 
eletrônico da Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito 
Santo deverá dispor de mecanismo capaz de elaborar o cálculo das taxas 
incidentes, gerando a respectiva guia de recolhimento. 

XV. Negócios jurídicos processuais atípicos: padronização de 
formato mínimo – Para facilitar a apreensão e o registro dos atos 
processuais alterados, acrescentados ou suprimidos por convenção das 
partes, recomenda-se a esta Presidência que edite ato normativo voltado a 
regulamentar uma formatação mínima para os instrumentos negociais-
processuais celebrados perante o Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo, exigindo-lhes que contenham ementa capaz de sintetizar as 
alterações pactuadas pelas partes, comunicando-as, assim, com maior 
singeleza e rapidez ao servidor responsável pela alimentação de tais dados 
no sistema. 
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XVI. Negócios jurídicos processuais atípicos: registro do ato – 
que a Secretaria de Tecnologia da Informação do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo crie mecanismo nos sistemas de 
tramitação eletrônica de processos que permita registrar a existência dos 
negócios jurídicos processuais e alertar para eventuais alterações 
procedimentais engendradas pelas partes, bem como para a supressão de 
atos ou de movimentos por elas dispensados. É, ainda, deveras conveniente 
que a existência de um negócio jurídico processual venha destacada na 
capa dos autos. 

XVII. Calendário processual – As recomendações feitas nos tópicos 
anteriores, acerca dos negócios jurídicos processuais, aplicam-se aqui, 
mutatis mutandis, ao calendário. Para evitarmos a reprodução inútil do texto, 
destacaremos tão somente a necessidade de modificação dos sistemas 
eletrônicos de tramitação, os quais deverão permitir o registro do calendário 
e, consequentemente, a dispensa das intimações referentes aos atos nele 
agendados. 

XVIII. Universalização do processo eletrônico – É altamente 
recomendável que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
acelere os passos voltados à universalização do processo judicial eletrônico, 
especialmente para novas ações propostas, de forma prudente e compatível 
com o sistema, vez que não se apresentaram eficazes as experiências de 
digitalização de processos físicos em andamento. Aproveita-se como 
fundamento benesses delineadas no corpo deste relatório. Sugere-se a 
adoção do PJ-e como sistema único ou matricial. 

XIX. Audiências por videoconferência – Recomenda-se à 
Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que 
constitua comissão de estudos específica para levantamento dos dados 
relativos a despesas de implementação do sistema de videoconferência em 
todas as unidades judiciárias do estado, cabendo-lhe proceder à análise da 
relação custo/benefício dessa implementação, com base na qual haverá de 
definir cronograma executivo para a adaptação das comarcas e do próprio 
Tribunal de Justiça à ferramenta. Necessário, ainda, que a Presidência do 
Eg. TJES edite ato normativo regulamentando e padronizando o uso dessa 
tecnologia pelas unidades judiciárias capixabas. 

XX. Utilização dos sistemas eletrônicos para busca de dados 
pessoais dos jurisdicionados necessários ao ajuizamento de ações – 
Sugere-se que a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo regulamente o uso das ferramentas de busca de informações 
à disposição dos magistrados, visando com isso a atender o comando 
inserto no art. 319, § 1º, do NCPC, sem prejuízo à produtividade e à regular 
continuidade dos serviços das unidades judiciárias. É recomendável que se 
exija do requerente a demonstração de haver ao menos diligenciado no 
sentido de obter as informações exigidas pelo art. 319, II, sob pena de, em 
acorrendo diretamente ao Judiciário, se convolarem suas unidades em 
verdadeiros órgãos de consulta, ancilares à tarefa de formatação de petições 
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iniciais, em cumprimento de ônus com feição inquisitiva que a princípio 
incumbe às partes e a seus advogados. 

XXI. A citação por meio eletrônico – Recomenda-se que a 
Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
regulamente a aplicação do dispositivo legal, estabelecendo a forma de 
convocação, de cadastramento, o prazo, a documentação e os requisitos a 
tanto necessários. 

XXII. Audiências de conciliação obrigatórias – Consideradas as 
dificuldades orçamentárias experimentadas pelo Poder Judiciário do Estado 
do Espírito Santo, sugere-se a formação, em um primeiro momento, de 
centrais regionais de conciliação/mediação, espalhadas estrategicamente 
pelas principais comarcas do interior, ou, alternativamente, a instalação de 
um módulo de conciliação/mediação por comarca, observadas 
especificações por matéria (cível, família, etc.). Recomenda-se ainda a 
regulamentação, pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo, da possibilidade de recrutamento e treinamento de 
voluntários (como magistrados e servidores aposentados, acadêmicos de 
direito participantes de programas de estágio obrigatório, etc.) para 
desempenho do múnus de conciliadores, a exemplo do que sucede com 
jurados e mesários. Outra alternativa é um espelhamento da estrutura de 
estagiários-conciliadores presente nos Juizados Especiais. De qualquer 
modo, não se trata de reformas passíveis de serem implementadas da noite 
para o dia. Até que sobrevenha o estado de coisas desejado pelo NCPC, é 
de se considerar válida a adaptação ou flexibilização procedimental 
porventura realizada pelos magistrados capixabas, no sentido de citarem o 
requerido para oferecer resposta (não para comparecer a uma sessão de 
conciliação que não tenha a mínima condição de acontecer), nos termos da 
fundamentação expendida neste relatório. 

