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EDITORIAL

O debate, que teve por base a pesquisa desenvolvida pelo Professor Ri-
naldo Mouzalas, no IV Encontro Anual da ANNEP – Associação Norte e Nordeste 
de Professores de Processo –, realizado na Faculdade de Direito do Recife, foi 
a motivação para intentarmos o estudo mais aprofundado sobre o tema da 
“Improcedência”, que, apesar da importância, tem sido relegado a segundo 
plano nos estudos da ciência processual. A coordenação do referido trabalho 
fora confiada pela Direção da ANNEP aos Professores Dr. Beclaute Oliveira Silva, 
Msc. Rinaldo Mouzalas e Msc Rodrigo Saraiva Marinho, sob a supervisão e coor-
denação do Professor Dr. Fredie Didier Jr.

Por se tratar de tema antigo, mas pouco analisado, embora fundamental, 
decidiu-se convidar Pesquisadores de Direito Processual de várias regiões do 
país para contribuir com o estudo e aprofundamento da matéria em questão. 
Para nossa surpresa, acolheram ao chamado Pesquisadores da Itália e de Por-
tugal, que trouxeram seus respectivos olhares sobre a temática, revelando a 
importância que o estudo possui. Em Brasil, Professores vinculados a diversos 
PPGD’s (Programa de Pós-Graduação em Direito Stricto Sensu – Mestrado e Dou-
torado) em Direito Processual trouxeram sua contribuição, tais como: PPGD da 
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), PPGD da Universidade Estadual 
do Norte do Paraná (UENP), PPGD da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 
PPGD da Universidade Federal da Bahia (UFBA), PPGD da Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), PPGD da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), PPGD do Centro Universitário do Pará (CESUPA), PPGD do Centro Univer-
sitário de Brasília (UNICEUB) e PPGD da Faculdade Autônoma de Direito (FADISP).

Alcançou-se como resultado uma obra que corporifica e representa a pes-
quisa dos aludidos Programas de Pós-graduação em Direito Stricto Sensu, na 
linha de Direito Processual, revelando uma visão plural sobre o tema da “Im-
procedência”, devendo-se destacar que se trata de única obra com esta enver-
gadura produzida até hoje na literatura nacional, o que reforça sua oportuni-
dade e atualidade, máxime quando se avizinha a vigência do novo Código de 
Processo Civil pátrio.
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APRESENTAÇÃO
Rodrigo Saraiva Marinho1, Beclaute Oliveira Silva2 e Rinaldo Mouzalas3.

Nos dias 26 a 28 de setembro de 2012, foi realizado, na Faculdade de Di-
reito do Recife, o IV Encontro Anual da ANNEP – Associação Norte e Nodeste de 
Professores de Processo. 

Durante o evento de 3 (três) dias, a discussão que suscitou a ideia do 
presente livro foi a apresentação da dissertação de Rinaldo Mouzalas, um dos 
coordenadores desse livro, que tratava sobre os efeitos da improcedência no 
processo e suas eventuais consequências para as partes.

Em acirrado e profícuo debate realizado pelos membros da ANNEP, Fredie 
Didier Júnior, presidente da ANNEP, desafiou, a mim e a Beclaute Oliveira, a or-
ganizarmos uma obra com o assunto focado na improcedência, porque “achava 
muito difícil que essa obra saísse”.

À noite, no jantar de confraternização, Didier, empolgado, disse ter chega-
do ao hotel em Recife, esboçado um artigo sobre o tema e destacou: “acho que 
vem coisa boa por aí”. O artigo feito por ele, e que pode ser lido nessa obra 
(“Contradireito, objeto litigioso do processo e Improcedência”), só demonstra 
que o desafio proposto pelo próprio foi vencido com sua própria ajuda.

A presente obra conta com a participação de autores brasileiros e es-
trangeiros, o que demonstra o amadurecimento da ANNEP e o interesse em 
publicar nas obras organizadas por essa associação. Variados temas são trata-
dos ao longo de 29 (vinte e nove) artigos escritos por grandes processualistas, 
que passam pelas decorrências da improcedência na ação declaratória, na 

1. Advogado. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Especialista pela 
FESAC/UECE em Direito Processual Civil. Professor das disciplinas de Processo Civil e Direito Empresarial 
da graduação e pós-graduação da Faculdade Christus, da Pós Graduação da UNIFOR – Universidade de 
Fortaleza, Professor convidado da Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará – FESAC.

2. Doutor em Direito (UFPE). Mestre em Direito (UFAL). Professor da FDA/UFAL(Mestrado e Graduação). 
Membro Fundador da ANNEP. Membro do IBDP e da ABDPC.

3. Mestre em Processo e Cidadania pela Universidade Católica de Pernambuco. Graduado em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. Membro da Associação Norte e Nordeste dos 
Professores de Processo. Professor da Universidade Federal da Paraíba. Advogado e Consultor Jurídico.
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consignação em pagamento trabalhista, no processo cautelar e numa série de 
outras problemáticas que constam dessa bela obra. 

Fica o convite para apreciar a primeira obra nacional a tratar exlcusiva-
mente do tema “Da Improcedência” e entender até que ponto ela pode afetar 
as partes. 

Fortaleza, 13 de julho de 2015
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C A P Í T U L O  1

Improcedibilità e giudicato
Andrea Pietrolucci1

SUMÁRIO: 1. GIUDICATO: BREVI CENNI INTRODUTTIVI; 2. GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE; 3. GIU-
DICATO ESTERNO ED INTERNO. GIUDICATO PARZIALE; 4. LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL GIUDICATO; 
5. EFFICACIA SANANTE DEL GIUDICATO; 6. PROVVEDIMENTI CHE POSSONO PASSARE IN GIUDICATO; 7. 
IMPROCEDIBILITÀ: PREMESSA; 8. UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA DEDICATA ALL’APPELLO; 9. EFFETTI 
DELLA PRONUNCIADI IMPROCEDIBILITÀ.

1. GIUDICATO: BREVI CENNI INTRODUTTIVI

La cosa giudicata consiste nell’immodificabilità del provvedimento del 
giudice, che si realizza quando siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione 
contro di esso, ovvero quando essi non siano più proponibili per il decorso dei 
termini.

Come sottolineato da autorevole dottrina2, alla base del fenomeno 
della cosagiudicatavi è il principio processuale fondamentaledel “ne bis in 
idem”,presente nella generalità degli ordinamenti,in forza del quale un giudice 
non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa 
giudicata. Qualora, infatti, l’azione su cui si è già formato il giudicato venisse 
ad essere proposta nuovamente, il “nuovo” giudice è tenuto a dichiararla 
inammissibile, una volta verificata l’identità della domanda, in tutti i suoi 
elementi identificativi, oggettivi (petitum e causa petendi) e soggettivi, rispetto 
a quella già precedentemente avanzata e decisa, con effetto di cosa giudicata.

2. GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE

Sul pianodel diritto positivo, si suole distinguere tra giudicato in senso 
formale e giudicato in senso sostanziale.

1. Laureato in giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza”, con specializzazione in diritto societario 
ed in diritto fallimentare e concorsuale. Autore di numerosi scritti nella materia del diritto concorsuale e 
della proprietà intellettuale. È patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Magistrature Superiori. 

 Ha definito con successo molte operazioni di compravendita di aziende e società italiane. Ha impostato 
ed assistito la ristrutturazione di diversi gruppi italiani, definendone la debitoria, sia con convenzioni 
stragiudiziali che attraverso il ricorso a procedure concorsuali.

2. C. Mandriolie A. Carratta, Corso di Diritto Processuale Civile, Giappichelli Editore, Torino, 96 e ss.
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Segnatamente, l’art. 324 c.p.c. fornisce la definizione di giudicato formale. 
Con questa espressione si viene ad indicare che una decisione non è più 
impugnabile, non essendo ormai esperibili i mezzi ordinari di impugnazione 
(ovverosia l’appello, il ricorso per Cassazione, regolamento di competenza3 e 
revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell‟art. 395 c.p.c.).

Il giudicato sostanziale, invece, è definito dal legislatore all’art. 2909 c.c., 
nel quale si esprime il far stato ad ogni effetto dell’accertamento contenuto nella 
sentenza passata in giudicato formale – e, dunque, il suo valore vincolante –nei 
confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa.

Si ha, dunque, cosa giudicata in senso formale quando la sentenza diviene 
irretrattabile sotto due profili: diviene “incontestabile” in giudizio ad opera 
delle parti e, correlativamente, intoccabile da parte del giudice. 

