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RESUMO 

 

 

DIAS, H. M. Condicionamento histórico do processo civil brasileiro: o legado do 
direito lusitano. 2014. 389 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universi-
dade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 
Este trabalho estuda, por meio de pesquisa em fontes de cognição técnicas e 
atécnicas, primárias e secundárias, o condicionamento histórico padecido pelo 
processo civil brasileiro, que se mantém jungido ao direito processual lusitano 
medievo até os dias de hoje, apesar da evolução da ciência processual, especi-
almente no último século, e do distanciamento do colonialismo português. Após 
ter vigorado no Brasil por longo tempo durante o período colonial e ter permaneci-
do vigente mesmo depois da proclamação da Independência, o processo civil por-
tuguês influenciou de forma extraordinária os mais importantes monumentos le-
gislativos processuais que se sucederam no País, a saber, o Regulamento 737, 
os códigos processuais estaduais e os Códigos de Processo Civil de 1939 e de 
1973. Das entranhas dessas codificações depreendem-se claramente inúmeras 
disposições do direito português medieval, cujo processo civil era calcado no sis-
tema do ordo solemnis judiciorum do direito comum, formado fundamentalmente 
pelo direito romano e pelo direito canônico: fontes materiais e subsidiárias das 
Ordenações do Reino. Até hoje, a construção lógica e a maioria das característi-
cas, dos princípios e dos institutos do direito processual civil brasileiro têm como 
fontes jurígenas senão o processo civil lusitano medieval. Paradoxalmente, este 
legado histórico está mais presente hoje no Brasil do que na República Portugue-
sa. 
 
Palavras-chave: História do Direito. Direito processual civil português. Direito pro-
cessual civil brasileiro. Condicionamento histórico. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

DIAS, H. M. Historical subjection of the brazilian civil procedure: the legacy of the 
portuguese law. 2014. 389 sh. Thesis (Doctorate) - School of Law, University of 
São Paulo, São Paulo, 2014. 

 
This paper studies, conducted through research into both primary and secondary 
technical and non-techcnical sources of knowledge, the historical subjection en-
dured by the brazilian civil procedure, which still keeps itself, even nowadays, 
strongly dependent on the medieval portuguese procedural law, notwithstanding 
the evolution of the procedural science, especially in the last century, and the 
growing distancing from old portuguese colonialism. After being in force in Brazil 
for a long time througout the colonial period and continuing in effect in spite of the 
Declaration of Brazil’s Independence, the portuguese civil procedure had also per-
formed an extraordinary influence in the most important procedural legal texts later 
enacted in the country, namely, the Regulation n. 737, the procedural codes of the 
brazilian states, and the Codes of Civil Procedure of 1939 and of 1973. From the 
entrails of such codifications there can be clearly inferred many provisions of the 
medieval portuguese law, of which civil procedure was based on the system of the 
ordo solemnis judiciorum of the comon law, essentially composed by roman and 
canon law: the substantive and subsidiary sources of the Ordinances of the 
Realm. Even at present times, the logical construction and the majority of the fea-
tures, principles and doctrines of the brazilian civil procedural law have as legal 
sources almost nothing but the medieval portuguese civil procedure. Paradoxical-
ly, this historical legacy is nowadays more present in Brazil than at the Portuguese 
Republic. 
 
Keywords: History of Law. Portuguese civil procedure. Brazilian civil proce-
dure. Historical subjection. 



 

 

 

 
 

RESUMEN 

 

 

DIAS, H. M. Condicionamiento histórico del proceso civil brasileño: el legado del 
derecho portugués. 2014. 389 f. Tesis (Doctorado) - Faculdad de Derecho, Uni-
versidad de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 
Este trabajo estudia, mediante investigación en fuentes de cognición técnicas y no 
técnicas, primarias y secundaria, el condicionamiento histórico padecido por el 
proceso civil brasileño, que sigue uncido al derecho procesal lusitano medievo 
hasta la actualidad, a pesar de la evolución de la ciencia procesal, especialmente 
en el último siglo y del distanciamiento del colonialismo portugués. Después de 
mantenerse vigente en el Brasil por largo tiempo durante el período colonial y ha-
ber permanecido en vigor mismo después de la proclamación  de la independen-
cia, el proceso civil portugués ha influenciado de forma extraordinaria los monu-
mentos legislativos procesales más importantes que se han sucedido en el país, a 
saber, el Reglamento 737, los códigos procesales estaduales y los Códigos de 
Procedimiento Civil de 1939 y 1973. De las entrañas de estas codificaciones se 
infieren claramente innúmeras disposiciones del derecho portugués medieval, cu-
yo proceso civil era basado en el sistema del ordo solemnis judiciorum del dere-
cho común, formado principalmente por el derecho romano y el derecho canónico: 
fuentes materiales y subsidiarias de las Ordenaciones del Reino. Hasta hoy, la 
construcción lógica y la mayoría de las características, de los principios y de los 
institutos del derecho procesal civil brasileño tienen como fuentes jurígenas sino 
el proceso civil lusitano medieval. Paradójicamente, este legado histórico está 
más presente hoy en Brasil que en la República Portuguesa. 
 
Palabras clave: Historia del Derecho. Derecho procesal civil portugués. Derecho 
procesal civil brasileño. Condicionamiento histórico. 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Apesar de ser um país de dimensão continental constituído por uma po-

pulação de origens étnicas tão variadas quanto distintas, o Brasil notadamente 

ostenta uma unidade étnica e cultural, resultado do processo de formação de seu 

povo. Essa uniformidade deve-se, sobretudo, aos mais de três séculos de coloni-

zação portuguesa. Como bem anotou o antropólogo Darcy Ribeiro (1995), a soci-

edade e a cultura brasileiras conformaram-se como variantes da versão lusitana 

da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados 

dos índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emergiu como renovo mu-

tante, remarcado de características próprias, porém atado genesicamente à ma-

triz portuguesa. Nem a imigração a partir do século XIX, introduzindo novos con-

tingentes humanos nesse magma, teve o condão de desfragmentar essa homo-

geneidade construída com a colonização. Os imigrantes, principalmente euro-

peus, árabes e japoneses, encontraram o País já formado e capaz de absorvê-los 

e abrasileirá-los, tendo tão somente estrangeirados alguns brasileiros ao gerar 

diferenciações nas áreas ou nos estratos sociais onde mais se concentraram. Por 

isso, como concluiu Caio Prado Junior (1942), aquele passado colonial constitui 

uma chave, preciosa e insubstituível, para se acompanhar e interpretar o proces-

so histórico posterior e o resultante dele que é o Brasil de hoje. Nele se contém o 

passado que nos fez1.  

