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 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz (continuação) 

 

Para fixação dos poderes do magistrado vistos na última aula (cf. aula 06 do curso), cumpre 

realizar leitura do art. 139, do CPC/15. 

 

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-

lhe: 

 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

 

II - velar pela duração razoável do processo; 

 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias; 

 

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham 

por objeto prestação pecuniária; 

 

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; 

 

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, 

adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito; 

 

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da 

segurança interna dos fóruns e tribunais; 

 

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-

las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; 
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IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios 

processuais; 

 

X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o 

art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 

1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. 

 

Parágrafo único.  A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada 

antes de encerrado o prazo regular. 

 

 Impedimento e suspeição  

 

Além dos poderes acima elencados, é de suma importância frisar que aos magistrados 

também são estabelecidos alguns limites, como forma de controlar sua atuação e garantir que aja 

de forma imparcial; neste sentido, o CPC regula os casos de impedimento e suspeição. Conforme 

visto em aula anterior, estes institutos não são mais tratados como exceções, havendo supressão 

deste termo, contudo, o processamento é muito semelhante ao do CPC/73. Sob a égide do 

CPC/15, há simplesmente uma petição de arguição de impedimento e arguição de suspeição; a 

mudança significativa no que tange a esta matéria se observa em relação aos casos de suspeição e 

impedimento.  

 

1. Impedimento (vício mais grave): levando-se em conta fatores objetivos, o 

impedimento se configura quando há presunção de que o juiz seja parcial para o 

julgamento de determinando caso (e.g. juiz não pode julgar caso em que o seu pai é 

parte). Sobre a matéria, confira-se o seguinte artigo: 

 

 Art. 144, do CPC/15 

 

Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 

 

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como 

membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; 

 

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 
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III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do 

Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

 

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

 

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte 

no processo; 

 

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; 

 

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego 

ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 

 

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, 

companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; 

 

Hipótese nova de impedimento. Configura dispositivo salutar, para preservar a 

imparcialidade do magistrado, mas se aplicado literalmente, poderá acarretar problemas sérios.  

 

Situação hipotética: o professor Rodolfo Hartmann, juiz que possui pai que atua na 

advocacia, deverá, de acordo com este dispositivo, alegar impedimento em todos os casos em que 

figurar como uma das partes a Caixa Econômica Federal se seu pai for contratado como advogado 

terceirizado desta. 

 

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 

 

2. Suspeição: pauta-se em um viés subjetivo, que tal como o impedimento, acarretaria 

na ausência de imparcialidade do juiz. Confira-se o seguinte artigo: 

 

 Art. 145, do CPC/15 

 

Art. 145.  Há suspeição do juiz: 

 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 
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Percebe-se, por exemplo, que inimigo configura determinação extremamente subjetiva, que 

deverá ser analisada de forma cuidadosa antes de ser alegada. Urge ressaltar que as determinações 

de referem tanto às partes e aos advogados, sendo esta última hipótese uma novidade do CPC/15. 

 

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de 

iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 

subministrar meios para atender às despesas do litígio; 

 

A atual redação deste dispositivo se refere ao ato de receber presente de pessoas que tiverem 

interesse na causa; no CPC/73, o dispositivo equivalente referia-se ao recebimento de dádivas, o 

que t que traduzia conotação de divindade dos magistrados (art. 135, IV, do CPC/73). 

 

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou 

companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 

 

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 

 

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de 

declarar suas razões. 

 

De acordo com este parágrafo, o juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, 

sem necessidade de justificação de suas razões. 

 

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando: 

 

I - houver sido provocada por quem a alega; 

 

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. 

 

Processamento do impedimento ou da suspeição: 

 

O interessado, a contar da data de ciência, tem 15 dias para oferecer a arguição de 

impedimento ou suspeição e, se o juiz concordar, afasta-se do processo, continuando este 

tramitando na mesma Vara, embora sob a atuação do juiz tabular (seu substituto legal).  

 

Caso o juiz não reconheça o impedimento ou suspeição, determinará a autuação em apartado 

da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol 

de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal, que julgará a alegação 
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da parte. O julgamento é feito pelo tribunal inclusive no caso de Juizado Especial (art. 30, da Lei 

9.099/95). 

 

 Art. 146, do CPC/15 

 

Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o 

impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual 

indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a 

alegação e com rol de testemunhas. 

 

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará 

imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a 

autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, 

acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do 

incidente ao tribunal. 