La cosa giudicata sostanziale, invece, impone alle parti l’obbligo di 
osservare quanto stabilito dal giudice quasi come fosse una legge speciale 
vigente solo nei loro confronti. Essa si impone tanto alla parte soccombente 
quanto a quella vincitrice, per quanto quest’ultima possa rinunciare al risultato 
a lei favorevole, ovvero mettersi d’accordo con la controparte per una nuova 
disciplina del rapporto, ma le parti, anche se concordi, non possono portare la 
medesima controversia davanti al giudice per una seconda volta. In tal caso, 
infatti, il giudice adito deve d’ufficio ed in qualunque grado e stato del giudizio 
rilevare l’esistenza del precedente giudicato4. 

In realtà, come sottolineato dalla prevalente dottrina (Pugliese, Mandrioli, 
Liebman) la distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale, anche se 
consacrata negli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. è soltanto apparente, atteso che 
le due espressioni si riferiscono a due aspetti dello stesso fenomeno, nel 
senso che il giudicato è propriamente quello che si definisce formale, e cioè la 
decisione non più impugnabile con i rimedi ordinari, cui consegue la certezza del 
rapporto giuridico dedotto in causa, che viene definita giudicato sostanziale5, 
quale riflesso di quello formale. 

3. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti qualificano tale rimedio come mezzo di impugnazione pos-
to dalla legge a disposizione della parte che ritiene di essere stata lesa dalla pronuncia (cfr. Cass. 
3347/1988); più precisamente quale mezzo di impugnazione ordinario, in quanto la sua proponibilità 
impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento ed il suo fine è quello di eliminare la pronuncia 
impugnata e di sostituirla con un’altra (così Zanzucchi, Mandrioli, Liebman. Contra Azzariti e Satta, sul 
rilievo che in alcuni casi la legge ne consente l’esperibilità anche alla parte vittoriosa, cfr. art. 43, co. 2, 
c.p.c.

4. Si è, ad esempio sostenuto che la sentenza passata in cosa giudicata che ha ritento non provata la circos-
tanza che il convenuto sia titolare del rapporto controverso, preclude, a prescindere dalla produzione 
di nuovi elementi di prova, la proposizione della stessa domanda nei confronti del medesimo convenuto 
(Cass. 7/10/2010 n. 20802).

5. Cfr. Cass. n. 5840/87.
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In altri termini, si potrebbe affermare che l’art. 2909 c.c. definisce il 
contenuto oggettivo ed i limiti soggettivi della decisione giurisdizionale definitiva, 
mentre l’art. 324 c.p.c. si limita ad individuare il momento in cui essi diventano 
immutabili, almeno tendenzialmente.

E’ da rilevare, infatti, a tale ultimo proposito, che la sentenza passata in 
cosa giudicata formale non è totalmente incontrovertibile, atteso che la stessa 
può essere ancora impugnata con i rimedi previsti e disciplinati dagli artt. 395 n. 
1, 2, 3 e 6 c.p.c. e 404 c.p.c.. Tuttavia, essa ha acquistato una immutabilità quasi 
totale proprio perché le impugnazioni (“straordinarie”, alla luce della norma in 
commento) ancora ammesse dopo il passaggio in giudicato sono oggettivamente 
limitate e la loro proposizione altamente improbabile (Liebman). 

Sempre in termini generali, mette conto ancora evidenziare che i diritti 
derivanti da una sentenza di condanna passata in cosa giudicata si prescrivono 
in dieci anni anche se per gli stessi la legge stabilisce una prescrizione più breve 
(art. 2953 c.c.) e che, in materia di diritti disponibili, la rinuncia ad avvalersi 
degli effetti di una sentenza favorevole passata in giudicato va desunta da 
inequivoche manifestazioni di volontà in senso abdicativo o transattivo del 
diritto, ovvero da un comportamento concludente incompatibile con il contenuto 
della sentenza stessa (Cass. 16766/09). Appare, peraltro, opportuno evidenziare 
che l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale, 
purché idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, perdura fino 
al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, non solo nel 
merito, ma anche su questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza, 
difetto di presupposti processuali), ovvero preliminari di merito (prescrizione), 
in quanto anch’essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale (Cass. 
17\12\1999, n. 14243). In tutte queste ipotesi si è, infatti, in presenza di una 
causa interruttiva a carattere permanente, a differenza dell’atto di costituzione 
in mora, del riconoscimento dell’altrui diritto (art. 2945 comma I c.c.) e della 
domanda giudiziale relativa ad un processo poi estinto (art. 2945 comma III c.c.) 
che concretano casi di cause interruttive a carattere istantaneo.

3. GIUDICATO ESTERNO ED INTERNO. GIUDICATO PARZIALE

A differenza del giudicato formatosi in altro giudizio (c.d. giudicato esterno), 
il giudicato interno è quello formatosi nello stesso processo ancora in corso di 
svolgimento. 

Il giudicato interno preclude, pertanto, ogni possibilità di decidere 
nuovamente le stesse questioni nel corso del medesimo processo, tranne 
che ciò avvenga ad opera del giudice dell’impugnazione (Cass. 457/73) ed a 
condizione che siano state oggetto di specifica riserva e specifico gravame. 
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Infatti, le questioni esaminabili d’ufficio che abbiano formato oggetto nel 
corso del giudizio di primo grado di una ben precisa domanda od eccezione 
non possono più  essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, qualora 
la decisione o l’omessa decisione di tali questioni da parte del primo giudice 
non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, per essersi ormai 
verificata una preclusione processuale, derivante dal giudicato interno, che il 
giudice dei gradi successivi deve indefettibilmente rilevare6. In altri termini, è 
pacifica la formazione del giudicato interno su tutte le questioni che abbiano 
formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e che 
non siano state ritualmente proposte al giudice di appello da chi vi abbia 
interesse7.

Comune ad entrambe le ipotesi suddette di giudicato (esterno ed interno), 
è l’ulteriore fattispecie di c.d. giudicato parziale che, come si evince dalla 
stessa espressione usata, può aversi per il fatto che solo una parte della 
sentenza passi in giudicato. Occorre evidenziare che, nel caso di impugnazione 
parziale, l’acquiescenza ai sensi dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., alle parti 
della sentenza non impugnate, si verifica quando si desuma dall’atto in modo 
inequivoco la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione 
all’appello e le diverse parti siano del tutto autonome l’una dall’altra, ma non 
anche quando la parte impugnata costituisca sviluppo logico della parte non 
impugnata, per cui, in realtà, l’impugnazione della argomentazione, pur distinta, 
della prima si ponga in nesso conseguenziale con l’altra8. Ove non sia stata 
proposta impugnazione nei confronti di un capo della sentenza e sia stato, 
invece, impugnato un altro capo strettamente collegato al primo, è da escludere 
che sul capo non impugnato si possa formare il giudicato interno9. 

Riassumendo, quindi, il giudicato parziale si verifica ogni qualvolta 
l’impugnazione proposta non si estenda a quei capi della sentenza che, fondati 
su presupposti indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano 
rispetto a queste ultime carattere autonomo e individualità a sé stante10. Infatti, 
la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato 
capo della sentenza investita dall’impugnazione, può verificarsi soltanto con 
riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto 
concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, 
perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire 

6. Cass.n. 2388/98.
7. Cass. 5-5-03, n. 6754.
8. Cass. 33/08.
9. Cass. 4934/2010.
10. (Cass. n.11581/2001, n.10550/98)
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che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono 
meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella 
sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove 
quest’ultima sia oggetto del gravame11. 

Il giudicato parziale si forma, quindi, soltanto in relazione ad un capo 
autonomo di sentenza (e, ovviamente, ai suoi antecedenti logico-giuridici), che 
risolva una questione avente una propria individualità e autonomia, così da 
integrare astrattamenteuna decisione del tutto indipendente.

4. LIMITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DEL GIUDICATO

A questo punto, appare lecito chiedersi cosa resta effettivamente coperto 
dal “giudicato”. La sentenza, infatti, è un atto complesso e rappresenta l’esito 
ordinario di un giudizio, il provvedimento con il quale il giudice esercita la 
funzione del iusdicere, cioè di decidere, con effetto vincolante tra le parti, quale 
sia la “regola” del caso concreto. 

La questione è generalmente conosciuta come il problema dei “limiti 
oggettivi e soggettivi del giudicato”. 

Appare quasi superfluo precisare che oggetto del giudicato è la decisione 
del giudice, così come prospettata dalle parti, ovverosia l’accertamento 
dell’esistenza o dell’inesistenza del diritto soggettivo fatto valere nel processo, 
che opererà in tutti i futuri giudizi in cui sia dedotto in via principale quello 
stesso diritto soggettivo (c.d. effetti diretti) o siano fatti valere diritti soggettivi 
la cui esistenza da questo dipende (c.d. effetti riflessi). 

Sennonché, per poter identificare chiaramente la controversia, si deve 
necessariamente fare riferimento ai tre elementi dai quali è contraddistinta 
l’azione, ovverosia i soggetti, il petitum(ciò che si chiede con la domanda12) e 
la causa petendi (la ragione oggettiva in base alla quale si chiede il petitum), 
tenendo, comunque, a mente che anche il convenuto può contribuire, con le sue 
eccezioni, a determinare l’oggetto della lite, estendendo il themadecidendum o 
introducendo nuovi temi. 