Este fenômeno denota a extraordinária força do legado português no Bra-

sil, que deixou marcas profundas, muito além da língua, da religião, da arquitetu-

ra, do folclore e da culinária. Tão português permanece nas suas principais carac-

                                              
1
 Sobre a importância da colonização lusa no País e o seu legado na formação do povo brasileiro, 

vejam-se FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 2.ed. 
Porto Alegre: Globo, 1975. 2v.; FREYRE, Gilberto. Interpretação do Brasil: aspectos da formação 
social brasileira como processo de amalgamento de raças e culturas. Lisboa: Livros do Brasil, 
1951; FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime de 
economia patriarcal. 3.ed. Rio de Janeiro: Schmidt, 1938; HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do 
Brasil. 3.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956; PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil con-
temporâneo: colônia. São Paulo: Martins, 1942; RIBEIRO, Darcy. Os brasileiros: teoria do Brasil. 
2.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975; e RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e 
o sentido do Brasil. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 



 

 

 

terísticas que o Brasil é frequentemente chamado de América Portuguesa e con-

siderado extensão da Europa, como sublinha o sociólogo Gilberto Freyre (1951). 

Dessa ascendência não se exclui o direito, inclusive o direito processual civil. En-

clausurado na tradição, as mais importantes obras legislativas processuais civis 

que se sucederam no Brasil após a Independência foram significativamente influ-

enciadas por aquele direito processual português que vigorou durante a coloniza-

ção, entre os séculos XVI e XIX. Em uma análise dessas obras legislativas, inclu-

sive do Código de Processo Civil em vigor, podem-se depreender, em suas entra-

nhas, disposições do direito comum da Idade Média, formado fundamentalmente 

pelo direito romano e direito canônico: fontes materiais e subsidiárias das Orde-

nações do Reino séculos atrás. Como consequência desse notável condiciona-

mento histórico, o processo civil brasileiro resistiu às transformações do pensa-

mento jurídico ocorridas na Europa, mantendo-se arraigado àquele direito proces-

sual português medieval. 

Inserido no projeto acadêmico Direito Lusitano e o Processo Civil da linha 

de pesquisa História do Processo Civil da área de concentração Direito Processu-

al do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, o presente trabalho propõe-se a estudar esse condicionamento histó-

rico padecido pelo processo civil brasileiro, mediante exame de sua origem e de 

sua evolução sob o enfoque do direito positivo. Além do direito processual civil 

pátrio advindo a partir da Independência até os dias de hoje, a pesquisa abrange, 

com o fito de apontar a identidade comum das fontes jurígenas, a formação e a 

evolução do processo civil lusitano medieval, bem como o direito processual civil 

português vigorante durante a colonização do Brasil. Isso se justifica não só pela 

manutenção de sua vigência após a nação conquistar a autonomia política, mas 

por ter se tornado, a partir de então, o paradigma do processo civil brasileiro. As 

experiências jurídicas anteriores, dos autóctones, e as ulteriores que coexistiram 

de forma efêmera nos limites territoriais do Brasil, tais como a hispânica, a holan-

desa e francesa, não são contempladas. Tampouco o são as práticas processuais 

não oficiais, que invariavelmente existiram em âmbito local em Portugal e no Bra-

sil em virtude da descentralização do poder. Essas experiências não foram repre-

sentativas da sociedade brasileira e não deixaram legado conhecido para o pro-

cesso civil pátrio.  



 

 

 

Como assevera José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco (1996), a His-

tória do Direito constitui a única via possível para a compreensão da essência do 

Direito. Apenas conhecendo a história do processo civil brasileiro, as suas fontes, 

as formas e os porquês de suas transformações, é possível entendê-lo verdadei-

ramente. Se o direito não é estático, mas dinâmico e mutável, é preciso saber 

como foi até ontem para entendê-lo hoje e melhorá-lo amanhã. O estudo histórico 

propicia a compreensão dessa retrospectiva, esclarecendo dúvidas, afastando 

imprecisões, levantando, a passo e passo, a verdadeira estrutura dos ordenamen-

tos, os seus institutos mais sólidos e perenes, as suas bases de fundo e as suas 

características formais, até alcançar a razão de ser de seu significado e de seu 

conteúdo (AZEVEDO, 1997). O objetivo geral da pesquisa é precisamente de-

monstrar que, por força de um condicionamento histórico, a construção lógica do 

processo civil brasileiro e a maioria de suas características, princípios e institutos 

vigentes têm, como fonte, o direito português. Em síntese, os objetivos específi-

cos são analisar o processo civil lusitano vigorante no País durante o período co-

lonial e a evolução do processo civil brasileiro, contextualizando fatos históricos, 

consignando vetores axiológicos, identificando delineamentos, assim como os 

mais importantes institutos e procedimentos dos sistemas processuais que se su-

cederam.  

A periodização que se mostra mais apropriada em virtude desses propósi-

tos deve considerar os principais marcos políticos da história brasileira, além da 

Revolução Liberal de 1820 em relação ao estudo propedêutico tangente à forma-

ção e à evolução do processo civil lusitano. Segmentou-se, assim, o desenvolvi-

mento do trabalho em três capítulos. O primeiro, que se segue após a presente 

introdução, é dedicado ao estudo do processo civil português até o início do sécu-

lo XIX. Analisam-se antecedentes da fundação de Portugal e a evolução do pro-

cesso civil luso até o fim do Medievo, abrangendo tanto as fontes de produção de 

direito do período consuetudinário e foraleiro como as da época de recepção do 

direito comum. Em seguida, abarca-se o chamado período da compilação oficial, 

encetando pelo processo civil na vigência das Ordenações Afonsinas. Em conti-

nuação, examina-se o processo civil nas Ordenações Manuelinas, incluindo a re-

forma implementada pelo rei Dom João III e a compilação denominada Coleção 

de Leis Extravagantes de Duarte Nunes do Leão, conhecida simplesmente por 



 

 

 

Código Sebastiânico. Estuda-se, ainda, o processo civil insculpido nas Ordena-

ções Filipinas, que regulou o processo em terras brasileiras por mais de duzentos 

anos, e as mudanças instituídas pela Reforma Pombalina, no ínterim de influência 

iluminista em Portugal. Realiza-se, finalmente, uma análise evolutiva da justiça 

lusitana no Brasil Colonial, do descobrimento à proclamação de sua Independên-

cia, e uma breve síntese do processo civil português consolidado até a Revolução 

de 1820. 

