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“Com o novo CPC, a sociedade, mais do que nunca, 
poderá exigir do Poder Judiciário decisões com qualidade” 

Juiz federal Salomão Viana fala ao JFH sobre o novo CPC
O juiz federal Salomão Viana é titular 

da 20ª Vara Federal e professor de Direito 
Processual Civil na UFBA. Na entrevista 
abaixo, o magistrado comenta sobre o 
novo CPC, que entrará em vigor no dia 17 
de março de 2016.

Justiça Federal Hoje  - Qual a sua 
avaliação sobre o novo Código de Pro-
cesso Civil. Que pontos merecem ser 
destacados?

Juiz Federal Salomão Viana - A gran-
de mudança está na declarada vontade do 
legislador de inserir no ambiente intrapro-
cessual o Estado Democrático de Direito 
que existe no ambiente extraprocessual. 
Todos nós prezamos nossos direitos mate-
riais, não admitimos invasão da adminis-
tração na nossa esfera jurídica, mas, ape-
sar disso, até hoje nunca esteve presente 
na mente de todos operadores do Direito 
a necessidade de que este mesmo Estado 
Democrático de Direito se reflita, com a 
sua máxima intensidade, no ambiente in-
traprocessual. 

Nesta linha, o conjunto de textos nor-
mativos que integra o novo CPC certa-
mente exercerá o papel de conscientizar 
o principal operador do direito, o magis-
trado, de que acabou o tempo do despo-
tismo judicial. O magistrado déspota, que 
não reconhece a necessidade de que as 
suas decisões sejam fruto de um debate 
entre as partes e ele próprio, em situação 
de simetria, vai precisar repensar o seu 
modo de atuar.

Vale observar também que o novo CPC 
é o primeiro conjunto de textos normati-
vos processuais produzido num momento 
histórico em que a democracia é o regime 
vigente. Os dois anteriores, o de 1939 e 
o de 1973, foram produzidos no Estado 
Novo e na ditadura militar. Este é um dos 
motivos que fez com que os operadores do 
Direito de um modo geral se habituassem 
com uma atuação em que prepondera 
uma postura quase que imperial e inqui-
sitorial do juiz. 

No modelo adversarial de processo 
prepondera os interesses das partes, a 
quem são atribuídas atividades importan-
tes.. No modelo inquisitorial de processo, 
o juiz praticamente submete as partes. Já 
modelo cooperativo é o que naturalmen-
te decorre de um Estado Democrático de 
Direito. Ele já existe desde que houve a 
opção da sociedade brasileira pela reve-
rência à democracia. O que não aconteceu 
até agora foi essa percepção por parte dos 
operadores do Direito porque ela é dificul-
tada pelos textos normativos existentes no 
bojo do CPC de 1973. 

É preciso perceber que há uma gran-
de diferença entre texto e norma. Uma 
coisa é o texto que é produzido e outra é 
a norma que dele é extraída. Existe um 
conjunto de textos normativos que o le-
gislativo produz e dos quais nós, opera-
dores do direito, somos os intérpretes. A 

nós incumbe extrair do texto aquilo que 
está em consonância com o sistema ju-
rídico.  E o que está em consonância é 
o que está preconizado na Constituição, 
que consagra, acima de tudo,  o Estado 
Democrático de Direito. Sempre foi fun-
ção do operador de direito, e em especial 
do magistrado, extrair desse conjunto de 
meros textos normativos compreensões 
em consonância com a democracia. O 
novo CPC facilitará isto, por que ofere-
ce um conjunto de textos normativos que 
não dá trabalho ao intérprete para extrair 
conclusões compatíveis com o Estado 
Democrático de Direito, o que não acon-
tece com o CPC de 1973.

JFH - Como o novo CPC lida com a 
questão da celeridade processual?

Salomão Viana - O novo código expli-
cita a necessidade de que as sentenças 
tenham qualidade. Alexandre de Freitas 
Câmera diz que esse código vem para 
que os magistrados, principalmente, se 
conscientizem a respeito da necessidade 
de que suas decisões melhorem qualita-
tivamente. Aí se pergunta: como se pode 
manter a qualidade com essa inundação 
de processos? O código é prenhe de ins-
trumentos que em tese muito contribui-
rão para reduzir um volume de proces-
sos desnecessário. Há ampla instigação 
a situações de mediação e de concilia-
ção para a promoção da autocomposição 
dos conflitos. Há instrumentos como o 
incidente de resolução de demandas re-
petitivas e a  assunção de competência.  
Ao lado disso, é reforçada a situação, já 
hoje existente, do julgamento de recursos 
repetitivos.  São também reforçadas as 
ideias da repercussão geral e do prece-
dente judicial. Há uma tendência nesse 
código de valorizar o julgamento já ocor-
rido de modo a que o cidadão tenha mais 
segurança jurídica.