11. (Cass. 8859/2001, Cass. 4363/09)
12. Parte della dottrina (Pugliese) ha peraltro evidenziato come il termine petitum, ai fini della individua-

zione dei limiti del giudicato, vada inteso nel senso non di provvedimento chiesto al giudice (c.dpetitum 
immediato), bensì di pretesa, ossia di affermazione in giudizio della situazione favorevole (diritto sogget-
tivo, potere, status) che il soggetto assume attribuita a sé dall’ordinamento e non rispettata o contestata 
dalla controparte, in quanto il giudicato si forma sull’accertamento, mentre non è specificamente la mera 
condanna del convenuto o la pronunzia costitutiva del giudice a fare stato.
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Inoltre il giudicato non involge le questioni eventualmente presentatesi in 
corso di causa e risolte “incidenter tantum”13, come si può agevolmente evincere 
dal disposto dell’art. 34 c.p.c..

Entro questo limite peraltro il giudicato, normalmente, preclude tutte le 
argomentazioni e le eccezioni che le parti avrebbero potuto dedurre, anche 
se in effetti non le hanno dedotte. Si suol dire, infatti, che il giudicato copre il 
dedotto ed il deducile.

Ma occorre avvertire che il contenuto della sentenza va desunto non solo 
dal dispositivo, ma anche dalle risoluzioni e dagli accertamenti che formano la 
premessa logica della decisione ed integrano la statuizione finale purché non 
costituiscano la risoluzione di questioni prettamente processuali, ma attengano 
alla definizione del rapporto giuridico controverso e rientrino nell’ambito della 
domanda.

Gli effetti diretti del giudicato si producono nei confronti delle parti che 
sono titolari del rapporto giuridico controverso. Ma gli effetti riflessi possono 
estendersi, oltre alle parti, a coloro che sono titolari di rapporti giuridici connessi 
con quello sui cui è stato deciso (i cc.dd. terzi interessati). 

L’accertamento o il provvedimento contenuto nella sentenza passata 
in giudicato è in realtà efficace di fronte a tutti ancorché il giudicato non 
compromette le azioni che i terzi possano esercitare sul medesimo oggetto in 
forza di un titolo autonomo, non dipendente da quello delle parti.

In questo senso deve essere inteso il principio di cui all’art. 2909 c.c. 
che la sentenza fa stato tra le parti e coloro che succedono nel rapporto 
giuridico (eredi ed aventi causa) e non pregiudica i terzi: res inter alios iudicata 
tertiisnequenocetnequeprodest (limite soggettivo del giudicato).

5. EFFICACIA SANANTE DEL GIUDICATO

Una delle caratteristiche peculiari del giudicato è la sua efficacia sanante, 
come si può evincere argomentando dall’art. 161 c.p.c., nel quale il legislatore 
ha consacrato la regola della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, 
prescrivendo, infatti, che “la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso 
per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole 
proprie di questi mezzi di impugnazione”. 

13. Afferma a tal proposito la Cassazione che “il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto 
di controversia e di decisione comprese le premesse necessarie della pronuncia dispositiva “ (cass. 
28/9/1994 n. 7890) e che sia cos’ inscindibilmente legato con la decisione finale, da doversi ritenere che 
non costituisca una semplice affermazione incidenter tantum (cass. 4118/1974).
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Ai fini di una migliore comprensione della norma, appare opportuno 
ricordare che la nullità, per poter spiegare i suoi effetti invalidanti, necessita di 
essere dichiarata. Il giudice, quindi, nell’adottare il provvedimento, dispone la 
rinnovazione dell’atto nullo, sempreché sia necessario e possibile. Di contro, se 
non viene dichiarata, la nullità, anche se assoluta, non invalida il procedimento, 
che prosegue sino alla sua conclusione. 

Invero, in base al disposto del primo comma dell’art. 161 c.p.c. sopra 
menzionato, la decadenza dall’impugnazione impedisce la rilevabilità del vizio 
e dà luogo alla sua sanatoria. 

Pertanto, per effetto di tale norma, tutte le nullità endoprocessualiassolute(che 
si trasmettono quindi per derivazione alla sentenza che definisce il giudizio, a 
differenza di quelle relative già sanate per effetto della mancata tempestiva 
eccezione della parte interessata che non vi abbia datoluogo) e quelle 
proprie della sentenza (si pensi ad esempio al caso di una omessa lettura 
del dispositivo in udienza in una controversia di lavoro prescritta dall’art. 429 
c.p.c o alla radicale mancanza della motivazione – cfr. Cass. SS.UU.  12/6/1999 
n. 319) possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole delle 
impugnazioni, con la conseguenza la mancata proposizione dell’impugnazione 
fa passare in giudicato la sentenza e comporta la sanatoria dei vizi14. 

Difatti, vale la pena ricordare che la querela nullitatisdel diritto intermedio 
è stata assorbita dall’appello, in quanto, se con l’appello potevano contestarsi 
vizi intrinseci del giudizio contenuti nella sentenza, a maggior ragione dovevano 
ritenersi contestabili con l’appello anche i vizi estrinseci (Mandrioli).

Ad ogni modo, la regola dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di 
impugnazionevale solo per gli atti idonei al giudicato, in quanto, nel caso, invece, 
di atti insuscettibili alla cosa giudicata (si pensi alla sentenza inesistente) opera 
il rimedio dell’actionullitatis o dell’exceptionullitatis.

Tale regola, inoltre, trova applicazione anche in relazione ai vizi di 
costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.). Infatti, secondo la costante giurisprudenza 
di legittimità15, la nullità della sentenza si converte, ai sensi degli artt. 158 e 161 
c.p.c., in motivo di impugnazione e può essere fatta valere soltanto nei limiti 
e secondo le regole dell’appello. Ne consegue che, ove manchi il motivo di 
gravame sul punto, la questione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di 
appello, né dare luogo a vizio denunciabile con ricorso per cassazione. 

14. Cass. 3081/98.
15. Cass. 7423/2011 in tema di mancato intervento obbligatorio in causa del P.M..
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6. PROVVEDIMENTI CHE POSSONO PASSARE IN GIUDICATO

Tutte le sentenze, siano esse di merito che di rito, sono suscettibili di 
passare in cosa giudicata formale.

Al contrario si ritiene che il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c. 
possa riguardare soltanto le sentenze che contengano statuizioni sul merito. 
Tali sono le sentenze con cui si accoglie la domanda(le quali possono essere, 
seconda la forma della tutela giuridica accordata, di accertamento, costitutive o 
di condanna) o si rigetta una richiesta di parte (in quanto negano la sussistenza 
del diritto o dei requisiti dell’azione).

Per quanto concerne, invece, le sentenze in rito (quali quelle di 
inammissibilità, improponibilità, improcedibilità) non si può non rilevare che, 
nel processo civile, il difetto nell’introduzione di una domanda, sanzionata 
dall’ordinamento con un’invalidità ostativa ad una pronunzia nel merito, non 
è vizio che attenga all’esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione, 
sicchè, ad esempio, in caso di omessa pronunzia nel merito su una domanda 
dichiarata inammissibile per vizio nella sua introduzione o notificazione, la parte 
interessata può denunziare l’omissione in sede di gravame, previa impugnazione 
della declaratoria d’inammissibilità o del rigetto in rito, oppurepromuovere 
la domanda in altro e separato giudizio, atteso che la rinuncia implicita alla 
pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente 
processuale e non sostanziale.

Sono altresì suscettibili di giudicato sostanziale le sentenze sulle condizioni 
dell’azione ovverosia su questioni di legittimazione (Cass. n. 2125/95, n. 4650/99 
in tema di legittimazione ad agire), relative all’interesse ad agire (Cass. 75\3207), 
o sull’integrità del contraddittorio (Cass. 87\3722). 

Nel novero dei provvedimenti soggetti al giudicato c.d. sostanziale, vi 
rientrano anche le sentenze (oggi ordinanze) della Cassazione che statuiscono 
sulla competenza, in sede di regolamento di competenza (art. 49 c.p.c.), la cui 
efficacia perdura oltre l’estinzione del processo in cui sono state pronunciate (art. 
50c.p.c.,coordinato con quanto previsto dall’art. 310 comma II c.p.c., applicabile, 
secondo la prevalente dottrina, anche in tema di sentenze emesse in sede di 
regolamento di giurisdizione: Vaccarella, Satta; contra Cass. 71\3019 e Andrioli). 
Mentre le altre sentenze (oggi ordinanze) che statuiscono sulla competenza 
non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poiché 
la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito 
con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto ad un giudicato di tipo 
formale (Cass. 2697/95). Il che postula che l’efficacia preclusiva di sentenze sulla 
competenza non emesse dalla S.C. in sede di regolamento di competenza è solo 
endoprocessuale, sempre che sul punto si sia formato il giudicato interno, e 
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non fa, invece, stato in un diverso giudizio instaurato sulla medesima domanda 
dinanzi ad un giudice diverso. 