Na sequência, a pesquisa trata do processo civil aplicado no País no 

chamado período imperial, quando o Brasil adotou a monarquia como forma de 

governo após a proclamação de sua Independência. É examinado como se con-

formou o pioneiro sistema processual civil pátrio, ante a manutenção da vigência 

das leis portuguesas por força de uma lei promulgada por Dom Pedro I em 1823. 

Procede-se, ainda, à apreciação das disposições processuais civis previstas na 

Constituição de 1824 e no Código do Processo Criminal, de 1832, que, em um 

título único, promoveu reformas pontuais no processo civil do País. À continua-

ção, examina-se o Regulamento 737, de 1850, que se consubstanciou na primeira 

codificação processual de natureza cível do Brasil. Aplicável ab initio somente às 

causas comerciais, o Regulamento 737 passou a abranger também, a partir da 

proclamação da República, as causas cíveis em geral. Também é objeto de estu-

do a Consolidação das Disposições Legislativas e Regulamentares Concernentes 

ao Processo Civil, que adquiriu força de lei com a Resolução Imperial de 28 de 

Dezembro de 1876. A chamada Consolidação de Ribas regulou as demandas 

cíveis em geral até 1890, quando a estas também passaram a se aplicar o Regu-

lamento 737. 

Antes do capítulo conclusivo, o trabalho dedica-se ao estudo do processo 

civil vigorante a partir da proclamação da República, em 1889, até os dias de ho-

je. Examina-se, por primeiro, o período de dualidade do direito processual brasilei-

ro, quando cabia à União legislar sobre o direito processual aplicável às causas 

de competência da Justiça Federal e, aos Estados e ao Distrito Federal, o direito 

processual aplicável às causas da alçada de suas respectivas Justiças. Analisa-

se, dessarte, o processo civil no âmbito da Justiça Federal, consubstanciado pelo 

Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, e, depois, pela consolidação elaborada 

por José Higino Duarte Pereira, denominada Consolidação das Leis Referentes à 



 

 

 

Justiça Federal, assim como, posto que de forma superficial, os códigos de pro-

cesso civil e comercial promulgados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Ato 

contínuo, abordam-se, respectivamente, o Código de Processo Civil de 1939, ins-

tituído pelo Decreto-Lei nº 1.608, a partir de projeto elaborado por Pedro Batista 

Martins, quando foi restabelecida a unidade processual, e o Código de Processo 

Civil de 1973, instituído pela Lei nº 5.869, a partir de projeto elaborado por Alfredo 

Buzaid. Dos dois Códigos, são analisadas as estruturas de suas disposições, as 

suas linhas fundamentais, os seus principais institutos e os respectivos desenvol-

vimentos processuais. Não se contempla o projeto do novo Código de Processo 

Civil. As profundas e constantes modificações do seu teor durante o processo le-

gislativo impediram, diante do limite temporal para a conclusão deste trabalho, a 

sua compreensão. 

A presente pesquisa centrou-se em fontes de cognição de natureza técni-

ca e primária. Tendo em vista o escopo do trabalho, encetou pela lei, expandindo, 

em um segundo momento, para as demais fontes de cognição técnicas e primá-

rias. As fontes atécnicas e secundárias foram consideradas subsidiariamente 

àquelas, por meio do método indutivo, e para fins de contextualização histórica, 

pois, como refere Marc Bloch (1967), o historiador não deve pensar apenas no 

humano, mas na atmosfera em que o seu pensamento respira. Em complemento, 

procedeu-se à análise de literatura, nacional e estrangeira, que não compreende 

fonte histórica. Trata-se de obras historiográficas e de áreas afins das Ciências 

Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas auxiliares ao estudo histórico. Além 

das bibliotecas particulares do pesquisador e de seu orientador, pesquisou-se na 

Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na Biblioteca 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Biblio-

teca do Supremo Tribunal Federal, na Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul, na Biblioteca Nacional de Portugal, no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo, no Arquivo Histórico Ultramarino, na Biblioteca da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa e na Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra. 



 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 

O sistema processual lusitano consolidado no início do século XIX não 

chegou a sofrer influência marcante do liberalismo e individualismo, alastrados em 

terras portuguesas a partir da Revolução do Porto. Em suma, assentava-se no 

ordo solemnis judiciorum do direito comum, formado, fundamentalmente, por uma 

simbiose do direito processual romano justinianeu com o direito processual canô-

nico, recepcionados por Portugal entre os séculos XIII e XV. Difundido por toda a 

Europa, primeiramente pela Escola dos Glosadores e, depois, pela Escola dos 

Comentadores, o direito romano justinianeu ingressou em Portugal mormente a 

partir do reinado de Dom Afonso III, por meio da tradução de obras e leis caste-

lhanas. Ao mesmo tempo, penetrava o direito canônico pela força da Igreja Cató-

lica, que, na Idade Média, possuía a mais poderosa ordem jurídica europeia, além 

da mais coesa e extensa organização social, com várias escolas promovendo o 

ensino do ius canonicum. E à medida que o monarca português se fortaleceu, 

assumindo o papel de criador do direito, legislando de forma abundante à seme-

lhança do princeps, esse sistema processual constituído de normas universais do 

utrumque ius passou a integrar a legislação régia e a ser aplicado subsidiariamen-

te. No meado do século XV, quando se mostrou imprescindível determinar-se as 

fontes de direito vigorantes e sistematizá-las, o processo romano-canônico restou 

consagrado nas primeiras Ordenações do Reino, pioneira coletânea de leis da era 

moderna. 

