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Princípios do 
Contraditório, 
Ampla Defesa, 

Celeridade 
Processual e 

Eficiência 

 

 

 

 

 

Instrumentalidade 
das formas 

 

 

“Art. 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado, 
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 
disposições deste Código.” 

 

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição com base em 
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 
de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 
ofício.” 

 

Influência do common law – sistematização de precedentes e criação do 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). 

 

 

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará 
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” 

 

 

 
Normas Fundamentais 
 

Os Impactos do Novo CPC  no Processo Judicial Tributário 
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Manutenção da 
estrutura do 

procedimento 
ordinário 

 

Inicial – contestação – réplica – provas – sentença – Tribunal 
– Tribunais Superiores  

 

De modo geral, os prazos foram alargados e uniformizados 
em 15 dias 

 

Uniformização dos prazos da Fazenda Pública 

• Todas as manifestações passaram a ser em dobro, salvo 
quando a lei estipular prazo específico – art. 18 

• Prazos: art. 219 - dias úteis 

 

Extinção das cautelares 

 

 

Panorama geral do processo de conhecimento 
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Tutelas Provisórias 

Os Impactos do Novo CPC  no Processo Judicial Tributário 

Tutelas Provisórias 
Art. 294 

Urgência 
Art. 300 

Evidência 
Art. 311 

Antecipada 
Art. 303 

Cautelar 
Art. 305 

Antecedente 

Incidental 

Incidental 

Antecedente 

Incidental 

Antecedente 
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Aspectos Gerais e 
Principais Alterações 

 

 

• Extinção do processo cautelar (Livro III do CPC de 1973); 

 
• Unificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória de 

urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo 
 

• Pode ser revogada a qualquer tempo 
 

• Juiz pode determinar medidas adequadas para efetivação da tutela 
provisória (art. 297) – suspensão da exigibilidade, por exemplo 

 
• Nos recursos é requerida ao órgão jurisdicional competente para 

apreciar o mérito 

Tutelas Provisórias 
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Tutelas de urgência 

 

 

• A tutela de urgência (antecipada e cautelar) pressupõe, 
além da plausibilidade do direito invocado, a existência de 
perigo iminente a justificar reação instantânea do 
Judiciário; 

 
• A tutela antecipada é o instrumento que permite que o 

jurisdicionado frua, desde logo, o direito almejado ao final da ação. 
 Ex.: expedição de CND, desembaraço aduaneiro, fruição de regime especial 

etc. 

 
• A tutela cautelar preserva o direito almejado, assegurando o 

resultado útil do processo.  
 Ex.: suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

 
• Independentemente da espécie de tutela, assim como já fazia o 

CPC 73, o NCPC permite que o juiz determine a apresentação de 
contracautela (Art. 300, §1º) 
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Tutelas Provisórias 
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Antecipada 

 

 

• Satisfativa 

 

• Não será concedida se irreversível 

 

• Faculdade de apresentação de petição inicial simplificada 

 

• Necessidade de aditamento da petição inicial com complementação da argumentação,  
juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final – 15 dias 
do deferimento. Se indeferida, 5 dias. 

 

• Não feito o aditamento – extinção sem resolução de mérito 

 

• Dever de indicação na inicial da pretensão de apresentação da mesma em modo 
simplificado 

 

•  Estabilização caso parte contrário não recorra. Processo é julgado extinto sem que 
se prossiga com o julgamento do pedido final.  

 

• Não faz coisa julgada mas as partes têm 2 anos para, em ação própria, rever, 
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. 
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Tutela de Urgência Cautelar e Antecipada requerida em caráter antecedente 
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Cautelar 

 

 

 

 

Os Impactos do Novo CPC  no Processo Judicial Tributário 

 

Tutela de Urgência Cautelar e Antecipada requerida em caráter antecedente 

• Possibilidade de, na petição inicial, ser apresentado apenas, sumariamente, o direito 

que se objetiva se assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

 

• Após concessão da tutela cautelar, o pedido principal será apresentado em 30 dias 

 

• Pedido principal pode ser, ou não, formulado conjuntamente com o pedido de tutela 

cautelar (sem necessidade de aditamento) 
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Tutela da Evidência 
(art. 311) 

 

 

• Novidade do NCPC 

 

• Concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo 

 