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è solita ritenere che, nel caso 
di sentenza dichiarativa dell’incompetenza, in difetto di impugnazione con il 
regolamento di competenza e di conflitto d’ufficio (art. 45 c.p.c.), non sono 
più contestabili né la statuizione di incompetenza del giudice che ha emesso 
la pronuncia, né quella sulla (asserita) competenza del giudice dinanzi al 
quale la causa sia stata riassunta,sicché, nei successivi gradi del (medesimo) 
procedimento,né le parti né il giudice procedente possono rimettere in 
discussione la questione di competenza (Cass. 1941/98, n. 1501/96). Non si 
determina invece alcuna preclusione in un distinto giudizio promosso dalle 
stesse parti dinanzi ad un giudice diverso (Cass. 14-11-03, n. 17248).

Per quanto concerne invece le sentenze in tema di giurisdizione, la 
giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudicato sostanziale sulla 
giurisdizione può formarsi,sia a seguito della statuizione emessa dalle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo 
di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, 
quest’ultimo proponibile sempre che non si sia già formato un giudicato implicito 
sulla giurisdizione (Cass. S.U. 18758/08), c.d. efficacia panprocessuale, sia per 
effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il 
riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito, restando 
peraltro esclusa la equiparabilità a tale sentenza della decisione che abbia 
semplicemente statuito sulla competenza per materia (Cass. 10979/2001, S.U. 
4386/94, 1311/95, S.U. 16779/2005, S.U. n. 14854/2006). 

Particolarmente significativo appare il percorso elaborato dalla 
giurisprudenza in meritoalla pronuncia di cessazione della materia del 
contendere16, argomentosu cui sono intervenute le SS.UU., risolvendo il contrasto 
giurisprudenziale creatosi in subiecta materia.

Ebbene è stato a tal proposito statuito che detta pronuncia costituisce 
un’ipotesi di estinzione del processo, da dichiarare con sentenza, d’ufficio o su 
istanza di parte, ogniqualvolta non si può far luogo alla definizione del giudizio 
per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno 
dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina 

16. Istituto non espressamente previsto da alcuna norma del codice di rito, al contrario di quanto accade nel 
processo amministrativo, ove l’art. 23 L. 1034/71 recita: “se entro il termine per la fissazione dell’udienza 
l’amministrazione annulla o riforma l’atto impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente, il tribunale 
amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese”, nozione da 
sempre utilizzata dalla giurisprudenza, ogni qualvolta si verifichi nel corso del processo un evento in grado 
di incidere sull’oggetto del giudizio, rendendo inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria.
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il venir meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in 
giudicato e che proprio perché accerta solo il venir meno dell’interesse non 
ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa 
fatta valere, ma solo sul venir meno dell’interesse e con l’ulteriore conseguenza 
che il giudicato si forma solo su quest’ultima circostanza17. 

A ben vedere, il giudicato non involge i soli provvedimenti aventi la forma 
della sentenza.

Difatti, se è pur vero, in linea prettamente astratta, che tale atto incarnail 
provvedimento decisorio per eccellenza – diversamente dall’ordinanza e dal 
decreto, provvedimenti, questi, a contenuto ordinatorio, in quanto volti a 
provvedere sullo svolgimento del processo e, in generale, caratterizzati da una 
funzione strumentale e preparatoria rispetto alla pronuncia sulla domanda – 
esistono, tuttavia, apparenti discrasie, casi in cui viene meno proprio quella 
congruenza tra forma e funzione del provvedimento.

Si tratta, in realtà, di precise scelte del legislatore, spesso dettate da 
esigenze contingenti, quale, come spesso accade, quella acceleratoria dei 
tempi del processo, o deflattiva del carico giudiziario pendente. Un esempio 
particolarmente chiaro, in tal sensoè rappresentato dall’ordinanza di cui 
all’art. 702 ter (introdotta con l. n. 69 del 2009), emessa a conclusione di un 
procedimento sommario di cognizione, piuttosto uniformemente considerato 
come un processo di cognizione ordinaria ancorché semplificata. Si tratta infatti 
di provvedimenti sono dotati di contenuto condannatorio, di funzione decisoria 
e di idoneità al giudicato, conseguibile in mancanza di proposizione dell’appello 
da parte del soccombente (cfr. Chizzini, A., Provvedimenti, cit., 65; Basilico, G., La 
revoca dei provvedimenti civili contenziosi, Padova, 2001, 224 ss.; Basilico, G., Il 
procedimento sommario di cognizione, in Giusto proc. civ., 2010, 758 ss.).

Secondo la dottrina dominante, poi, sono idonee al passaggio in giudicato 
anche le pronunce di merito per le quali la legge preveda una forma diversa da 
quella della sentenza, come il decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto 
ex art. 645 e ss. c.p.c. e 650 c.p.c. e l’ordinanza di convalida di sfratto non 
tempestivamente opposta ex art. 668 c.p.c.

In tali ultimi casi, il giudicato si forma nel momento in cui scade 
infruttuosamente il termine per proporre l’impugnazione specificamente 

17. Cfr. ex pluribus,Cass. S.U. 4714/06, la qualeha precisato che alla emanazione di una sentenza di cessazione 
della materia del contendere consegue la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto 
avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; Cass. n. 10960/2010 la 
quale ha ulteriormente precisato che l’impugnazione proposta avverso tale sentenza, intesa a modificar-
ne soltanto la motivazione, deve ritenersi inammissibile, difettando in tal caso un interesse attuale ad 
ottenere la rimozione di eventuali accertamenti contenuti nella suddetta pronuncia.
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prevista per quel provvedimento (che normalmente è un’opposizione diretta a 
provocare l’apertura di un procedimento ordinario di cognizione in primo grado 
a contraddittorio pieno). 

Riguardo all’ordinanza di convalida, la giurisprudenza ha statuito che, 
preclusa l’opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale 
non solo sull’esistenza della locazione, sulla qualità rispettivamente di locatore e 
conduttore delle parti e sull’intervento di una causa di cessazione o risoluzione 
del rapporto, ma altresì sulla qualificazione di esso, se la scadenza del medesimo 
è correlata alla tipologia del contratto (Cass. 6406/99, 2082/98). Sia la convalida 
di sfratto per morosità, sia il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di 
canoni locatizi insoluti, una volta divenuti inoppugnabili, acquistano l’efficacia 
del giudicato sull’esistenza del contratto di locazione, su quella del credito per 
il pagamento dei canoni e sull’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od 
estintivi dell’uno o dell’altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio. 

Il giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo esecutorio perché non opposto 
copre non solo l’esistenza del credito azionato, ma anche la deducibile inesistenza 
di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti 
al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione; esso non si estende 
ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportano mutamento di petitum o 
causa petendi nella domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto.

In giurisprudenza, si ammette altresì l’idoneità al giudicato del decreto 
ex art. 664 c.p.c. (Cass. 7815/91), del decreto previsto dall’art. 28 St. lav., in 
mancanza dell’opposizione prevista dal co. 3 della stessa norma (Cass. 5039/89), 
dell’ordinanza di rilascio di un immobile ex art. 30 legge n.392/78, mentre si 
esclude l’idoneità al giudicato dell’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. (Cass. 
79/1499, 1917/97), benché se ne ammetta la sopravvivenza all’estinzione del 
giudizio di merito (Cass. 91/4319). 

Ugualmente, è del tutto inidoneo ad acquistare valenza di giudicato il 
provvedimento emesso ante causam in sede di procedura d’urgenza, di cui 
all’art. 700 c.p.c., sia che accolga o rigetti la richiesta.

Tale assunto mantiene la propria valenza anche nel sistema processuale 
delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di 
cui all’art. 2, comma 3, lettera e - bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, in cui i provvedimenti urgenti anticipatori 
degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 
c.p.c., sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti 
del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito e 
contro di essi non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi 
dell’art. 111 Cost. (Cass. S.U. 28/12/2007, n. 27187). 
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Un cenno a parte meritano i provvedimenti di cui agli artt. 183 bis, ter e 
quaterc.p.c., noti anche come provvedimenti anticipatori di condanna. 

Al fine di accelerare la tutela dei diritti, infatti, il legislatore, con la L. 
353/90, ha introdotto la possibilità che il Giudice Istruttore possa emettere 
provvedimenti di condanna in corso di causa, con il fine di anticipare, in tutto 
o in parte, gli effetti dell’eventuale sentenza di condanna, soddisfacendo, in tal 
modo, esigenze immediate di tutela e scoraggiando la prosecuzione di giudici 
da finalità dilatorie.