Concluída em 1446 e aprovada, provavelmente, em 1447, um ano antes 

de Dom Afonso V assumir o trono ao atingir a maioridade, esta compilação vigo-

rou até o início do século XVI. Entre 1512 e 1513, durante o reinado de Dom Ma-

nuel, foram publicadas novas Ordenações devido à extensa atividade legislativa 

ulterior, revisando-se e atualizando-se as primeiras. No final daquele século, pro-

cedeu-se à outra revisão e atualização. No entanto, as novas Ordenações entra-

ram em vigor tão somente em 1603, já no reinado de Filipe II, quando ele assinou 

a lei que as promulgou. Mesmo com a Revolução de 1640, que deu cabo ao sub-

jugo castelhano, as Ordenações elaboradas durante a União Ibérica permanece-

ram em vigor, tendo sido ratificadas por Dom João IV. Dessarte, as últimas Orde-



 

 

 

nações se constituíram no mais duradouro monumento legislativo de Portugal, 

pois vigoram até o século XIX, quando passaram a ser gradualmente ab-rogadas 

pela promulgação de sucessivos códigos. Base da ordem jurídica de Portugal por 

séculos, as três Ordenações do Reino – respectivamente designadas, pela histo-

riografia moderna, de Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, em referência os nomes 

dos reis nos tempos em que foram promulgadas – mantiveram, em síntese, aque-

le sistema processual oriundo do direito comum. No curso das centúrias, esse 

sistema foi objeto de aprimoramentos e alterações, como as realizadas no ínterim 

de influência iluminista. Porém, na essência, mantiveram-se seus órgãos, técnicas 

e institutos jurídicos. 

Durante os mais de três séculos de colonização portuguesa, aplicaram-

se, no território brasileiro, as mesmas fontes de direito vigorantes na Metrópole, 

ressalvadas as produzidas especificamente para o Brasil ou, de forma geral, para 

as colônias ultramarinas. Mas como foram parcas as disposições de cunho pro-

cessual nessas fontes de direito específicas, o sistema processual vigente no 

Brasil Colônia foi, basicamente, aquele previsto no livro terceiro das Ordenações 

do Reino – primeiro das Manuelinas e, após, das Filipinas –, complementado pela 

legislação processual extravagante editada a par da compilação oficial. Por força 

de carta de lei promulgada por Dom Pedro I em 20 de outubro de 1823, mantendo 

a vigência da legislação vigorante até 25 de abril de 1821, aquele direito proces-

sual lusitano continuou sendo aplicado no Brasil mesmo depois da proclamação 

da Independência. Posto que devesse assim permanecer apenas “emquanto se 

não organizar um novo Codigo, ou não forem especialmente alteradas” (BRASIL, 

1887, v. I, p. 8), não se elaborou código de processo civil, tampouco se promove-

ram alterações significativas no sistema durante todo o período imperial. Até a 

queda do regime monárquico, em 1889, a onda do movimento codificador cingiu-

se à edição de códigos penal (1830), processual penal (1832), comercial (1850) e 

processual comercial (1850). Embora não tenha sido assim qualificado, o Regu-

lamento 737, como restou conhecido o Decreto nº 737, instituiu autêntico código 

de processo comercial, transformou-se na primeira codificação processual de na-

tureza cível. 

Para compensar a falta de código de processo civil, Dom Pedro II deter-

minou a elaboração de uma compilação a fim de “consolidar todas as disposições 



 

 

 

legislativas e regulamentares concernentes ao processo civil” (BRASIL, 1871, v. I, 

p. 139), encarregando para tal tarefa Antonio Joaquim Ribas. A Consolidação das 

Disposições Legislativas e Regulamentares Concernentes ao Processo Civil foi 

aprovada pela Resolução Imperial de 28 de Dezembro de 1876, adquirindo força 

de lei. Na sua elaboração, o advogado e ex-professor da Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco reescreveu e sistematizou as disposições processuais 

civis previstas nas Ordenações Filipinas e nas leis esparsas posteriores. Sem 

embargo, a Consolidação de Ribas não vigeu por muito tempo. Proclamada a re-

pública, a despeito da inspiração americana na formatação do Estado, o processo 

civil permaneceu o mesmo, às exceções do judiciarismo no controle de constituci-

onalidade e da instituição do recurso extraordinário, nos moldes do writ of error. 

Em razão do rendimento superior da tramitação dos processos comerciais nos 

foros imperiais, uma das primeiras medidas legislativas determinadas pelo gover-

no republicano, ainda provisório, foi estender a aplicação do Regulamento 737 às 

causas cíveis em geral, ressalvadas algumas exceções. Como resumiu José Fre-

derico Marques (1977), embora injustamente em tom depreciativo, o Regulamento 

737 foi uma adaptação brasileira, simples, sintética e muito bem elaborada do 

Livro III das Ordenações Filipinas. O fato é que o legislador imperial absorveu o 

melhor das Ordenações, redigindo, a seu tempo, um código qualificado, dotado 

de apurada técnica, atos e formas simplificadas, bem como linguagem clara e 

precisa. 

Outra medida incipiente do governo provisório republicano foi a instituição 

da Justiça Federal por meio do Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, estabe-

lecendo as regras de processo a serem observadas nas causas de sua compe-

tência. A dualidade de justiças e de direito processual foi mantida pela Constitui-

ção de 1891, estabeleceu-se a competência exclusiva da União para legislar so-

bre o processo da Justiça Federal, facultando aos demais entes federativos legis-

lar em matéria processual no âmbito de suas respectivas Justiças. O direito pro-

cessual aplicável às causas de competência da Justiça Federal estava disciplina-

do no próprio Decreto nº 848, entre os artigos 98 e 360: disposições que consisti-

am em uma evidente síntese do Regulamento 737. Essas disposições foram de-

pois incorporadas à Consolidação das Leis referentes à Justiça Federal, que, 

aprovada em 1898, reuniu e sistematizou toda a legislação relativa à Justiça Fe-



 

 

 

deral. Quanto aos Estados-membros da Federação e ao Distrito Federal, não va-

lorizaram, de início, a prerrogativa constitucional de legislar em matéria processu-

al, devido à coexistência de vozes divergentes ao dualismo processual e, sobre-

tudo, à resignação com o Regulamento 737, que permanecia regendo as causas 

cíveis e comerciais nas Justiças locais enquanto os Estados-membros e o Distrito 

Federal não promulgavam os seus respectivos códigos de processo. Nesse con-

texto, os Estados e o Distrito Federal tardaram muito a instituir os seus códigos. 

