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Parabéns

“Não há como democratizar o processo 
e esperar que ele seja mais rápido"

Entrevista com o juiz federal Salomão Viana
Por Rodrigo Daniel

O site Consultor Jurídico realizou uma 
entrevista com o juiz federal da 20ª Vara 
Salomão Viana. O JFH reproduz trecho 
daquela entrevista que poderá ser lida na 
íntegra no endereço: www.conjur.com.
br/2016-fev-07/entrevista-luiz-salomao-
-amaral-viana-juiz-professor

ConJur – Qual o impacto que o novo 
CPC trará para o Judiciário brasileiro?

Salomão Viana – Um novo Código de 
Processo Civil em qualquer situação sem-
pre iria promover um impacto. Mas este es-
pecífico que entra em vigor em 2016 terá 
um impacto, sem nenhum exagero, brutal 
no modo do juiz julgar, do advogado pos-
tular, do perito atuar e da parte se colocar 
em juízo. O novo CPC mexe com a vida de 
todos os operadores do Direito.

ConJur – O novo Código era impres-
cindível?

Salomão Viana – Absolutamente im-
prescindível. Se formos observar, na histó-
ria do país, temos dois códigos anteriores a 
esse com cunho nacional. É bom lembrar 
que houve uma época em que os códigos 
de processo civil eram estaduais. Mas, 
nacionais, temos os 1939 e de 1973. Os 
dois foram feitos em plenos regimes dita-
toriais. O novo CPC será o primeiro código 
concebido, gestado e parido em regime de-
mocrático. Se levarmos em consideração o 
espírito reinante à época da elaboração do 
Código de 1973, não podemos, de forma 
nenhuma, achar que é o mesmo espírito 
deste novo CPC, em que houve ampla par-
ticipação da sociedade e muita discussão 
a respeito do tratamento dispensado aos 
principais institutos regulados.

ConJur – Podemos dizer que é um có-
digo democrático?

Salomão Viana – Trata-se de um código 
absolutamente afinado com o Estado De-
mocrático de Direito. O novo CPC expressa 
tudo de melhor que poderíamos pensar em 
termos de vida endoprocessual. Se nós for-
mos examinar bem, vamos ver que a Cons-
tituição entrou em vigor no dia 5 de outu-
bro de 1988 e, portanto, em tese, todas as 
relações mantidas entre os diversos sujei-
tos do país deveriam ser à luz de um estado 
democrático. Mas acontece que temos uma 
tradição positivista, que é muito apegada 
ainda à legislação infraconstitucional. Re-
conheçamos também que é muito difícil 
pegar uma legislação elaborada na época 
do regime ditatorial e tentar extrair destes 
textos normas compatíveis com a democra-
cia. O que o CPC 2015 faz, e é um belíssi-
mo papel, é descortinar para todo operador 
do Direito um conjunto de textos facilitador 
da extração de normas compatíveis com o 
Estado Democrático. Os Códigos de 1939 
e 1973 seguiram modelo dito inquisitorial. 
O Código de 2015 claramente consagra um 
modelo cooperativo de processo, que agora 
está posto as escancaras. Existe um con-
junto de textos normativos infraconstitucio-

nais que indubitavelmente coloca o opera-
dor do Direito em contato com o processo 
cooperativo, que, no meu modo de ver, é o 
único compatível com a democracia.

ConJur – O CPC 2015 vai mudar a for-
ma das decisões judiciais?

Salomão Viana – Há um conjunto nor-
mativo que fará com que o juiz fique mais 
atento ao dever de fundamentar. Eu, parti-
cularmente, tenho dito aos meus colegas 
magistrados, que rigorosamente esse dever 
está expresso na Constituição desde 1988, 
mas não havia no CPC de 1973 uma mi-
nudência no tratamento do tema. A falta 
disto gerou alguns desvios, sensações de 
que não havia a obrigação de fundamentar 
tanto. Com o Código de 2015, este dever é 
exigido ao máximo, e isso está exposto no 
inciso IV do artigo 489. Não se trata ape-
nas de uma exigência para compatibilizar 
o Código com a Constituição. O novo CPC 
é estruturado, e ao mesmo tempo estru-
tura, um sistema de precedentes judiciais 
e, para que se opere, é indispensável uma 
fundamentação adequada.

ConJur – Com o novo CPC vamos con-
seguir a duração razoável do processo?

Salomão Viana – Se levarmos em con-
sideração a forma como ocorre a passa-
gem de poder em países ditatoriais, iremos 
constatar que acontece sem despesa e sem 
necessidade de dispêndio de tempo. Bas-
ta apenas que o ditador de plantão diga 
quem será o sucessor. Em um regime de-
mocrático, isso custa dinheiro e tempo. Se 
nós temos um Código baseado em sistema 
inquisitorial e passamos para um regime 
democrático, obviamente isso desaguará, 
pelo menos em um primeiro momento, em 
um aumento do tempo da duração do pro-
cesso. Isso é esperável. Os operadores do 
Direito terão que se habituar ao novo siste-
ma normativo. Mas o Código é estruturado 
sobre um sistema de precedentes judiciais, 
que tem como objetivo tornar a jurispru-
dência estável, coerente, uniforme. De sor-