Ebbene, la revocabilità dell’ordinanza di cui all’art. 186 bisc.p.c.(ordinanza 
per il pagamento delle somme non contestate) dovrebbe escludere che a tale 
provvedimento possa tendenzialmente essere riconosciuta la natura di un 
provvedimento decisorio, ovverosia idoneo ad incidere in modo irreversibile sui 
diritti e, di conseguenza, l’esperibilitàdel ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost, 
ovvero l’assoggettabilità ad impugnazione immediata o differita, nel rispetto del 
regime delle sentenze parziali. Tuttavia, a seguito dell’estinzione del processo, 
l’ordinanza in esame assume il carattere dell’immutabilità, trasformandosi in 
provvedimento avente autorità di giudicato sostanziale (Proto Pisani). In senso 
contrario si sostiene che, dopo l’estinzione del processo, l’ordinanza manterrebbe 
la mera efficacia esecutiva già posseduta in origine (Mandrioli) con la conseguenza 
che sarebbe attaccabile oltre che attraverso un autonomo giudizio di cognizione, 
con l’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Camoglio). 

Con riguardo, invece, all’ordinanza ex art. 186 terc.p.c., essa, al pari del 
decreto ingiuntivo, in caso di mancata opposizione o di mancata contestazione 
dell’opponente, così come nell’ipotesi di estinzione del giudizio, acquista, 
sempreché il giudizio si estingua, l’esecutività di cui fosse eventualmente priva.

La S.C., però, ha affermato che l’ordinanza emessa a norma dell’art. 186 
terc.p.c. non è suscettibile di ricorso per cassazione previsto dall’art. 111, comma 
2, cost., poiché il suo espresso assoggettamento alla disciplina di cui agli art. 
177 e 178, comma 1, c.p.c. la rende inidonea ad assumere contenuto decisorio e 
ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale (Cass. 
17\7\1998, n. 6995; Cass. S.U. 1820/07; contra, in dottrina Tarzia, Proto Pisani). 

Dal momento che l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione (art. 
186 quater c.p.c.) acquista, in caso di estinzione del processo o di mancata 
manifestazione della parte intimata della volontà di pronuncia della sentenza, 
l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza, acquisti efficacia 
di giudicato sostanziale. 

7. IMPROCEDIBILITÀ: PREMESSA

Nel processo civile, l’improcedibilità suole indicare quella peculiare ragione 
ostativa all’esame dell’atto introduttivo del giudizio da parte del magistrato, sia 
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in primo grado (si pensi al recente art. 5, 1° co., d.lgs. n. 28/2010), sia nelle fasi 
di gravame (artt. 348, 369, 399 c.p.c.).

In particolare, nel sistema processuale civilistico italiano, l’improcedibilità 
è una peculiare sanzione processuale oggetto di una norma relativa all’appello, 
l’art. 348 c.p.c., che ne regola i casi di ricorrenza, senza però darne una precisa 
definizione. 

Muovendo da ciò ed astraendosi dalla disciplina specifica prevista dal 
legislatore, se si vuole dare una nozione utile d’improcedibilità, si può affermare 
che essa tende a sanzionare eventi realizzati od omessi successivamente 
all’istaurazione del contraddittorio18. 

Si ritiene, infatti, che la causa dell’improcedibilità sia tendenzialmente 
ascrivibile a un’omessa attività della parte istante, quale, per esempio, il mancato 
deposito di un atto nei termini prescritti, ma si trascura di considerare come, in 
via ulteriore rispetto alle norme finora richiamate, nell’ambito di applicazione 
dell’istituto dovrebbero rientrare anche ipotesi innominate, tra le quali assumono 
particolare rilievo i casi di cessata materia del contendere19. Laddove si accetti 
tale estensione e se ne analizzino le singole fattispecie (transazione intervenuta 
tra le parti, perimento del bene, pagamento della sanzione amministrativa), si 
constata facilmente come esse rispondano a una ratio diversa dall’inattività e 
non siano riconducibili ad unità: da qui la difficoltà di individuare un unico tratto 
caratterizzante l’istituto. 

Anche a seguito di tale precisazione, però, rimane, comunque, fermo che, 
diversamente da quanto si riscontra in tema diinammissibilità, per la quale 
analogamente non v’è una nozione esplicita nell’ordinamento processuale civile 
italiano, le cause di improcedibilità non sono mai riconducibili al contenuto 
dell’atto introduttivo del giudizio, ma attengono sempre a un’attività estrinseca 
e successiva rispetto a tale atto.

Aspetto peculiare, che aiuta a contraddistinguere l’istituto dell’improcedibilità 
ed a differenziarlo dalla speculare figura dell’inammissibilità, è la tassatività delle 
cause di improcedibilità rispetto alla non tassatività di quelle di inammissibilità. 
L’ipotesi in esame, infatti, si verifica:

— nel giudizio di appello, ex art. 348 c.p.c., se l’appellante non si è costituito 
fino alla prima udienza, ovvero, essendosi costituito, non vi sia comparso; in tale 

18. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Torino 1997, II, 375.
19. Cass. 4.6.2000 n. 4035  “l’atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione , pur 

non idoneo a determinare la estinzione del processo ex artt. 309 ss. , comporta la improcebilità del ricorso 
stesso per cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il 
processo”.
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ultima ipotesi, il giudice istruttore rinvia la causa ad una successiva udienza e, se 
l’appellante non vi compare, dichiara la improcedibilità dell’appello (“L’appello 
è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce nei 
termini. Se l’appellante costituito non compare alla prima udienza dinanzi al 
collegio, questi fissa un’altra udienza, e se pure in questa l’appellante non compare 
l’appello è dichiarato improcedibile”). Trattasi qui di inattività dell’appellante;

— nel ricorso per Cassazione: quando non siano stati depositati nella 
cancelleria della Corte, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle 
parti, il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c. (Il ricorso per cassazione 
dev’essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, 
nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale è 
promosso. Col ricorso, sempre a pena d’improcebilità, devono essere depositati 
i documenti di cui al comma 2 dell’art. 369c.p.c. Regime analogo per il ricorso 
notificato ai fini dell’integrazione del contraddittorio ex 371 bisc.p.c, il quale 
dev’essere depositato entro 20 gg dalla scadenza del termine assegnato).

— nella revocazione: se il giudizio è proposto davanti al Tribunale o alla 
Corte d’Appello, si pronuncia l’improcedibilità, quando non siano stati depositati 
in cancelleria, nei venti giorni dalla notificazione, la citazione e la copia autentica 
della sentenza impugnata (art. 399 c.p.c.);

— nei procedimenti relativi a controversie di lavoro: la domanda in materia 
di previdenza e assistenza obbligatorie nonè procedibile nelle ipotesi di 
intempestiva o mancata proposizione del ricorso amministrativo o, comunque, 
qualora siano decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso 
stesso (art. 443 c.p.c.).

Alla luce di quanto sopra brevemente ricordato, si può ragionevolmente 
concludere che l’istituto dell’improcedibilità è strumento inserito dal legislatore 
nel nostro ordinamento che permette al giudice di bloccare l’avanzare di un 
processo, impendendogli di scendere nel merito della domanda giudiziale, nel 
momento in cui non vengano integrate determinate condizioni di legge, situazioni 
il cui verificarsi è indispensabile. Se opera l’improcedibilità non è ammessa alcuna 
sanatoria, al contrario della nullità. Anche i casi in cui quest’ultima opera sono 
tassativamente elencati dalla legge, salvo poi la possibilità di far salvi gli effetti 
dell’atto nullo in determinate ipotesi (ad es., nella citazione: art. 164 co2 c.p.c.).

8. UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA DEDICATA ALL’APPELLO

Al fine di meglio comprendere l’istituto in esame, non si ci può non 
soffermare sulla disciplina specifica in tema di appello e, dunque, sull’art. 
348 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, a mente del quale “L’appello è 
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dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini. 
Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente 
costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima 
udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla 
nuova udienza l’appellante non  compare, l’appello è dichiarato improcedibile 
anche d’ufficio£. 

La norma, quindi, configura la fattispecie in relazione a due omissioni 
proprie di parte appellante e, in particolare, la mancata costituzione in 
termini e la mancata comparizione alla prima udienza, seguita dalla mancata 
comparizione alla udienza successiva. 

A ben vedere, v’è una terza fattispecie di improcedibilità dell’appello, 
generalmente dimenticata per la sua infrequenza, ovverosia l’ipotesi di 
acquiescenza, di cui all’art. 329, co. 1 c.p.c., nel senso che, se una parte abbia 
fatto acquiescenza ad una statuizione, in tutto o in parte, su quella l’eventuale 
appello è improcedibile. 