Os Estados de Alagoas, Amazonas, Goiás e Mato Grosso jamais editaram, tendo 

aplicado as disposições do Regulamento 737 até o fim da dualidade processual, 

em 1940. 

Como sublinha Moacyr Lobo da Costa (1970), os códigos estaduais man-

tiveram, em suas linhas mestras, a contextura do velho Regulamento 737, que 

lhes serviu não só de modelo como de fonte de seus dispositivos, restando, por 

conta disso, parecidos uns com os outros. Ao invés de investigar os progressos 

realizados no campo do direito processual civil, para introduzir, nos códigos que 

se organizavam, preceitos atualizados e condizentes com a orientação doutrinária 

renovadora dos princípios e dos conceitos emergentes no alvorecer do século XX, 

os legisladores estaduais permaneceram-se apegados, salvo algumas exceções, 

à letra e ao espírito do tradicional estatuto editado no final da primeira metade do 

século XIX. A submissão dos códigos estaduais ao sistema do Regulamento 737 

atesta a pequena penetração das modernas doutrinas processuais no pensamen-

to jurídico brasileiro em pleno século XX. Isso ocorreu em razão da predominância 

do espírito conservador dos juristas da época e, quiçá, como corolário dessa cul-

tura jurídica, porque os legisladores provincianos não se encontravam habilitados 

a promover modificações substanciais em matéria de processo civil. Essa aquies-

cência em relação ao praxismo vertido do Regulamento 737 também explica a 

lerdeza dos Estados e do Distrito Federal em editarem os seus respectivos códi-

gos de processo, bem como a omissão dos Estados de Alagoas, Amazonas, Goi-

ás e Mato Grosso. 

A unidade processual restou restabelecida, a partir de projeto elaborado 

por Pedro Batista Martins, com o Código de Processo Civil de 1939. A principal 

contribuição para o processo civil brasileiro deste Código, além de pôr fim ao dua-

lismo processual, foi a adoção da concepção publicística, conferindo ao juiz papel 



 

 

 

de protagonismo na gestão processual. Não obstante as inovações que continha, 

e que a Exposição de Motivos alardeava, o Código de 1939 foi, como consigna 

Cândido Rangel Dinamarco (2005), uma herança cultural do velho sistema das 

Ordenações do Reino. Os princípios cardeais do Código de 1939 e as modernas 

codificações europeias que lhe serviram de inspiração permearam apenas a sua 

primeira parte, nos três primeiros livros relativos às disposições gerais, ao proces-

so em geral e ao procedimento ordinário. Todo o restante, incluindo os procedi-

mentos especiais, os recursos e a execução, permaneceu fiel à tradição lusitana 

medieval. E mesmo nessa primeira parte do Código, não houve transformação 

acentuada, seja porque foi mantida quase a totalidade dos institutos processuais 

de origem lusitana, seja porque o Código não consagrou, no seu teor, a concep-

ção pública e a oralidade do processo na medida asseverada na Exposição de 

Motivos pelo Ministro da Justiça Francisco Campos. Ademais, por força da tradi-

ção e da inviabilidade de se efetivar a oralidade nos rígidos termos em que foi 

concebida, mesmo quando a norma estava permeada de concepção publicística e 

de oralidade, na prática a condução do processo dava-se como se fosse liberal e 

escrito. 

Também o Código de Processo Civil de 1973, instituído pela Lei nº 5.869, 

a partir de projeto elaborado por Alfredo Buzaid, não realizou reforma substancial. 

Observando-se as suas linhas fundamentais, constata-se que não promoveu re-

volução metodológica, ideológica ou estrutural em relação ao precedente. Trouxe 

avanços importantes no que respeita à técnica processual, terminologia e estrutu-

ração dos institutos, mas não se afastou da velha estrutura ligada à tradição lusi-

tana das Ordenações. Tampouco se apresentou como opção diferente, inspirada 

nas conquistas da ciência processual de seu tempo. Mesmo tendo sido elaborado 

com o manifesto intuito de se constituir em um novo estatuto, e não em meros 

retoques ao anterior, o Código de 1973 foi ainda o retrato do pensamento jurídico-

processual tradicional. Embora revestindo de melhor aspecto estético alguns insti-

tutos, aperfeiçoando outros e introduzindo alguns progressos substanciais, o Có-

digo de 1973 consagra um modelo processual equivalente ao de 1939. É indivi-

dualista e oferece o mesmo estilo de processo e procedimentos que o precedente 

(DINAMARCO, 1996). Com efeito, jungido à tradição do individualismo da tutela 

jurisdicional oriunda do direito romano, todos os institutos e o conjunto de catego-



 

 

 

rias processuais do Código foram concebidos para a tutela de direitos e interes-

ses individuais. 

Ácido em sua avaliação, Ovídio A. Bapstista da Silva (1996, 2004) atribui, 

em dezenas de exemplos, às raízes e compromissos históricos com o processo 

romano-canônico herdado de Portugal as limitações das formas e dos instrumen-

tos destinados à tutela jurisdicional do Código. Cita, por exemplo, a dificuldade, na 

linha do conceito romano de jurisdictio, para se admitir a possibilidade de a sen-

tença ter efeitos executivos e mandamentais, o que foi alterado recentemente 

com as reformas processuais. Também critica a fidelidade do Código à tradição 

no delineamento do procedimento comum – composto pelos dois ramos coexis-

tentes desde o século XIV: o ordinário e o sumário –, ao reproduzir sua estrutura 

lógica original: pressupõe uma obrigação como fonte da ação, a qual, por sua vez, 

depois de oportunizados o contraditório e a produção de provas, dá origem a uma 

sentença condenatória que será executada se não houve adimplemento. Descon-

sidera a ação para tutelas preventivas e outras espécies de sentença, salvo a de-

claratória. E, na estrutura do procedimento, o juiz somente pode julgar a lide me-

diante cognição exauriente, pois apenas depois do exame da prova o juiz teria a 

indispensável segurança para julgar, própria dos juízos de certeza. Como o direito 

comum medieval, o Código preteriu o contraditório diferido ou eventual, com o 

qual se inverte a estrutura da relação processual para antecipar algum efeito da 

sentença de mérito mediante cognição sumária, e eliminou a possibilidade de que 

haja decisões de mérito em provimentos liminares. Trata-se de extensão ideológi-

ca da matriz racionalista, que reduz a jurisdição à mecânica descoberta da vonta-

de da lei. 

