
O juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJRJ), Antonio Aurélio Abi Ramia Duarte, acredita 
que o grande desafio do novo Código de Processo Civil (CPC) é se 
adaptar à grande demanda de processos. O magistrado participou 
como palestrante da 20ª edição do projeto “Café com 
Conhecimento”, promovido pelo Judiciário fluminense. O novo CPC, 
que entra em vigor em março de 2016, foi aprovado pela Lei nº 
13.105, no dia 17 de março de 2015. 

“O principal desafio do novo Código de Processo Civil é o 
enfrentamento das demandas de massa. O novo CPC demanda 
uma postura mais gerencial do juiz e o escopo principal do Código é 
funcionar como uma ferramenta para que o juiz possa enfrentar o 
grande volume, preservando as garantias fundamentais do 
processo, a noção de processo justo e ritualizando menos o 
procedimento”, afirmou. 

Para o magistrado, o novo CPC também possibilitará que as partes 
passem a ter um papel mais atuante durante o processo. 

“O novo CPC dá primazia ao princípio da cooperação. Ele 
transforma o processo em uma comunidade de trabalho, no qual 
todos os atores processuais, juízes e partes, passam a ter um papel 
mais proativo na solução do processo”, avaliou. 

Ele citou como exemplo uma ação relativa a uma questão 
específica, onde, com o novo CPC, as partes, em comum acordo, 
poderão indicar um perito, ao contrário do que ocorre hoje, onde o 
juiz é o responsável pela indicação. 

“Imagine a hipótese de um processo envolvendo, por exemplo, uma 
questão de energia nuclear. Provavelmente, as partes poderão ter 
um maior conhecimento técnico que o juiz. O novo Código permite 
que as partes, caso cheguem a um acordo, indiquem o perito 
responsável pela elaboração de um laudo. Essa hipótese, hoje, é 
inconcebível”, afirmou. 

Outra alteração destacada pelo magistrado no novo CPC é a de 
permitir uma tramitação mais célere do processo. 

“Dentro do novo CPC, algumas ideias saltam aos nossos olhos. 
Uma delas é a redução das hipóteses recursais. Essa alteração é 
importante, porque não há como você preservar a duração razoável 



dos processos como ocorre hoje, com a possibilidade de uma 
sucessão de recursos”, avaliou o juiz auxiliar. 

O projeto "Café com Conhecimento" foi criado pela Biblioteca do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em outubro de 2011. 
Ele objetiva realizar debates sobre questões atuais e relevantes, 
promovendo a interação e a troca de ideias entre os participantes. 
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