Si tratta, come poc’anzi accennato, di un’ipotesi nella pratica del tutto 
infrequente, che, ad ogni modo, si ritiene doveroso ricordare, per mera 
completezza di esposizione e per segnalare che la sanzione opera sia nei 
confronti dell’appello principale che di quello incidentale. 

A dire il vero è correlata al termine per impugnare, anche l’acquiescenza, 
prestata dalla parte soccombente prima della scadenza del termine ed anzi 
prima della proposizione dell’impugnazione20, ex art. 329, co. 1 c.p.c.. Essa è 
particolarmente insidiosa quando si concretizzi in atti incompatibili. Quando 
il giudice d’appello, motivando, chiarisca quali, e per quali ragioni, siano 
incompatibili gli atti compiuti da una data parte, allora per quella l’appello sarà 
in tutto o in parte improcedibile, pur se proposto in termini. È nota l’applicazione 
restrittiva data dalla giurisprudenza alla fattispecie di acquiescenza, per la 

20. «L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. (e confi-
gurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è pos-
sibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), con-
siste nell’accettazione della sentenza,  ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della 
volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, 
l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali 
sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuri-
dici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi  
dell’impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole 
al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d’impugnazione non venga dalla medesima a 
quest’ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi 
del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. e 49 D.Lgs.n. 546 del 1992, trattandosi di un 
comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese 
di precetto e dei successivi atti di esecuzione» (così CASS. CIV. sez. V, 20 agosto 2004, n. 16460).
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quale si nega tale qualificazione all’adempimento di una sentenza esecutiva, 
pur prima del precetto21. 

Fermo quanto sopra e muovendo dalla disciplina esplicitata nel primo comma 
dell’art. 348 c.p.c., si ricorda come la norma prescriva in capo all’appellante 
l’onere di costituirsi in termini, depositando in cancelleria la nota di iscrizione 
a ruolo, il fascicolo contenente l’originale della citazione d’appello, la procura, 
la sentenza di primo grado, i documenti ed il fascicolo di primo grado, essendo 
stata soppressa la facoltà di un deposito successivo, con l’abrogazione del 
previgente art. 348, co. 2 c.p.c.

La dottrina discute se esista ancora, ed in caso positivo quale sia, una 
sanzione per l’omessa produzione del fascicolo di parte di primo grado. Secondo 
alcuni, si tratta dell’improcedibilità, ma secondo altri si tratta dell’inammissibilità. 

Quanto ai termini di costituzione di parte appellante, dal combinato 
disposto di cui agli artt. 347, co. 1 e 165 c.p.c., si evince che l’appellante è tenuto 
a costituirsi nei dieci giorni successivi alla notificazione dell’atto di appello. 
Il testo previgente, invece, consentiva a parte appellante la costituzione sino 
alla prima udienza, sicchè la novella del 1990 mette in evidenza la volontà di 
accelerazione del giudizio di appello. 

Quindi, l’appellante deve costituirsi entro dieci – cinque in caso di 
abbreviazione dei termini – giorni dalla notifica della citazione all’appellato. Ma 
nel caso in cui gli appellati siano più di uno, il termine, a ben vedere, si sdoppia, 
in quanto, entro dieci giorni dalla prima notifica,l’appellante deve comunque 
costituirsi, omettendo, però, il deposito dell’originale della citazione d’appello 
e, entro dieci giorni dall’ultima notifica, deve inserire nel fascicolo l’originale 
predetto completo delle relate di notifica. 

Il controllo di tali termini ricopre un ruolo fondamentale nell’ambito delle 
attività svolte dalla Corte nella prima udienza, ove si procede alla verifica della 
regolare costituzione del giudizio d’appello ex art. 350, co. 2 c.p.c..

Difatti, sia nel caso in cui la costituzione dell’appellante principale non 
rispetti il doppio termine, in presenza di più appellati, sia nell’ipotesi in cui, 

21. «L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., configurabile solo 
 anteriormente alla proposizione del gravame, può essere ravvisata nelle sole ipotesi in cui l’interessato 

abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi 
del diritto di gravame. (Nellafattispecie, la Corte ha escluso il carattere univocamente indicativo della 
volontà di accettare la sentenza in riferimento alla richiesta del lavoratore - accompagnata da espressa 
dichiarazione di riserva dell’appello - del pagamento dell’indennità per licenziamento ingiustificato rico-
nosciuta dal primo giudice ai sensi della legge n. 604 del 1966, escludendo anche l’oggettiva incompatibi-
lità tra tale richiesta e l’invocazione in appello dell’applicabilità della tutela reale ex art. 18 della legge 
n. 300 del 1970)» (così CASS. CIV. sez. lav. 7 aprile 2005, n. 7207)
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anche in presenza di un solo appellato, la costituzione vi sia ma sia tardiva, 
l’art. 348, co 1 c.p.c., che costituisce l’omologo, specifico ma diverso, dell’art. 
171 c.p.c. per il primo grado, dispone che l’appello principale è dichiarato 
improcedibile sin dalla prima udienza e senza necessità di fissazione di una 
seconda22, mancando le condizioni perché il processo abbia l’ulteriore corso. 
Con l’effetto immediato della non riproponibilità dell’appello, pur se i termini 
non siano ancora scaduti, ex art. 358 c.p.c.

In tale ipotesi, il favor per il passaggio in giudicato, cui si ispira la disciplina 
di cui all’art. 348 c.p.c.(e che differenzia tale normativa, rispetto a quella 
enunciata nel comma successivo),trova fondamento nel comportamento della 
parte appellante, con il qualequest’ultimadenota un evidentedisinteresse al 
processo, al punto da non costituirsi o da non costituirsi in termini (a differenza 
dell’ipotesi alla base del secondo comma, ove parte appellante ben potrebbe 
essere mancata all’udienza per un mero disguido). 

L’improcedibilità pronunciata dalla Corte d’Appello ha forma di sentenza23, 
posto che l’ordinanza collegiale è prevista solo per la fissazione della seconda 
udienza nell’ipotesi di cui al secondo comma del medesimo art. 348 c.p.c.. 
Inoltre, è stato abrogato il previgente quarto comma dell’art. 350 c.p.c., che 
affidava al Consigliere Istruttore la decisione in merito all’inammissibilità o 

22. «In tema di improcedibilità dell’appello, l’art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo 
sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall’art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costitu-
zione in termini dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall’art. 
347 cod. proc. civ.), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando esclusa sia, per il 
caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l’applicazione del regime di cui all’art. 171, primo comma, 
in relazione all’art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo 
entro l’anno dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 per la costituzione dell’appellato, sia, in ipotesi di 
costituzione dell’appellato nel termine di cui all’art. 166, l’applicazione dell’art. 171, secondo comma, dello 
stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, sia infine, per 
il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell’appello. Infatti, il richiamo alle “for-
me” ed ai “termini” del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell’art. 347, primo comma, cod. proc. civ., 
per quanto attiene alla costituzione dell’attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all’art. 
165 proc. civ., in quanto lo impone il tenore dell’art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente 
l’improcedibilità dell’appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata 
all’inosservanza del termine per la costituzione dell’appellante, rende incompatibile - ai sensi dell’art. 359 
cod. proc. civ. - che l’applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento succes-
sivo dell’appellante, soggetto destinatario della sanzione (quale sarebbe la riassunzione) o dell’altra parte, 
cioè l’appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che 
chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L’applicazione della norma 
dell’art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva 
dell’appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell’appellato all’udienza (ferma l’applicazione del 
primo comma dell’art. 343, cod. proc. civ., in punto di decadenza dall’appello incidentale e salva in ogni caso 
l’applicazione del secondo comma di tale norma» (così CASS. CIV. Sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1322; conformi 
CASS. CIV. sez. III, 19 maggio 2006, n. 11760; sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26257; sez. III, 18 luglio 2008, n. 
19947; sez. III, 21 gennaio 2010, n. 1995

23. MANDRIOLI, op. cit., II, 409.
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improcedibilità, con ordinanza. A fondamento di tale modifica, ovverosia la 
necessità di procedere con una sentenza, vi è il peculiare effetto definitivo che 
ne scaturisce e che fa passare in giudicato la prima sentenza, senza possibilità 
di una nuova impugnazione. 

Ciò detto, si deve precisare che si tratta di una fattispecie di irrilevante 
influenza sul processo, atteso che quando ciò accade, la ragione consiste nella 
perdita di interesse di parte appellante per il giudizio di secondo grado e, 
quindi, configura una forma di rinuncia indiretta agli atti. 

La seconda ipotesi di improcedibilità riguarda la fattispecie, di frequenza 
assai maggiore rispetto al caso precedente, della mancata comparizione di 
parte appellante costituita, alla prima udienza.  

In tal caso è necessaria la fissazione della seconda udienza, ex art. 348, 
co. 2 c.p.c., di cui deve darsi comunicazione alla parte costituita ma assente. Se 
neppure alla seconda udienza parte appellante compare, nonostante la rituale 
comunicazione della precedente ordinanza, allora si determina l’improcedibilità 
dell’appello. 