Além do rito base e do rito sumário, este aplicável a determinadas causas 

em razão da matéria ou do valor da causa como concebido nas Ordenações Fili-

pinas, o Código de 1973 seguiu subserviente ao antigo direito processual lusitano 

quanto aos ditos procedimentos especiais. Quase a totalidade dos previstos no 

Livro IV eram já conhecidos no vetusto sistema processual lusitano. Com amparo 

nas Ordenações, na legislação extravagante ou no direito comum, admitiam-se a 

ação de depósito, a ação de consignação judicial, a ação de contas, as ações 

possessórias, a ação de nunciação de obra nova, a ação de prescrição aquisitiva, 

a ação de divisão, a ação de demarcação, a ação de inventário, a ação de parti-



 

 

 

lha, os embargos de terceiro, a habilitação de herdeiros, a reformação de autos 

perdidos, a arbitragem, a ação de assinação de dez dias, a ação de separação, a 

abertura de testamentos, o codicilo, a herança jacente, os bens dos ausentes, a 

ação de interdição, a tutela de menores etc. A propósito, só a tradição justifica o 

fato de o Código de 1973 ter contemplado, sob o título de procedimentos especi-

ais de jurisdição voluntária, a atividade eminentemente administrativa desempe-

nhada por órgãos do Poder Judiciário. No que tange às cautelares específicas 

estatuídas no Livro III, também já eram conhecidos o arresto, o sequestro, a cau-

ção, a exibição, os alimentos provisionais, a posse em nome do nascituro, o aten-

tado, entre outras medidas. 

O fato de o Código de 1973 perpetuar a lógica processual e as caracterís-

ticas basilares do sistema processual lusitano do início do século XIX, do que, 

certamente, não se exclui a atividade executiva, explica, outrossim, a identidade 

principiológica existente entre os sistemas. Vários princípios do processo civil bra-

sileiro contemporâneo podem ser facilmente reconhecidos no antigo sistema por-

tuguês, como o dispositivo, da escrita, da imparcialidade, da investidura, da ade-

rência ao território, da demanda, da eventualidade, do contraditório, da ampla de-

fesa, da preclusão, da instrumentalidade das formas, da probidade, do iura novit 

curia, da motivação, da sucumbência, do duplo grau de jurisdição, da recorribili-

dade em separado das decisões interlocutórias, entre tantos outros. Não menos 

numerosos são os institutos processuais que permanecem, até hoje, no patrimô-

nio jurídico pátrio por herança lusitana. Citam-se, a título exemplificativo, a assis-

tência, a oposição, a nomeação à autoria, a prevenção, a carta precatória, a con-

ciliação, a arbitragem, a revelia, a reconvenção, a exceção, a réplica, a confissão, 

a inspeção judicial, as alegações finais, a sentença terminativa, o reexame neces-

sário, a coisa julgada, a liquidação, a apelação, o agravo de instrumento, o agravo 

retido, os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos à 

execução, os embargos de terceiro, a caução, a penhora, a adjudicação, a fraude 

à execução, a fraude a credores, o depósito judicial, a remição, o concurso de 

credores etc. 

O número de técnicas processuais que mantiveram no sistema processu-

al nacional, durante a evolução, é notável, estando-se proliferadas por todo o Có-

digo. Citam-se alguns exemplos para demonstrar essa afirmação. No tocante aos 



 

 

 

atos processuais, as Ordenações Filipinas já previam, na contagem dos prazos, a 

exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento (OF, L. 3º, tít. 13), e a 

possibilidade de serem sanados, a qualquer tempo, os atos defeituosos do pro-

cesso (L. 3º, tít. 63, §§ 1º e 2º), bem como a citação por oficial (L. 3º, tít. 1º, §§ 1º 

a 4º), por carta precatória (OF, L. 3º, títs. 1º, §§ 2º, 5º, e 11) e por edital (OF, L. 3º, 

tít. 1º, § 8º). No caso de revelia do réu citado por edital, como hoje, deveria ser-lhe 

nomeado um curador (SOUSA, 1836, t. I). E se o revel comparecessse em juízo, 

recebia o processo no estado em que se encontrasse (OF, L. 3º, tít. 15, § 1º). A 

falta ou vício de citação implicava nulidade do processo (CASTRO, MDCCXXXIX); 

porém, o comparecimento espontâneo em juízo do réu supria o defeito (SOUSA, 

1836, t. I). Como no Código vigente, a regral geral de competência territorial era o 

foro de domicílio do réu (OF, L. 3º, tít. 11, pr.) e se admitia o litisconsórcio, o qual 

era obrigatório entre os cônjuges quando a causa versasse sobre bem imóvel 

(OF, L. 3º, tít. 47). 

Também como hoje, o juiz devia tentar conciliar as partes (OF, L. 3º, tít. 

20, § 1º) e podia interrogar as partes a qualquer tempo (FREIRII, 1859). Como 

previsto no artigo 295, a petição inicial podia rejeitada por inépcia, quando da nar-

ração dos fatos não se deduzisse a ação, o pedido ou não continha causa de pe-

dir legítima (SOUSA, 1836, t. I), ou quando o autor não acostasse os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda (OF, L. 3º, tít. 20, § 22). Depois que o 

réu era citado, a eventual venda do bem litigioso era inválida (ALMEIDA, 1869) e 

não podia o autor aditar ou alterar a petição inicial sem realizar nova citação do 

réu (OF, L. 3º, tít. 20, §§ 7º e 8º; SOUSA, 1836, t. I). A exemplo do artigo 333, a 

regra era que o ônus da prova pertencia ao autor (SOUSA, 1836, t. I). Entre ou-

tras hipóteses suspensivas, o processo era suspenso por exceção de suspeição 

oposta contra o juiz da causa (OF, L. 3º, tít. 21), pelo advendo das férias forenses 

(OF, L. 3º, tít. 18) e para produção de prova em outro juízo (OF, L. 3º, tít. 54). A 

sentença deveria julgar nos termos do libelo, condenando o réu ou o absolvendo 

no todo ou em parte, nada além do que havia sido pedido, e impondo ao vencido 

o dever de pagar as custas (OF, L. 3º, títs. 66, § 1º, e 67). A sentença deveria ser 

clara e certa quanto à quantidade ou à coisa litigiosa (OF, L. 3º, tít. 66, § 2º), per-

mitia a constituição de hipoteca judicial se fosse condenatória (OF, L. 3º, tít. 81, § 

14). 