 

Importante lembrar que o impedimento é mais grave, portanto, é possível alegá-lo em 

momento posterior ao prazo estabelecido (15 dias), ou seja, pode ser suscitado até mesmo em grau 

recursal e até mesmo após o trânsito em julgado do feito, por meio de ação rescisória (art. 966, II, 

do CPC/151). 

 

 Responsabilidade do juiz 

 

O magistrado, assim como qualquer agente político ou qualquer agente público, também 

pode ser eventualmente responsabilizado por sua conduta durante o trâmite do processo. Existe, 

portanto, responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de indenizar prejuízos causados pelo 

magistrado. Acontece, principalmente, nos casos em que o juiz age com dolo ou culpa.  

 

 Art. 143, do CPC/15 

 

Art. 143.  O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando: 

 

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 

 

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício 

ou a requerimento da parte. 

                                                           
1 Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...]II - for proferida 
por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; 
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Parágrafo único.  As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que 

a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no 

prazo de 10 (dez) dias. 

 

Este artigo inaugura outra novidade do CPC/15, qual seja, a responsabilidade regressiva. 

Conforme tal sistemática, a vítima deve processar o Estado e, se houver sucumbência, este mesmo 

processará o juiz.  

 

Observa-se, portanto, a aplicação da teoria da dupla garantia: garantia de que o cidadão 

poderá processar o Estado em caso de dolo ou culpa do magistrado e garantia de que o juiz 

somente será responsabilizado caso haja sucumbência do Estado na primeira hipótese.  

 

 Auxiliares da Justiça (art. 149 e ss., do CPC/15) 

 

São aqueles que auxiliam no desenvolvimento do processo. É possível perceber, observando-

se a redação dos dispositivos que regulam esta matéria, que o novo CPC passa a valorizar também 

a Justiça Federal, visto que o CPC/73, acima de tudo, raciocinava à luz da Justiça Estadual. Nesta 

senda, percebe-se a utilização do termo seção judiciária, além do termo comarca, a utilização do 

termo chefe de secretaria, do âmbito da Justiça Federal, além da denominação escrivão (da Justiça 

Estadual) etc. Quanto à regulamentação da matéria, alguns artigos devem ser destacados. 

 

 Art. 153, do CPC/15 

 

Art. 153.  O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem 

cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais.  

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

 

Existe ordem cronológica para que o juiz profira suas decisões, embora tal ordem não seja 

absoluta, mas preferencial (art. 12, do CPC/15). O art. 153, também com um viés de valorização da 

transparência, estabelece que os auxiliares deverão observar a ordem cronológica de recebimento 

dos processos despachados pelo juiz, a fim de que não sejam favorecidos alguns processos em 

detrimento de outros. Tal ordem, contudo, também não é absoluta, devendo ser igualmente 

preferencial, conforme alteração estabelecida pela Lei 13.256/16. 

 

Esta é uma norma positiva, visto que impede a superposição do interesse privado sobre o 

interesse público, ou seja, impede que a ordem cronológica do processamento dos feitos seja 

quebrada sem justificativa plausível (e.g. por meio de despacho com o juiz sem configuração de 

urgência).  
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 Art. 155, do CPC/15 

 

Art. 155.  O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e 

regressivamente, quando: 

 

I - sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo 

juiz a que estão subordinados; 

 

II - praticarem ato nulo com dolo ou culpa. 

 

À luz deste dispositivo, percebe-se que a teoria da dupla garantia (explicada anteriormente) 

também se aplica ao escrivão, ao chefe de secretaria e ao oficial de justiça.  

 

 Ministério Público (arts. 176 a 181, do CPC/15; cf. art. 127, da CF/88) 

 

O MP age no processo de duas formas: (i) como parte principal, autor, propondo demanda; 

(ii) atuando no polo passivo, embora seja bastante incomum. Além de agir como parte, o MP pode 

agir como parte secundária, exercendo alguns poderes processuais, agindo em contraditório, 

nestas situações, o MP age como fiscal da ordem jurídica, custos juris (antes definido como fiscal da 

lei, à luz do CPC/73 – custos legis). O novo termo adotado é mais técnico.  

 

 Art. 178, do CPC/15 

 

Art. 178.  O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir 

como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos 

processos que envolvam: 

 

I - interesse público ou social; 

 

II - interesse de incapaz; 

 

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. 

 

O MP também deve agir como custos juris quando há, simplesmente, a presença da 

Fazenda Pública no litígio? 

 

Não, deve ser analisado o caso concreto. Pode ser que haja a presença da Fazenda Pública e, 

com ela, o interesse público, sendo o MP intimado para agir como custos juris. Contudo, em outros 
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casos, não há interesse público que enseje a intimação do MP para agir no feito (e.g. ação de 

execução fiscal – Súmula 189, do STJ2). Neste sentido, observe-se o parágrafo único do art. 178: 

 

Parágrafo único.  A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de 

intervenção do Ministério Público. 