9. EFFETTI DELLA PRONUNCIADI IMPROCEDIBILITÀ

Ben più articolato appare essere il discorso relativo agli effetti 
dell’improcedibilità, essendo a tal fine necessario distinguere a seconda che la 
dichiarazione di improcedibilità travolga l’atto introduttivo del primo grado di 
giudizio o l’atto di impugnazione.

Nel primo caso, infatti, la pronuncia non impedisce la riproposizione 
della domanda, dal momento che la chiusura del giudizio in rito non estingue il 
diritto di azione.

Conseguentemente, l’eventuale pronuncia di improcedibilità,con sentenza 
di mero rito, avrà quale verosimile conseguenza solo la successiva riproposizione 
della medesima domanda innanzi allo stesso giudice (con un diverso numero 
di ruolo generale).

Particolarmente emblematico è, a tal proposito, il tema del risarcimento 
danni da circolazione stradale, per il quale, come noto, l’art. 145 Cod. Ass. 
Priv. subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del 
danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del 
c.d.spatiumdeliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato 
abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del 
danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo 
osservato le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 148”.
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L’art. 148, in particolare, prevede che la richiesta di risarcimento: 1) deve 
contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento 
e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro;2) deve 
essere accompagnata:dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al 
suo reddito, all’entità delle lesioni subite;da attestazione medica comprovante 
l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; dalla dichiarazione ai 
sensi dell’articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, o, in 
caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Una richiesta risarcitoria che non risponda a tutti i requisiti formali 
di indicazione, descrizione e allegazione richiesti dall’art. 148 citato, 
presenta un vizio di contenuto di per sé idoneo ad impedire il decorso 
dello spatiumdeliberandi previsto dall’art. 145 e determina, pertanto, 
l’improponibilità dell’azione risarcitoria e della domanda giudiziale.

Quanto sopra è stato confermato recentemente dalla Corte Costituzionale, 
nella sentenza 3 maggio 2012, n. 111, in cui la Consulta ha inteso precisare che 
l’istituto dell’improponibilità della domanda così inteso, rigorosamente risultante 
dal combinato disposto degli artt. 145 co. 1 e 148 co. 2 C.d.S., è pienamente 
conforme al dettato della Costituzione e della Convenzione Europea per la 
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Secondo i Giudici, però, l’onere di conformazione della richiesta risarcitoria 
non menoma in alcun modo, né sul piano sostanziale, né sul piano processuale, 
la tutela del danneggiato, ma al contrario, ponendosi in rapporto funzionale 
con l’obbligo – posto dalla medesima normativa a carico dell’assicuratore – di 
formulare una congrua offerta risarcitoria in tempi prestabiliti – ha la funzione 
di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato.

L’onere di diligenza preteso dal danneggiato, in altri termini, si raccorda 
coerentemente con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore.

La Corte Costituzionale, per altro verso, ha evidenziato come la previsione 
normativa in esame – in ogni caso – non produce alcuna restrizione di tutela sul 
piano sostanziale, essendo destinata ad esaurire completamente i suoi effetti 
sul piano processuale. La declaratoria di improponibilità dell’azione ex artt. 
145 e 148 Cod. Ass. Priv., infatti, non preclude al danneggiato la possibilità di 
riproporre la domanda risarcitoria, nel rispetto delle predette disposizioni ed 
entro i termini di prescrizione del diritto, curando di sottolineare che, trattandosi 
di pronuncia di rito, la domanda dichiarata improponibile interrompe i termini di 
prescrizione, che però iniziano subito a decorrere nuovamente, senza che possa 
realizzarsi l’effetto “interruttivo/sospensivo” previsto dall’art. 2945 co. 2 c.c.

Diversamente da quanto sopra, la pronuncia di improcedibilità dell’atto 
di impugnazione consuma il relativo potere, anche se il termine non è ancora 
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scaduto, con conseguente passaggio in giudicato formale della sentenza 
impugnata.

Ai sensi dell’art. 358 c.p.c., infatti, “L’appello dichiarato inammissibile o 
improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato 
dalla legge”. In via del tutto analoga, poi, l’art. 387 c.p.c. dispone che “Il ricorso 
dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se 
non è scaduto il termine fissato dalla legge”.

E’ questo il cosiddetto principio della consumazione dell’impugnazione.

Gli artt. 358 e 387 c.p.c. prevedono, pertanto, un effetto sanzionatorio che 
sarebbe scarsamente comprensibile, se non connesso alle sue implicazioni di 
tipo sistemico. Queste si evidenziano, per quanto concerne il giudizio d’appello, 
nel collegamento con l’altra norma fondamentale in materia di consumazione 
del potere d’impugnazione, ossia l’art. 338 c.p.c., secondo cui l’estinzione del 
procedimento d’appello (o di revocazione nei casi previsti nell’art. 395 c.p.c., 
nn. 4 e 5) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati 
modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

Il nesso estinzione/giudicato introduce un ulteriore requisito, che si aggiunge 
alla dichiarazione d’inammissibilità o improcedibilità dell’appello con sentenza, 
affinché operi il principio di consumazione, ossia l’attitudine al giudicato in 
senso formale del provvedimento impugnato. 

Non tanto il carattere sostitutivo della sentenza d’appello (che si apprezza 
semmai nel caso di riforma), quanto l’aspirazione al giudicato che è propria di 
ogni decisione di merito, orienta e giustifica la soluzione di sanzionare con la non 
riproponibilità l’appello inammissibile o improcedibile, non essendo data alla 
parte soccombente che una possibilità di revisione della sentenza sfavorevole.

Questa essendo la scelta legislativa, la consumazione del potere 
d’impugnazione per iniziale errore di esercizio o per successiva inerzia si 
produce solo se il provvedimento impugnato sia suscettibile di giudicato in 
senso formale, vale a dire ove sia stato perfezionato il procedimento che lo 
completa nei suoi elementi rendendolo, ad un tempo, appellabile e idoneo a 
stabilizzarsi tal quale con la mera acquiescenza.

Tuttavia, per espressa disposizione degli articoli di cui sopra, il predetto 
principio non opera allorché, dopo la proposizione di una impugnazione che sia 
o si ritenga viziata, venga proposta tempestivamente una seconda impugnazione 
– di contenuto identico o  anche diverso rispetto alla prima24, destinata a 

24. Si veda tuttavia Cass. 721/76, 970/72 per cui poiché la riproposizione è consentita al solo scopo di sosti-
tuire l’impugnazione viziata non è permesso modificare il contenuto e l’ampiezza dell’appello.
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sostituire la prima impugnazione, purché al tempo della proposizione della 
seconda impugnazione non sia già intervenuta la declaratoria di inammissibilità 
o improcedibilità.

Costituisce, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione il 
principio per cui la consumazione del potere di impugnazione esplica i propri 
effetti soltanto dopo che sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità 
o improcedibilità, mentre, invece, fino a che una tale dichiarazione non sia 
intervenuta, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non 
preclude la valida rinnovazione dell’impugnazione o la proposizione di una 
seconda impugnazione di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima.

Peraltro, se, da una parte, il principio di consumazione dell’impugnazione 
non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità 
o di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune 
dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, dall’altra parte, la seconda 
impugnazione deve risultare tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, 
anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al 
termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data 
di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza 
legale della sentenza da parte dell’impugnante. In tal caso, l’inammissibilità 
della seconda impugnazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del 
giudizio e non è sanata dalla costituzione dell’appellato, in quanto la tardività 
dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado 25.

Concordemente a tale interpretazione si è espressa parte della dottrina, 
secondo cui, in ipotesi di inammissibilità e/o improcedibilità non dichiarata, il 
gravame può essere tempestivamente riproposto solo se inficiato da un vizio 
formale26.

25. cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 30 giugno 2006, n. 15082 in Giust. civ. Mass. 2006. In senso conforme 
possono anche richiamarsi le seguenti ulteriori pronunce della Cassazione:“Nell’ipotesi in cui la stessa 
parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, 
senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata 
(realizzandosi, in tal caso, l’effetto della consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizio-
ne della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione” 
(cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. III, 18 gennaio 2006, n. 835 in Giust. civ. Mass. 2006, 1 44);“Il principio 
di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi costituzionalizzati del 
giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta 
realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non 
intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre 
che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti” (cfr. in tal 
senso: Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2005, n. 23220 in Giust. civ. Mass. 2005, 7/8). 