te que isso irá desesti-
mular a propositura de 
demandas inviáveis. É 
criado um verdadeiro 
arsenal de institutos 
para barrar processos 
sem viabilidade. Quan-
to mais precedentes 
judiciais obrigatórios 
forem firmados, menos 
processos aventurei-
ros iremos ter. Então, 
na medida em que os 
tribunais, sejam infe-
riores ou superiores, 
comecem a produzir os 
precedentes, a tendên-
cia é que, já no primei-
ro grau, se tenha uma 
redução na chegada de 
processos, o que, fatal-
mente implicará, como 
efeito colateral, na pos-
sibilidade das ações te-

rem melhores tratamentos. Aí sim seremos 
candidatos a ter um processo mais compa-
tível com a duração razoável. É importante 
que se diga que o processo, em um mundo 
civilizado, precisa durar algum tempo. A 
duração é uma conquista da civilização.

ConJur – É possível estipular um prazo 
para a duração razoável do processo?

Salomão Viana – Tenho ouvido as pesso-
as dizerem em palestras que, com a entrada 
em vigor no CPC 2015, os processos civis 
no Brasil deverão ser mais rápidos. É preci-
so analisar esse comentário com uma certa 
dose de crítica. Não há como democratizar o 
processo e esperar que ele seja mais rápido. 
O que se pode é tornar o número de proces-
sos compatível com aquele que o Judiciário 
pode comportar. Principalmente, mediante 
a contenção de recursos inviáveis.

[...]

ConJur – O senhor tem dito que o novo 
CPC mune os magistrados de um poder 
sem precedentes. O senhor acha que o 
Código pode expandir o ativismo judicial?

Salomão Viana – O Código confere ao 
magistrado, no texto do inciso IV do artigo 
139, um poder geral de efetivação das de-
cisões sem precedentes na história, através 
da imposição de obrigações pecuniárias. 
Permite lançar mão de medidas coercitivas 
atípicas também para obrigar o devedor a 
cumprir a decisão. Este poder já existia no 
CPC de 1973, mas nunca foi previsto para 
utilização no que toca a decisões relativas à 
obrigação de natureza pecuniária. Então, o 
CPC amplifica esse poder geral de efetiva-
ção. Isso é uma coisa, ativismo judicial é 
outra. O ativismo é a atuação do Judiciário 
naquele espaço deixado em branco pelos 
outros poderes. A gente tem visto o Supremo 
atuar dessa forma em algumas situações. 
Quando o STF diz que se aplica na greve 
dos servidores públicos o mesmo sistema 
normativo dos empregados de modo geral, 
a corte supriu uma falta do Poder Legislati-
vo. O ativismo não pode ser confundido com 

“juizite”, que é um desvio que extrapola o 
poder que foi investido pela sociedade.

ConJur – Uma certa dose de ativismo 
judicial então é positiva?

Salomão Viana – Temos o ativismo con-
servador e o liberal. Houve um determina-
do momento na história americana em que 
a Suprema Corte, instada a se manifestar, 
decidiu no sentido de que a escravidão 
não era incompatível com a sociedade. 
E, depois, o mesmo tribunal decidiu que 
era incompatível com os valores reinantes 
na sociedade. Em ambos os casos, houve 
uma atuação do Judiciário em um espaço 
de poder. No primeiro, houve um ativismo 
conservador, indesejável. No segundo, um 
liberal, positivo e evolutivo. Então, é impor-
tante avaliar quando o ativismo significa 
evolução ou retrocesso.

ConJur – O que pensa sobre a crítica 
de que o CPC beneficia os advogados?

Salomão Viana – Tenho ouvido dizer que 
é um código dos advogados. Cheguei a ler 
que era um Estatuto da OAB parte II. De 
modo geral, os magistrados têm achado que 
o código beneficia os advogados, mas isso 
não é verdade. É bom dizer primeiro que 
o Código de Processo Civil é policêntrico. 
Como disse, a elaboração do CPC foi aber-
ta à participação da sociedade e a OAB foi, 
de longe, a mais presente no processo de 
gestação do código. Com isso, a entidade 
conseguiu resolver diversos problemas vi-
venciados pela classe dos advogados. 

A gente precisa olhar essas vitórias da 
OAB à luz dos reflexos para a sociedade. 
Tenho ouvido dizer, por exemplo, que a 
majoração de honorários advocatícios su-
cumbenciais no recurso beneficia apenas os 
advogados. Esquecem que existe no código 
todo um sistema montado para desestimu-
lar recursos protelatórios, inviáveis. Portan-
to, antes de recorrer, será necessário que a 
parte avalie se vale a pena recorrer. Hoje, 
com o CPC de 1973, não há ônus para a 
interposição de recurso. 

A majoração de honorários advocatícios 
sucumbenciais traz um reflexo positivo para 
remuneração dos advogados, claro, mas há 
um efeito recorrente disto que é favorável 
para a sociedade. O recurso indevido será 
desestimulado. É aconselhável agora que os 
advogados consultem os seus clientes, por-
que eles podem ser apenados com uma der-
rota no recurso. Com o novo CPC o recurso 
pode onerar o recorrente.


