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1. Deveres

Deveres das Partes, Procuradores e demais Intervenientes no Processo

Primeiramente, sobre ser parte processual: a condição de parte assegura ao indivíduo 
o exercício de diversos poderes no âmbito do processo civil, os quais apresentam uma 
vasta gama de direitos processuais, vejamos:

a) de um lado, o autor assume a condição de parte ao levar sua pretensão ao Poder 
Judiciário;

b) por outro lado, ao réu cabe defender-se perante as alegações do autor; e

c) ao juiz, por sua vez, cumpre dirimir os conflitos que lhe são apresentados a fim de 
pacificar os conflitos sociais.

Como será possível observar no estudo a seguir, ao prever uma série de direitos, o Novo 
Código de Processo Civil (NCPC) também institui uma extensa gama de deveres.

Tem-se que o art. 77 do NCPC visa a abranger não somente autor e réu, como também: 
juízes, peritos, contadores, assistentes, advogados, estagiários, promotores, defensores, 
oficias de justiça, e todos que atuem de uma forma ou de outra no processo, embora o 
artigo esteja inserto no Capítulo II intitulado “Dos Deveres das Partes e dos Procuradores”.

Esses deveres se aplicam a quaisquer processos em suas duas espécies procedimentais, 
ou seja, aplicam-se tanto ao procedimento comum (art. 318 e seguintes do NCPC) quanto 
ao procedimento especial (artigos 539 ao 718, também, do NCPC).

Em uma análise mais apurada é possível observar que, ao estipular determinados 
deveres, a lei não confere meras faculdades às partes – permitindo a elas determinarem 
seus próprios comportamentos – mas, antes, visa a disciplinar suas condutas de forma 
objetiva.

Por essa razão, o art. 79 determina a responsabilização por perdas e danos àquele que 
litigar de má-fé, seja autor, seja réu ou terceiro interveniente; de modo que a sistemática 
adotada pelo legislador no NCPC pretende evitar que as partes se utilizem do processo 
de forma indevida.

Como exemplo, podemos citar o disposto no artigo 966, inciso I, do NCPC que prevê 
como causa de rescisão a ocorrência de prevaricação, concussão ou corrupção por 
parte do juiz. Em outras palavras, o juiz que não corresponder com seu dever processual 
está sujeito à cassação de sua decisão, bem como a demais penalidades decorrentes de 
sua falta processual.

Outra hipótese de responsabilização das partes no processo, diz respeito à formulação de 
pretensão pelo autor ou à apresentação de defesa pelo réu quando cientes de que suas 
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alegações são destituídas de fundamento, assim, visa o legislador a evitar a formulação 
de ação ou defesa contrários à disposição expressa de lei.

Responsabilidade das partes e de terceiros por litigância de má-fé

De acordo com a lógica do art. 79, do NCPC, a responsabilidade dos deveres, previstos 
no art. 77 do NCPC, recai sobre as partes. Em havendo pluralidade de partes - quer no 
polo ativo quer no polo passivo da relação processual - qualquer litisconsorte pode vir a 
praticar atos reprováveis ao longo do processo.

Segundo Cássio Scarpinella Bueno (na obra Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro, p. 
421-426), a responsabilidade de manter uma conduta reta e proba durante o transcurso 
processual exigido das partes também recai sobre o amicus curiae (pessoa ou entidade 
estranha à causa que a vem auxiliar, de ofício ou espontaneamente, fornecendo subsídios 
e oferecendo esclarecimentos que venham a contribuir com a solução do conflito).

Como você já deve ter percebido, a todos os sujeitos da relação processual recai a 
responsabilidade do art. 77, independentemente da posição processual que ocupem ou 
do momento em que passem a ingressar no feito.

Mas, fique atento a que as sanções previstas no art. 77 do NCPC não se aplicam ao 
Ministério Público! – quer na qualidade de parte, quer na de custus legis (fiscal da lei) - 
conforme previsto no art. 178 do NCPC. Tampouco se aplicam tais sanções à Defensoria 
Pública enquanto instituição desempenhando função de representante da parte 
necessitada (hipossuficiente) em juízo, ou ao Defensor Público com atuação no processo. 
Ambos gozam do disposto no art. 77, §6º, do NCPC, subtraindo-se de eventuais sanções 
aplicadas pelo juiz. Também aos advogados públicos e privados, aplica-se essa regra.

É necessário ter em mente, então, que advogados públicos e privados, e membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública não se submetem às sanções previstas no art. 
77, do NCPC, conforme orientação do §6º do mesmo artigo.

Aspecto objetivo dos deveres das partes

Os objetivos gerais dos deveres impostos às partes mostram-se, muitas vezes, intuitivos 
e naturais. Primeiramente, cumpre garantir que o processo transcorra normalmente, sem 
procrastinações indevidas e sem desvios ocasionados por comportamento incorreto 
das partes.

Nesta linha de raciocínio, a formação da convicção do juiz também não pode ser abalada 
por alegações de fatos inverídicos e levantamentos de questões de direito desarrazoadas 
ou intencionalmente distorcidas.

A conduta incorreta das partes, por intermédio de seus procuradores, pode se apresentar 
de duas formas:
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