 

 Art. 179, do CPC/15: Prerrogativas do MP 

Art. 179.  Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério 
Público: 

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do 
processo; 

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. 

 Art. 180, do CPC/15 

 

Art. 180.  O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, 

que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º. 

 

§ 1º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de 

parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. 

 

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 

expressa, prazo próprio para o Ministério Público. 

 

O MP possui prazo em dobro para a prática de todos os atos processuais, prazo este que se 

inicia a partir da intimação pessoal.  

 

 Art. 181, do CPC/15: Teoria da dupla garantia.  

 

Art. 181.  O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável 

quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

 

Aos membros do MP também se aplica a responsabilidade regressiva e a teoria da dupla 

garantia.  

 

                                                           
2 Súmula 189, do STJ: É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. 
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 Advocacia Pública (arts. 182 a 184) 

 

 Art. 183, do CPC/15 

 

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. 

 

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 

 

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 

expressa, prazo próprio para o ente público. 

 

Sob a égide do CPC/73, a Advocacia Pública possuía prazo em quádruplo para contestar e 

prazo em dobro para recorrer, com o novo CPC, aquela gozará de prazo em dobro para todas as 

manifestações processuais.  

 

Importante salientar, contudo, que, por vezes, a Fazenda Pública possui prazo especial. 

Exemplo disso é o prazo de 30 (trinta) dias de que a Fazenda Pública dispõe para impugnar 

execução (art. 535, do CPC/15). Portanto, a consideração do prazo em dobro somente deverá ser 

feita nos casos de prazo genérico.  

 

 Art. 184, do CPC/15: Teoria da dupla garantia 

 

Art. 184.  O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável 

quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções 

 

Aos membros da Advocacia Pública também se aplica a responsabilidade regressiva e a 

teoria da dupla garantia.  

 

 Defensoria Pública (arts. 185 a 187, do CPC/15) 

 

A Defensoria Pública não possuía título próprio no CPC/73, passando a possuí-lo no 

CPC/15. 
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 Art. 186, do CPC/15 

 

Art. 186.  A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais. 

 

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 

183, § 1o. 

 

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da 

parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente 

por ela possa ser realizada ou prestada. 

 

§ 3º O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de 

Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em 

razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. 

 

Novidade inaugurada pelo CPC/15, gozam de prazo em dobro também os escritórios 

modelo que possuem convênio firmado com a Defensoria Pública. 

 

§ 4º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma 

expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública. 

 

 Art. 187, do CPC/15: Teoria da dupla garantia 

 

Art. 187.  O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável 

quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. 

 

Aos membros da Defensoria Pública também se aplica a responsabilidade regressiva e a 

teoria da dupla garantia.  

 

 Atos processuais (art. 188 e ss., do CPC/15) 

 

 Art. 188, do CPC/15 

 

Art. 188.  Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo 

quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, 

lhe preencham a finalidade essencial. 
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Os atos processuais prescindem de forma estabelecida em lei, à luz do princípio da liberdade 

de forma dos atos processuais. Exemplo: desconsideração da personalidade jurídica feita sob a 

égide do CPC/73, que não regulava sua forma de processamento (sobre o tema, ver aula 6 do 

curso, p.p. 5 e 6).Contudo, quando a lei estabelece forma, esta deve ser observada.  

 

Exemplo: contestação e reconvenção, de acordo com o CPC/15, devem ser feitas na mesma 

peça, conforme art. 343, caput. No caso de advogado que, à luz do art. 299, do CPC/73, apresenta 

uma peça para contestação e uma peça diferente para reconvenção, embora o novo CPC disponha 

de forma contrária, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a prática deste ato 

processual pode ser levada em consideração, visto que atingiu sua finalidade.  

 

Desta forma, percebe-se que o princípio da liberdade de forma dos atos processuais, via de 

regra, aplica-se aos casos em que não há explícita regulamentação legal, e que o princípio da 

instrumentalidade das formas aplica-se aos casos em que há regulamentação legal, devendo ser 

levado em consideração o fim ao qual o ato processual se destina.  

 

 Art. 189, do CPC/15 

 

Art. 189.  Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os 

processos: 

 

I - em que o exija o interesse público ou social; 

 

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, 

filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

 

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; 

 

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde 

que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 

 

Conforme o dispositivo supracitado, os atos processuais devem ser, em regra, públicos, 

ressalvadas as exceções.  

 

 

 

 