 

 

 

Era defeso ao magistrado proferir sentença condicional e retratar-se, sal-

vo em sede de embargos ou para sanar eventuais dúvidas ou obscuridades em 

sua decisão (OF, L. 3º, tít. 66, §§ 4º e 6º). Se não se recorresse da sentença, ha-

via coisa julgada e não poderiam as partes rediscutir a lide em outro processo. 

Contudo, se a sentença fosse terminativa (absolvição da instância), era lícito ao 

autor intentar novamente a mesma demanda contra o réu se pagasse as custas a 

que tinha sido condenado no feito anterior (OF, L. 3º, tít. 14, § 3º). As partes ou o 

terceiro prejudicado (OF, L. 3º, tít. 81, § 32) poderiam interpor apelação contra a 

sentença, a qual deveria ser recebida no duplo efeito (OF, L. 3º, títs. 70, 73 e 78, 

§ 2º). Interposta apelação parcial, transitavam em julgado os capítulos da senten-

ça que não haviam sido objeto do recurso (SOUSA, 1836, t. II, p. 47). Em caso de 

litisconsórcio, o provimento do recurso de um deles a todos aproveita (SOUSA, 

1836, t. II). Se a apelação fosse recebida só no efeito devolutivo, era possível a 

execução provisória (OF, L. 3º, títs. 25, pr. e §§ 1º e 2º, 73, § 1º). E se sentença 

tivesse parte líquida e parte ilíquida, aquela poderia ser executada de imediato, 

enquanto tramitava a liquidação da parte ilíquida (OF, L. 4º, tít. 78, § 4º). A liqui-

dação da sentença podia ser por artigos ou por arbitramento (OF, L. 3º, tít. 86, § 

2º) e se reconhecer a preferência do credor que primeiro obtivesse a penhora em 

relação a outros eventuais credores do devedor (OF, L. 3º, tít. 91). Havia grada-

ção legal para a penhora (OF, L. 3º, tít. 86, §§ 7º a 9º; Lei de 20 de Junho de 

1774, §§ 22 e 27) e a venda dos vens penhorados em hasta pública (OF, L. 1º, tít. 

62, § 45; L. 2º, tít. 53, § 2º; L. 3º, tít. 86, §§ 25 e 26).  

Muitas disposições das Ordenações e, até, da velha doutrina portuguesa 

podem ser encontradas, quase ipsis litteris, no Código vigente. Confronte-se, por 

exemplo, o teor do artigo 219 do Código com a lição de Pereira e Sousa, em Pri-

meiras linhas sobre o processo civil, publicadas originalmente entre 1810 e 1814, 

sobre os efeitos da citação: “são effeitos da citação I. obrigar o citado ao compa-

recimento II. fazer a coisa litigiosa III. interromper a prescripção IV. induzir a litis-

pendencia, e V. o direito de prevenção” (1836, t. I, p. 58-59). Mas o que chama a 

atenção são as sucessivas reproduções, ao longo dos séculos, imunes ao espírito 

crítico, justificadas senão pela tradição. Veja-se, verbi gratia, a regra do Código de 

que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não benefician-

do, nem prejudicando terceiros (art. 472). Como sublinha José Rogério Cruz e 



 

 

 

Tucci (2006), a coisa julgada pode beneficiar terceiros. Sem embargo, este pre-

ceito romano, consolidado na lex Saepe (D. 42.1.63), é repetido desde as Orde-

nações Afonsinas, de 1446, as quais já referiam que “a sentença , e couza jul-

guada aproveite , ou empeça ſómente aquelles , antre que he dada” e “nom póde 

prejudicar, nem empecer a quaeſquer outros nõ chamados” (PORTUGAL, 1984a, 

p. 324 e 326). E tantos outros exemplos poderiam ser dados, tais como a despici-

enda a perempção (CPC, art. 268, parágrafo único), fruto do preâmbulo do título 

14 do Livro 3º das Ordenações Filipinas, e as curiosas limitações para a efetiva-

ção da citação previstas no artigo 217 do Código, as quais neste se encontram 

senão porque as Ordenações Filipinas prescreviam as mesmas restrições (L. 3º, 

tít. 9º, §§ 7º ao 10). 

Paradoxalmente, o legado daquele direito processual português está de-

veras mais presente no Brasil do que em Portugal. Isso porque, enquanto o pro-

cesso civil brasileiro seguiu a sua trajetória rente à tradição jurídica após a Inde-

pendência, resistindo às transformações do pensamento jurídico ocorridas na Eu-

ropa, o processo civil lusitano seguiu rumo evolutivo diverso, absorvendo inten-

samente as novas concepções políticas e preceitos dos códigos processuais edi-

tados por outras nações europeias no movimento codificador. Por uma coincidên-

cia histórica, a separação política do Brasil praticamente coincidiu com a penetra-

ção das ideias liberais em Portugal. Depois da Revolução de 1820, além do posi-

tivismo jurídico, sobretudo pela Escola da Exegese, permeou no processo civil 

português o individualismo crítico, expressão, no campo jurídico, do liberalismo 

político e do liberalismo econômico, difundidos por toda a Europa a partir da Re-

volução Francesa. Após ter enformado pelo mesmo princípio da liberdade e da 

autonomia da vontade que dominava o direito substantivo, o processo civil lusita-

no foi objeto, pela pena de José Alberto dos Reis, de forte influência do socialismo 

jurídico após o primeiro quartel do século XX. O Código de Processo Civil austría-

co e a doutrina italiana nele inspirada inspiraram o Decreto nº 12.353, de 22 de 

setembro de 1926 e o Código de Processo Civil de 1939, que vigorou até 2013, 

não sem uma série de reformas visando a harmonizá-lo com a evolução científica 

com o passar dos anos. O fato é que, do cotejo do Código brasileiro em vigor com 

o novo Código de Processo Civil português, instituído pela Lei nº 41/2013, ou 

mesmo com o precedente, denota-se com clareza o condicionamento histórico 



 

 

 

pátrio, na medida em que os dois modelos têm origem na mesma matriz jurídica 

processual. 