JFH - Há algum grupo que o novo có-
digo possa não ter agradado?

Salomão Viana - Te-
nho visto reclamação 
maior dos magistrados. 
Nas conversas que tenho 
mantido são sempre dois 
os pontos que são alvos 
de preocupações. 

Um deles refere-se 
à necessidade de que 
o julgamento se dê em 
tempo e ordem crono-
lógica da conclusão dos 
autos. Sempre achei 
que devia ser assim. 
As exceções a esta si-
tuação estão elencadas 
pelo próprio legislador 
esão todas exceções ló-
gicas. Mas há uma ca-
racterística desse códi-
go que vai promover um 
freio no andamento dos 
processos ao levar o 

contraditório às últimas consequências, 
à sua mais ampla plenitude. O contra-
ditório é um direito fundamental que a 
Constituição assegura a todos, em todo 
tipo de processo, não só de ser ouvido, 
mas de participar da formação do pano-
rama no qual será proferida a decisão. 
Então, do jeito como o legislador montou 
o CPC de 2015, numa redação que está 
em perfeita consonância com o texto 
constitucional, não haverá possibilidade 
de um juiz proferir qualquer decisão so-
bre qualquer matéria sem que ela tenha 
sido posta para discussão entre os con-
tendores, excetuadas as situações emer-
genciais.

O juiz somente poderá trazer para o 
bojo da sua decisão uma visão a respeito 
de determinado fato, visão essa que não 
tenha sido percebida pelas partes, ou uma 
visão a respeito de qual a norma aplicável 
ao caso, norma essa que não tenha sido 
lembrada pelas partes, se colocar esse 
assunto previamente sob discussão. Caso 
contrário, a decisão dele será inválida. 
Isso obviamente vai gerar uma maior du-
ração dos processos. 

A democracia dentro do processo 
entra em choque com outro valor que 
é a duração do processo. Mas o legis-
lador nunca falou em processo rápido, 
mas em processo com duração razoável. 
E aí vou lembrar Fredie Didier Jr., que 
diz: não existe o princípio da celeridade, 
existe o princípio da duração razoável. 
Os processos mais céleres já assistidos 
na história da humanidade foram os da 
inquisição e ninguém tem saudades de-
les. A instauração da democracia dentro 
do processo é algo com o que os magis-
trados terão de se habituar.

JFH - E a segunda questao que tem 
incomodado os magistrados?

Salomão Viana - Outro fator com os 
qual todos terão que se habituar é a forma 

de  fundamentar as decisões. O legislador 
chega a ser, digamos assim, cruel com 
quem lida com o processo como se fosse 
casa sua.

JFH - E quanto à redução no número 
de recursos?

Salomão Viana - Houve duas altera-
ções básicas: foram proscritos os embar-
gos infringentes, uma velharia herdada 
de Portugal e que mesmo Portugal des-
cartou e nós continuamos com isso até 
hoje, e instaurou-se um clima geral de 
irrecorribilidade das decisões interlocutó-
rias. As decisões proferidas do curso do 
procedimento não são, como regra, recor-
ríveis, exceto aquelas que o próprio legis-
lador indica como sendo decisões contra 
as quais podem ser interposto o recurso 
de agravo por instrumento. 

Então, as decisões interlocutórias, de 
um modo geral, que podem gerar quadro 
reversível no futuro, que não necessita-
rem de uma impugnação imediata, não 
serão mais impugnáveis por meio do an-
tigo agravo retido e isto não gerará pre-
clusão para a parte. Quando chegar o 
momento da interposição, da apelação 
contra uma eventual sentença favorável 
ou desfavorável, a parte poderá, ou na 
apelação ou nas próprias contrarrazões, 
trazer aquela questão de volta para que 
o tribunal aprecie. Então, excetuadas as 
situações de agravo por instrumento, vige 
agora, como regra, a irrecorribilidade das 
decisões interlocutórias.