• Hipóteses limitadas para a concessão – lides tributárias 

• Abuso de direito de defesa ou propósito protelatório da parte (tutela de evidência incidental) 

• Alegações de fato comprováveis apenas documentalmente e tese firmado em julgamento de repetitivo 

ou em súmula vinculante 

• Petição Inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável 

 

• Valorização dos precedentes 
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Tutela da Evidência 
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Critérios objetivos de 
fixação nas causas 

que envolvam a 
Fazenda Pública 

 

 

• Contexto atual 
 

• Vencida a Fazenda Pública: fixação conforme apreciação equitativa 
do juiz; 
 

• Condenações sucumbenciais impostas aos particulares: até 20% 
sobre a condenação; 

 
• Contexto no NCPC: 
 
• Causas em que for parte a Fazenda Pública: aplicação 

regressiva dos percentuais estabelecidos pelo legislador que 
variam de acordo com o valor da condenação ou do benefício 
econômico (10% - 20%; 8% - 10%; 5% - 8%; 3% - 5%; 1% - 
3%); 
 

• Sentença ilíquida: o percentual da condenação será definido em 
liquidação de sentença. 
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Sucumbência 
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Critérios objetivos de 
fixação nas causas 

que envolvam a 
Fazenda Pública 

 

 

• Consequências da condenação em faixas regressivas: 
 
– redução da exposição potencial; 

– certeza do patamar da condenação. 

 

 
• Possíveis discussões 
 
• Decreto-Lei nº 1.025/69 e os “encargos legais” de 20% 

aplicados nas execuções fiscais federais: ainda é possível? 
 
• Encargos de 20% cobrados pelas procuradorias estaduais e 

municipais: o conflito com o NCPC parece evidente. 
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Sucumbência 
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Honorários 
sucumbenciais 

recursais 

 

 

• Instituição de comando imperativo para que o Tribunal majore a 

verba honorária ao julgar determinado recurso; 
 

• Intenção do legislador: desestimular a interposição de recursos 
com baixas perspectivas de êxito; 

 
• A majoração em sede recursal deve igualmente obedecer aos 

parâmetros objetivos estabelecidos; 
 

• Fim da compensação na sucumbência recíproca; 

 
• Possível discussão 

 
• Recursos não conhecidos ou inadmitidos também ensejam a 

majoração de honorários? 
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Sucumbência 
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Características 

 

 

• Eficácia vinculante de precedentes (artigo 927): 

• decisões do STF em controle de concentrado 
constitucionalidade; 

• as súmulas vinculantes; 

• os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 
recursos extraordinários e especiais repetitivos; 

• enunciados de súmulas STF e do STJ; 

• orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 
estiverem vinculados. 

 

• Impactos de enorme relevância em toda a nova legislação 
processual  

• improcedência liminar, julgamento monocrático, multa em agravo 
interno, dispensa de reexame necessário, tutela da evidência etc. 
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Uniformização de jurisprudência 
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Características 

 

 

• Cabível quando houver repetição de processos e risco a isonomia 
e segurança jurídica; 
 

• Previsão de instauração em Tribunais de Segunda Instância: 
Meio de desafogar o Judiciário; 

 
• Suspensão dos processos que tragam aquela discussão no 

respectivo território por um ano, extensível por decisão 
fundamentada (Artigo 980); 
 

• Recursos aos Tribunais Superiores com efeito suspensivo; 
 

• Cabimento de pedido de tutela provisória independentemente da 
suspensão. 
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Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 



15 

Recursos Repetitivos 
no STF e no STJ 

 

• Sobrestamento desde o 1º grau de jurisdição (art. 1.037); 
 

• STF ou STJ podem suspender casos sobre tema julgado ou a ser 
julgado em IRDR – requerimento de suspensão (art. 1.029, § 4º); 

 
• Exoneração de custas e honorários se houver desistência antes da 

citação da parte adversa. 
 

 
 
 

• Ambivalência entre os julgamentos dos recursos especiais e 
extraordinários para enfrentamento de questões atinentes à respectiva 

competência do STJ e do STF (arts. 1.031 a 1.034); 
 

• Superação de vícios processuais não graves, desde que tempestivos 
(art. 1.029, § 3º); 
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Tribunais Superiores 

Julgamento dos  

recursos excepcionais 
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