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RESUMO

A pesquisa descreve de que forma o Novo CPC vem compatibilizando os ideais de um processo justo com a busca da celeridade. Nessa linha, 
considerou-se que um dos temas privilegiados para abordagem da questão é o combate à jurisprudência defensiva. Em síntese, a jurisprudência 
defensiva consiste em um conjunto de entendimentos destinados a obstaculizar o exame do mérito dos recursos, de forma a filtrar a 
admissibilidade recursal através de decisões que priorizam o rigor da forma. Caracteriza-se pela rigidez excessiva quanto aos requisitos de 
admissibilidade recursal, resultando em obstáculo à análise de mérito. Prioriza as formalidades no lugar do mérito do processo. O legislador do 
Novo CPC, no entanto, adotando uma postura avessa a esta, pretendeu combater esses mecanismos de apego às formalidades, prevendo 
dispositivos que buscam implementar uma nova cultura processual, mais voltada para as garantias das partes e aproveitamento dos atos 
processuais. Nessa linha, consagra como norma fundamental o princípio da primazia do mérito, que, além de ter sido expressamente prescrito no 
art. 6º, também se manifesta sob distintas formas em dispositivos esparsos do código. É o caso, por exemplo, dos artigos 932, p.u., e 938, §1º, 
que combatem o uso da jurisprudência defensiva, determinando que, antes de inadmitir um recurso, o julgador deve permitir à parte sanar os 
seus vícios de forma, obstaculizando, portanto, a inadmissibilidade de plano. Desse modo, a análise da legislação permite perceber que a 
ideologia do CPC busca privilegiar o mérito do processo. No entanto, como cediço, nem sempre as práticas observam as diretrizes das normas, de 
forma que a pesquisa buscou compreender justamente se (e como) o campo empírico vem se comportando, desde a vigência do Novo CPC, em 
relação ao combate à jurisprudência defensiva, com a finalidade de analisar se os mecanismos oferecidos pelo legislador de 2015 estão, de fato, 
sendo observados nas práticas judiciárias e no cotidiano forense. Desse modo, a pergunta que orientou este trabalho procurou compreender se o 
Novo CPC, de fato, possui ferramentas eficazes no combate à jurisprudência defensiva e se os atores do processo vêm se apropriando dessas 
ferramentas e os utilizando em favor de uma nova cultura processual. Para tanto, a pesquisa foi feita através de trabalho de campo, realizado 
mediante entrevistas com magistrados e advogados. Os resultados são incipientes, mas permitem reflexões interessantes: (1) a legislação ainda é 
muito recente e não permite perceber o grau de eficácia da legislação; (2) muitos magistrados foram contundentes em afirmar que a 
jurisprudência defensiva é uma prática jurisdicional que já vinha perdendo fôlego, por ser muito prejudicial para a qualidade da jurisdição, e 
demonstraram uma visão bastante otimista em relação aos novos dispositivos introduzidos pelo CPC; (3) por outro lado, os advogados 
apresentaram uma visão mais pessimista acerca da concretização dessa nova ideologia processual, afirmando que os Tribunais encontrariam 
outras formas de continuar privilegiando o “esvaziamento” das prateleiras, em vez de garantir às partes um processo justo; (4) 
surpreendentemente, os dados empíricos também trouxeram uma novidade inesperada, pois sugerem que a maioria dos entrevistados entende 
que o novo CPC não acrescentou muito no tocante ao combate à jurisprudência defensiva, porque o CPC de 1973 já trazia dispositivos que 
autorizavam o uso mais garantista do processo, circunstância que chamou a atenção, por confrontar a hipótese inicial da pesquisa e por 
demonstrar que, de fato, as práticas judiciárias são orientadas por certo decisionismo e voluntarismo, sem correspondência na legislação, uma 
vez que, independentemente do que a lei prescreve, e independentemente do CPC ser o de 1973 ou o atual, aos magistrados é possível se afastar 
dos impositivos da Lei, hierarquizando formalidades ou priorizando a análise do mérito, conforme sua ideologia de processo.
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