Esse fato decorre de um extraordinário condicionamento histórico padeci-

do pelo processo civil brasileiro. Desde a descoberta do território até a Resolução 

Imperial que deu força de lei à Consolidação de Ribas, foram trezentos e setenta 

e seis anos de vigência do direito processual civil lusitano no Brasil. Mesmo em 

1876, não houve ruptura porque a Consolidação das Disposições Legislativas e 

Regulamentares Concernentes ao Processo Civil foi senão uma sistematização 

das disposições processuais civis das Ordenações Filipinas e leis esparsas poste-

riores. Tampouco houve com o Regulamento 737, que chegou a vigorar por qua-

se noventa anos em um grande número de Estados brasileiros. Verdadeira adap-

tação simplificada e sintética do direito processual português anterior, o Regula-

mento 737 restou por perpetuar a tradição lusitana, na medida em que se trans-

formou em um paradigma, servindo de modelo para o Decreto nº 848, de 11 de 

outubro de 1890, para os códigos estaduais e para o próprio Código de Processo 

Civil de 1939. E, em realidade, considerando a pífia evolução da Ciência Proces-

sual brasileira até então, não poderia ser diferente. Isso porque os processualistas 

brasileiros ainda se encontravam subjugados em relação àquele direito português 

medieval. 

Esse condicionamento científico ficou evidente na análise da literatura 

processual. Depois da Independência, na falta de doutrina própria, da debilidade 

da maioria das pioneiras obras de autores nacionais e da continuidade do vigor do 

direito processual português, permaneceram sendo utilizadas no País as mesmas 

obras processuais lusitanas de outrora, inclusive as publicadas e reeditadas entre 

os séculos XVI e XVIII. O prefácio de Augusto Teixeira de Freitas em uma edição 

brasileira oitocentista das Primeiras linhas sobre o processo civil, de Joaquim Jo-

sé Caetano Pereira e Sousa, bem revela o prestígio da doutrina portuguesa no 

País à época. Afirmou Teixeira de Freitas (1879, p. VI) “não havêr quase um só 

dos nossos Processos, onde as LINHAS CIVIS DE PERÊIRA E SOUZA não sejam cita-

das uma e muitas vêzes, quando não transcriptas em suas passagens, para con-

vencêr os Magistrados da primêira e da segunda Instancia na rectidão de seus 

julgamentos”. Acrescentou que a clássica obra de Pereira e Sousa eram o mais 

seguro guia na solução das dúvidas forenses e, mesmo com a publicação da 



 

 

 

Consolidação de Ribas, “ninguém autorisa-se no Fôro com êsse trabalho officiál 

sem amenidade, continuando-se á citar do Mêsmo modo as – LINHAS CIVIS – do 

vélho – Perêira e Souza –; como se nenhum Livro o houvera substituitido, como 

se por espontaneidade de opinião sêja o nosso – CODIGO DO PROCESSO 

CIVIL” (1879, p. VII). 

E mesmo depois da proclamação da República e alcançado o século XX, 

seguiram em voga no País os autores portugueses. Apesar da renovação dos 

estudos de processo no século passado, sobretudo de juristas franceses, italianos 

e alemães, em uma marcante manifestação de conservadorismo e de ensimes-

mamento da cultura jurídica, as principais obras processuais lusitanas do período 

final de influência do iluminismo continuaram as mais fortes referências nos foros 

e na doutrina nacional, inclusive sendo reeditadas com adaptações para a legisla-

ção brasileira. Assim, por força de um condicionamento histórico, até o início da 

década de quarenta, a doutrina processual brasileira se encontrava completamen-

te desatualizada do ponto de metodológico. Permanecia vinculada à velha escola 

meramente procedimentalista, estudando o processo por meio da dinâmica dos 

atos do procedimento, sem depreender a existência de uma relação jurídica pro-

cessual distinta da relação jurídica de direito material objeto da causa a ser apre-

ciada pelo juiz. Esse condicionamento ao direito português, que impedia a recep-

ção da renovação científica iniciada na Europa desde meados do século XIX, em 

consequência da histórica polêmica entre os romanistas alemães Windscheid e 

Muther, culminada na célebre obra Die lehre von den processeinreden und die 

processvoraussetzungen, de Oskar von Bülow, publicada em 1868, findou com a 

chegada de Liebman ao Brasil. A presença de Enrico Tullio Liebman constituiu um 

marco para a história do processo civil brasileiro, na medida em que proporcionou 

o ingresso do método científico e a atualização da Ciência Processual pátria, que, 

a partir de então, desconectou-se de vez do direito processual português medie-

val. 

Apesar desse desprendimento da Ciência Processual brasileira, o Código 

de Processo Civil de 1973 vergou-se à tradição, não logrando dissolver, por força 

de um condicionamento histórico, o continuísmo do direito lusitano desde a colo-

nização. Como referia Ovídio A. Baptista da Silva (1996, 2004) o direito processu-

al civil brasileiro não conseguiu superar o paradigma racionalista. Com o padrão 



 

 

 

epistemológico preso ao passado, ancorado em pressupostos equívocos, o sis-

tema paralisou no tempo, dogmatizando-se sem que a doutrina e mesmo a prática 

forense ficassem liberadas para acompanhar as transformações ocorridas nos 

dois séculos que nos separam dos movimentos liberais que culminaram na Revo-

lução Francesa. Essa ascendência restou notadamente mitigada com as reformas 

processuais realizadas após a edição da Constituição Federal de 1988, quando 

iniciou o fenômeno da constitucionalização do direito processual civil brasileiro, 

objetivando alinhar o sistema processual ao modelo constitucional de processo e 

à metodologia atual. Não obstante, persiste um flagrante descompasso entre o 

Código de Processo Civil vigente e a Ciência Processual brasileira atual, que 

ocupa uma posição de destaque no cenário jurídico mundial. Faz-se necessária a 

edição de um novo Código de Processo Civil, à altura da cultura da processualísta 

de hoje; consentâneo com a ordem constitucional e que contemple as novas tec-

nologias e as necessidades da sociedade brasileira contemporânea. Espera-se 

que o projeto de novo Código de Processo Civil, em tramitação no Congresso Na-

cional, alcance esse objetivo. Mas isso será um novo capítulo da história do pro-

cesso civil brasileiro. 
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