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“Um Código de Processo Civil é uma instituição eminentemente técnica. E 
a técnica não é apanágio de um povo, senão de conquista universal. [...]. O 
rigor da ciência jurídica depende substancialmente da pureza da linguagem, 
não devendo designar com um nome comum institutos diversos, nem insti-
tutos legais com nomes diferentes”. 

Alfredo Buzaid.

“Mede-se o grau de desenvolvimento de uma ciência pelo refinamento maior 
ou menor de seu vocabulário específico. Onde os conceitos estão mal definidos, 
os fenômenos ainda confusos e insatisfatoriamente isolados sem inclusão em 
uma estrutura adequada, onde o método não chegou ainda a tornar-se claro 
ao estudioso de determinada ciência, é natural que ali também seja pobre 
a linguagem e as palavras se usem sem grande precisão técnica. Em direito 
também é assim. À medida que a ciência jurídica se aperfeiçoa, também o 
vocabulário do jurista vai sentindo os reflexos dessa evolução, tornando-se 
mais minucioso e apurado”. 

Cândido Rangel Dinamarco.





Nota do autor

Este livro tem origem no texto da exposição que o autor apre-
sentou aos Eminentes Desembargadores e seus qualificados Assessores 
integrantes da Ilustrada Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, no dia 22 de julho de 2015, na sede 
do referido Tribunal.

A exposição versou o tema “Visão Geral do Novo Código de Pro-
cesso Civil”, teve a duração de duas horas e foi realizada a convite do 
Eminente Desembargador Moacyr Lobato.

Por tais razões, este livro é dedicado à Ilustrada Quinta Câmara 
Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
pessoa do Desembargador Moacyr Lobato, de quem o autor é colega de 
magistério há cerca de três décadas, na gloriosa Faculdade Mineira de 
Direito da conspícua Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

O livro tem como objetivo proporcionar à comunidade jurídica 
visão geral dos fundamentos do vigente Código de Processo Civil, 
focalizando algumas de suas mais importantes inovações, sobre os quais 
o autor procura dissertar na perspectiva do processo constitucional, 
metodologia normativa de garantia dos direitos fundamentais.

O autor.
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Int rodução

No ano de 2010, o anteprojeto do atual Código de Processo Civil 
foi elaborado por uma Comissão Externa de Juristas, presidida pelo en-
tão Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Fux. Após concluído, 
seu texto foi entregue ao Senado Federal, ali convertido em Projeto 
de Reforma do Código de Processo Civil, aprovado em 15/12/2010, 
depois de submetido a várias emendas supressivas e modificativas. Em 
2011, o texto assim aprovado às rápidas no Senado Federal foi remeti-
do à Câmara dos Deputados, onde submetido a novo e amplo debate, 
recebendo centenas de emendas parlamentares, as quais acolheram 
inúmeras sugestões de vários juristas brasileiros. Daí resultou um novo 
texto substitutivo, aprovado na Câmara dos Deputados, em 25/3/2014, o 
qual retornou ao Senado para apreciação das modificações introduzidas 
no projeto original. Finalmente, no Senado Federal, logrou aprovação 
em 16/12/2014. Após, remetido ao Executivo Federal, ainda no mês de 
dezembro de 2014, o texto do Projeto do vigente Código de Processo 
Civil recebeu a sanção da Presidente da República e assim convertido 
na Lei nº 13.105, de 16/3/2015, publicada no Diário Oficial da União 
de 17/3/2015, com vigência prevista um ano após a data da sua pu-
blicação (artigo 1.045).1

Acompanhamos de perto a tramitação legislativa do Projeto do 
vigente Código de Processo Civil, participando de três audiências pú-
blicas, para as quais convidado, na primeira representando a Faculdade 
Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

1 No entanto, mesmo antes de sua vigência, o texto do vigente Código de Processo 
Civil foi alterado pela Lei nº 13.256, de 4/2/2016, o que atesta de sobejo a notória 
e crônica desorganização do Estado brasileiro.
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(PUC Minas Gerais), oportunidades nas quais oferecemos várias suges-
tões escritas para o texto do vigente Código de Processo Civil, todas 
transformadas em emendas, subscritas e apresentadas pelo Deputado 
Federal e advogado mineiro Dr. Paulo Abi-Ackel, algumas acolhidas. 
Referidas audiências públicas foram realizadas (1ª.)- no Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, em 3/9/2010, presidida pelo Senador Valter 
Pereira, Relator do Projeto no Senado Federal; (2ª)- no Tribunal Re-
gional do Trabalho da Terceira Região, sediado em Belo Horizonte, em 
14/11/2011, presidida pelo Deputado Federal Sérgio Barradas, primeiro 
Relator do Projeto na Câmara dos Deputados; (3ª.)- em Brasília, na 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, criada para exame do 
Projeto de Reforma do Código de Processo Civil, em 22/12/2011, 
presidida pelo Deputado Federal Fábio Trad. As sugestões apresentadas 
nas referidas audiências constam de vários e extensos trabalhos publi-
cados pelo autor.2