XXIII. Audiências de conciliação obrigatórias: necessidade de ato 
normativo que regulamente período de transição – Recomenda-se ato 
normativo editado pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo, ao qual competirá definir as etapas de implementação da 
estrutura de conciliadores/mediadores necessária à plena aplicabilidade dos 
arts. 334 e seguintes do NCPC, autorizando, nesse ínterim, que cada 
unidade judiciária suprima o ato, à vista de suas peculiaridades e carências 
estruturais. 

XXIV. Equipes multidisciplinares em ações que envolvam abuso 
ou alienação parental – Problema similar ao da criação de equipes voltadas 
à mediação e conciliação também reside no art. 699, do NCPC, que 
preconiza a necessidade de que o juiz se faça acompanhar por especialista, 
ao tomar o depoimento do incapaz nas ações que envolvam abuso ou 
alienação parental. Como dar concretude a essa norma, máxime com o 
número reduzido de profissionais em nossas equipes multidisciplinares? 
Sugere-se, em primeiro momento, albergar a figura dos psicólogos e afins 
também no cadastro unificado de peritos, abordado em item pregresso. 
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Contudo, acaso impossibilitada faticamente a presença desse profissional, 
deve-se atentar à primazia da realidade na aplicação do NCPC, reputando-
se imperativa a norma, sob a coima de nulidade, apenas nas condições de 
sua inobservância injustificada. 

XXV. Relações entre o NCPC e o Código de Normas da Colenda 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo – As 
inúmeras relações entre o NCPC e o Código de Normas merecem análise 
particularizada, minudente, levada a cabo por Comissão ou Grupo de 
Trabalho especificamente constituído para esse fim, tendo em conta a 
amplitude e a alta relevância do tema. Recomenda-se nesse sentido, em 
caráter de urgência, a formação de equipe própria, no âmbito da Colenda 
Corregedoria Geral de Justiça, incumbida exclusivamente da missão de 
esquadrinhar o tema. 

XXVI. Termo inicial de fluência dos prazos para a Fazenda 
Pública e para a Defensoria Pública – Torna-se relevante que se incorpore 
ao Código de Normas da Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Espírito Santo regulamentação da forma de intimação por meio 
eletrônico, o que pode ser feito mesmo antes de eventual universalização do 
PJe, concitando os Entes Públicos a cadastrarem endereço de e-mail no 
qual deverão receber os atos intimatórios, instruídos com cópia digitalizada 
da decisão proferida, da petição inicial e eventualmente dos documentos que 
a acompanham, à maneira do que se recomendou a propósito da citação por 
meio eletrônico. 

XXVII. Da cooperação nacional – Com vistas a disciplinar e a 
padronizar as modalidades de cooperação nacional direta entre magistrados, 
recomenda-se à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo que constitua comissão específica, à qual incumbirá, em 
franco diálogo institucional com os demais tribunais do país e com o 
Conselho Nacional de Justiça, participar do processo de amadurecimento e 
absorção dessa nova cultura cooperativa, definindo rotinas, requisitos, 
características e limites de aplicação das modalidades de cooperação direta 
em todo o território nacional. Ocioso frisar, a essa altura, a necessidade de 
revisão da taxionomia nacional unificada, para incorporação dos novos tipos 
de atos processuais surgidos com o advento da chamada cooperação 
nacional. 

XXVIII. Vinculação por precedentes: a importância da ratio 
decidendi – Recomenda-se que os órgãos colegiados definam claramente e 
insiram na ementa do acórdão os fundamentos determinantes da decisão. A 
ementa deverá procurar sintetizar e reproduzir o mais fielmente possível a 
argumentação tida como decisiva para o arrimo lógico das conclusões. 
Recomenda-se, além disso, a imediata comunicação dos precedentes 
vinculantes aos magistrados, com divulgação de seu inteiro teor por meio de 
malote digital, permitindo-se, com isso, uma mais pronta e eficaz 
observância daqueles comandos. 
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XXIX. Competências originárias do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Espírito Santo: relações entre o NCPC e a Constituição 
do Estado – Recomenda-se a elaboração, a apresentação e a tramitação 
em caráter de urgência de PEC voltada a inserir, no rol de competências 
originárias do Eg. TJES (Constituição Estadual, art. 109, I, “a” usque “h”), a 
previsão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, do Incidente 
de Assunção de Competência e da Reclamação, nos termos em que 
disciplinados pelos arts. 947 e 976/993 do NCPC. 

Na esperança de havermos contribuído, pouco que seja, para uma 
eficiente preparação do Poder Judiciário capixaba ao devir de uma nova 
ordem processual a cada dia mais iminente, temos a honra de entregar 
nesta data, a Sua Excelência o Desembargador SERGIO BIZOTTO 
PESSOA DE MENDONÇA, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, a íntegra deste relatório, ciente das limitações 
inerentes ao texto e com a humildade de admitir que o trabalho de divisar e 
promover as adaptações estruturais, operacionais e normativas necessárias 
não se encerra (ao contrário, apenas começa!) aqui. 

Oxalá possa haver comissões de estudo permanentes, responsáveis 
por diagnosticarem e por avaliarem as necessidades adaptativas que 
escaparam à percepção deste estudo, além de capazes, é claro, de lhe 
corrigirem os inevitáveis equívocos e de imprimirem, sempre que necessário, 
prontas correções de rumo e corajosos desvios de rota. 

É o relatório, sub censura. 

Vitória-ES, 11 de novembro de 2015. 

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 
Desembargador Presidente 

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito Relator 

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO 
Juiz de Direito 

JÚLIO CÉSAR BABILON 
Juiz de Direito 
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