Nesse sentido, em comprovação, o seguinte trecho do Relatório 
Geral do Projeto de Lei nº 8.046/2010, ao tempo de sua discussão na 
Câmara dos Deputados:

[...] O Projeto do Senado propõe a eliminação das regras 
atuais sobre a insolvência civil, que passaria a ser regulada 
por um único artigo. Essa simplificação foi exagerada: dará 
margem a uma infinidade de questões absolutamente des-
necessárias. Assim, acolhendo-se a crítica doutrinária de 
Alberto Camiña Moreira e Ronaldo Brêtas de Carvalho 
Dias, além de emendas parlamentares dos Deputados Edu-
ardo Cunha e Paulo Abi-Ackel, propõe-se a manutenção 
do regramento atual, até que sobrevenha lei específica que 
cuide do tema.3

2 Ver BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Reforma do processo civil: perspectivas 
constitucionais, p. 99-118. Direito processual: reflexões jurídicas, p. 371-384. O futuro do 
processo civil no Brasil: uma análise crítica do projeto do novo CPC, p. 551-566. Processo 
constitucional e Estado Democrático de Direito, 3ª. ed., p. 141, nota nº 5. PAOLINELLI, 
Camilla Mattos; BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Novas tendências do processo 
civil: estudos sobre o Projeto do novo Código de Processo Civil, p. 441-470. SOARES, 
Carlos Henrique; BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Manual elementar de processo 
civil, p. 180-198. 

3 BRASIL. Relatório Geral do Projeto de Lei 8.046/10. Relator Deputado Federal 
Sérgio Barradas, p. 49. Disponível em: htp://s.conjur.com.br/dl/relatório-cpc-
-sergio-barradas.pdf. Acesso em 4.12.2012. Também, disponível em: htp:/WWW.
camara.gov.br/proposiçõesWEB/fichadetramitacao?idProposicao=53129.
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A exemplo do que aconteceu com o Código de Processo Civil 
de 1973, na época em que entrou em vigor, revogando o Código de 
Processo Civil de 1939, percebe-se que, diante da sanção e da publica-
ção do Código de Processo Civil de 2015, os estudos sobre a ciência 
do direito processual receberam intenso impulso e renovado estímulo.

Em ambas as situações, esses estudos focalizaram não só as inova-
ções consagradas nos novos textos processuais, mas também revisitan-
do algumas das antigas ideias e noções as quais não foram totalmente 
recepcionadas nos textos normativos que passaram a vigorar.

Nessa onda de mudanças e de reformulações de ideias em torno de 
aspectos da ciência e da técnica processuais, realizamos estudos e pesquisas 
sobre o vigente Código de Processo Civil, além de participar e de proferir 
algumas exposições sobre vários temas que lhe são afetos, em congressos 
realizados no Brasil e no exterior, as quais, após ampliadas, concatenadas 
e interligadas, serviram de base para o texto do presente livro.4 

Porém, é necessário advertir que tais inovações não significam 
que todos os livros escritos e produzidos antes da vigência do Código 
de Processo Civil de 2015 estejam desatualizados ou imprestáveis, em 
outras palavras, que a literatura jurídica processual existente até então 
deva ser desprezada, ignorada ou jogada fora, como supõem e apregoam 
alguns desavisados. Seus conteúdos científicos, embora possam e devam 
ser revisitados em alguns de seus aspectos teóricos, guardam, porém, 
relativa sedimentação ou estabilização em suas bases ou elementos 
estruturantes e em suas concepções originárias.

 Logo, os livros de direito processual publicados antes da vigência do 
atual Código de Processo Civil devem ser lidos e relidos, no momento 
em que se fizer sua interpretação e aplicação, eis que, sem dúvida, são 
fontes científicas seguras e inesgotáveis para a produção das novas obras 
que serão elaboradas sobre o novo texto codificado.

A respeito, é oportuna a advertência da Comissão de Juristas que 
elaborou o anteprojeto do atual Código de Processo Civil, destacada 
na sua Exposição de Motivos:

4 Ver textos que serviram de base às exposições realizadas no Brasil e exterior (Co-
lômbia, Portugal e Holanda), anteriormente publicados e incorporados neste livro. 
BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias. Reformas procesales em Colombia y en el mundo, p. 
509-522. Proceso democrático e garantismo procesal, p. 152-163. Revista Brasileira de Direito 
Processual-RBDPro, v. 92, p. 225-240. Revista Brasileira de Direito Processual-RBDPro, v. 
98, p. 283-293. Revista da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona 
do Porto, v. 2, n. 10. Revista Brasileira de Direito Processual-RBDPro, v. 103, p. 321-333. 
Revista Brasileira de Direito Processual-RBDPro, v. 106, p. 299-313. 
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Sem prejuízo da manutenção e do aperfeiçoamento dos ins-
titutos introduzidos no sistema pelas reformas ocorridas nos 
anos de 1992 até hoje, criou-se um Código novo, que não 
significa, todavia, uma ruptura com o passado, mas um passo 
à frente. Assim, além de conservados os institutos cujos resul-
tados foram positivos, incluíram-se no sistema outros tantos 
que visam a atribuir-lhe alto grau de eficiência.5 

Portanto, o presente livro, escrito em linguagem objetiva, porém, 
fiel aos cânones da ciência processual, com o emprego de terminologia 
jurídica adequada, tem a pretensão de proporcionar aos leitores visão 
geral e compacta dos fundamentos do vigente Código de Processo Civil, 
com foco nas suas principais inovações, mas examinadas na perspectiva 
do processo constitucional, metodologia normativa de garantia dos 
direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito.

5 A Exposição de Motivos do vigente Código de Processo Civil vem transcrita por 
DONIZETTI, Elpídio Nunes. Novo Código de Processo Civil Comparado, p. 1-7.



Advogado. Doutor em Direito Con-
stitucional e Mestre em Direito Civil 
pela UFMG. Professor Adjunto IV
de Direito Processual Civil na PUC
Minas Gerais. Professor de Prática
Jurídica Civil no Curso de Direito da
Universidade de Itaúna, Minas Gerais. 
Professor Convidado na Faculdade de
Direito da Universidade Federal do 
Piauí. Membro Efetivo do Instituto dos 
Advogados de Minas Gerais. Membro 
Titular do Instituto Panamericano de
Derecho Procesal. Membro do Insti-
tuto do Direito de Língua Portuguesa. 
Membro Honorário da Associação 
Brasileira de Direito Processual.
Membro do Instituto Popperiano de
Estudos Jurídicos. Membro da Aca-
demia de Direito Processual de Mato
Grosso do Sul. Advogado Sênior sócio 
do escritório Brêtas Dias Advocacia.
Ex-Advogado Chefe Adjunto da Asses-
soria Jurídica Regional do Banco do 
Brasil S. A., no Estado de Minas Gerais.

RONALDO BRÊTAS 
DE CARVALHO DIAS
RONALDO BRÊTAS

DE CARVALHO DIAS O LIVRO 
tem como objetivo proporcionar 
à comunidade jurídica visão geral 
dos fundamentos do vigente Códi-
go de Processo Civil, focalizando 
algumas de suas mais importantes 
inovações, sobre os quais o autor 
procura dissertar na perspecti-
va do processo constitucional, 
metodologia normativa de ga-
rantia dos direitos fundamentais.

Fundamentos e inovações do
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Fundamentos e 
inovações do

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias

O LIVRO 
Em 2015, a Editora D’Plácido foi laureada 
com o 1º lugar no Prêmio Jabuti de Li-
teratura, na categoria Direito, com a obra 
“Direitos fundamentais das pessoas em 
situação de rua”, organizado por Ada Pelle-
grini Grinover, Gregório Assagra de Almei-
da, Miracy Gustin, Paulo César Vicente de 
Lima e Rodrigo Iennaco. 
O prêmio é o mais importante da área e ce-
lebra a qualidade e ascendente 
importância da Editora 
D’Plácido no mercado edi-
torial mineiro e brasileiro. 