26. Amato, Rinuncia al ricorso per Cassazione inammissibile od improcedibile e riproponibilità del ricorso, in 
Riv. Dir. Proc. 1970, p. 520
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Rimanendo però fermi sul dato letterale degli articoli citati, è da notare 
che le norme appena viste prevedono l’impossibilità di riproporre quel mezzo 
d’impugnazione, non già il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Questo perché in certi casi la dichiarazione d’inammissibilità e/o di 
improcedibilità non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Si pensi al caso di errore nella scelta del mezzo. Se, per esempio, viene 
appellata una sentenza ricorribile in Cassazione o viceversa, il giudice dichiara 
inammissibile e/o improcedibile l’impugnazione errata, ma ciò non esclude, se 
vi sono i termini per farlo, la utilizzabilità del mezzo d’impugnazione “corretto”.

Si pensi, ancora, all’ipotesi di cause inscindibili o dipendenti. Se non è stato 
integrato il contraddittorio verso un litisconsorte necessario nell’impugnazione, 
il giudice assegna il termine per farlo, pena l’inammissibilità. Se poi per la 
parte pretermessa pendono i termini per impugnare, essa potrà proporre il 
gravame verso le altre parti, rimettendole “in gioco”ex post.L’inammissibilità 
o l’improcedibilità dell’impugnazione principale non esclude, tuttavia, 
l’instaurazione del giudizio con particolare riferimento alla rituale proposizione 
dell’appello incidentale da parte dell’appellato contro la stessa sentenza, nel 
termine e nella forma richiesti dalla legge.

La questione tocca i riflessi della statuizione espressa d’improcedibilità o 
inammissibilità dell’appello principale sull’appello incidentale. Il tema è piuttosto 
spinoso, a frontedi una situazione di conflitto interno alla Suprema Corte. 

Intanto, occorre distinguere fra inammissibilità ed improcedibilità 
dell’appello principale, atteso che l’art. 334, co. 2 c.p.c. dispone solo in ordine 
alla inammissibilità, non anche alla improcedibilità dell’impugnazioneprincipale. 
Statuisce la norma che, in caso di inammissibilità dell’impugnazione principale, 
inefficace diviene quella incidentale, senza distinguere fra impugnazione 
incidentale tardiva o meno, pur se il comma sia inserito in un articolo titolato 
con riferimento alle impugnazioni incidentali tardive. 

La ratio della norma risiede nell’eccezionalità dell’automatica rimessione 
in termini per l’appello incidentale tardivo: se tale appello è ammissibile anche 
oltre i termini di proposizione, lo è solo per l’avvenuta alterazione dell’assetto 
degli interessi determinata dall’appello principale, donde la conseguenza per cui 
se quest’ultimo è inammissibile anche quello incidentale diviene inefficace, così 
ripristinandosi l’equilibrio che aveva generato la (temporanea) acquiescenza 
originaria di parte appellante incidentale27.

27. In questo senso CARBONE, Improcedibilità del ricorso principale e tardività dell’incidentale, in CORRIERE 
GIUR. 2008, 6, 753
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In sostanza, verrebbe meno l’interesse per parte appellante incidentale 
all’appello incidentale. Invero, se l’assetto degli interessi, conseguente alla 
sentenza di primo grado, era stato ritenuto complessivamente soddisfacente 
dalla parte vittoriosa, ancorché non lo fosse integralmente, sicché non aveva 
ritenuto di proporre appello principale acconciandosi all’incidentale solo a 
frontedell’iniziativa di controparte, nel momento in cui l’appello principale è 
dichiarato inammissibile si ripristina l’equilibrio iniziale, e quindi l’interesse, 
generato unicamente dalla proposizione dell’appello principale, viene meno. 
Non a caso la norma ha riferimento all’inefficacia dell’appello incidentale, 
atteso che l’ammissibilità, ancorché esso sia tardivo, è stabilita opelegis, con 
l’anzidettarimessione in termini. 

Tutto questo sarebbe lineare, se non si presentasse una situazione 
di conflitto giurisprudenziale in ordine alla omologa vicenda di un appello 
incidentale tardivo, a fronte di un appello principale improcedibile. 

La giurisprudenza di legittimità si era divisa fra una linea che estendeva la 
norma di cui all’art. 334, co. 2 c.p.c. anche alla fattispecie dell’improcedibilità, 
ed un’altra, restrittiva, che escludeva tale applicazione estensiva. 

Per por fine al conflitto sono intervenute le Sezioni Unite nel 200828, 
precisando che, mentre l’inefficacia dell’appello incidentale dipende 
dall’inammissibilità dell’appello principale, l’improcedibilità di quest’ultimo non 
genera l’improcedibilità o l’inefficacia derivata dell’incidentale, che, tuttavia, 
diviene inefficace, non in forza dell’applicazione analogica dell’art. 334, co. 2 
c.p.c., ma - sostanzialmente – per il venir meno dell’interesse di parte appellante 
incidentale alla propria impugnazione. 

In altre parole, le Sezioni Unite non estendono l’applicazione dell’art. 
334, co. 2 c.p.c., oltre il caso regolato, ma utilizzano la ratio dell’inefficacia 
dell’appello incidentale in quel caso, anche in questo. 

28. “Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale 
tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. 
proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale - bensì in base ad 
un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazio-
ne (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione 
del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità” (così CASS. CIV. sez. un. 14 aprile 2008, n. 9741; conforme 
CASS. CIV. sez. I, 6 agosto 2008, n. 21254, ma contra: “In base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 
cod. proc. civ., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appe-
llato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione 
principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che 
si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, 
dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavore-
vole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata 
inammissibile” (così CASS. CIV. Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15483).
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La soluzione si pone entro l’alveo interpretativo, ripetutamente dichiarato 
dalla Suprema Corte in questi ultimi anni, incentrato su di una applicazione 
diretta ed estremamente diffusa dei principi del giusto processo di cui all’art. 
111 Cost.

Sennonché, già qualche mese dopo l’intervento apparentemente risolutivo 
degli Ermellino, a dimostrazione probabilmente della non persuasività del 
ragionamento esplicato dagli Suprema Corte, si è nuovamente riacceso il 
conflitto. 

Se tutto ciò, da un lato, potrebbe apparire del tutto teorico, dal momento 
che – nella pratica – a fronte di un appello principale improcedibile, parte 
appellata è pronta a rinunciare al proprio appello incidentale pur di conseguire 
il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, tuttavia ciò non accade 
nel caso di appello incidentale, divenuto tale per conservazione degli atti 
processuali e per trasformazione da un appello principale successivo al primo. 

Le considerazioni di cui sopra, infatti, postulavano un appello incidentale 
tipico, ovverosia dipendente da quello principale, mirato a contrastarlo ed a 
conservare gli equilibri sostanziali generati dalla sentenza di primo grado ed 
inserito nell’unico processo iniziale. Ma non ci si può scordare che ben può 
esservi un appello incidentale autonomo, proposto nelle forme dell’appello 
principale, e divenuto incidentale solo perché altra impugnazione principale era 
ad esso anteriore. Sicché riuniti i processi contro la stessa sentenza, gli appelli 
principali successivi al primo acquistano tutti natura di appelli incidentali.

Ed allora, se l’appello qualificato come principale è inammissibile, non v’è 
problema, anche l’appello incidentale autonomo diviene inefficace ex art. 334, 
co. 2 c.p.c., pur a fronte di un dichiarato interesse all’impugnazione indipendente 
dall’appello principale. 

La questione è più delicata, invece, nel caso d’improcedibilità dello appello 
principale. Ci si è chiesti come possa essere possibile proclamare la sopravvenuta 
carenza di interesse per appelli (divenuti casualmente) incidentali, ma che, 
per il fatto stesso di esser stati proposti nelle forme di un appello principale, 
debbono essere tempestivi.

In tal caso, ci sembrerebbe più opportuno aderire a chi ha prospettato una 
maggiore coerenza e conformità ai principi del giusto processo della posizione 
contraria a quella delle Sezioni Unite, con il mantenimento dell’autonomia ed 
efficacia degli appelli incidentali – in tesi – tempestivi29. 

29. C.S.M. - IX Commissione Inammissibilità e improcedibilità ROMA 6 luglio 2010.
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****

Il sopra esteso contributo, richiestoci dal prof. Mouzalas, sia per la 
complessità del tema, che per la ristrettezza degli spazi, non vuole avere alcuna 
pretesa di esaustività.

Ci siamo limitati ad affrontare il tema datoci, esplorando ed illustrando, con 
la necessaria sistematica, gli spunti offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 
ripercorrendo i contributi più significativi in materia.

Nella speranza di aver utilmente contribuito.

Andrea Pietrolucci
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C A P Í T U L O  2

O autor pede... o réu também! 
Ou da improcedência como 

procedência
Beclaute Oliveira Silva1

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. APRESENTANDO A TESE TRADICIONAL E SUA OPOSTA; 2.1. DOUTRINA 
TRADICIONAL; 2.2. DOUTRINA QUE ENTENDE QUE O RÉU PEDE, NA DEFESA DE MÉRITO; 3. O DIREITO DE 
NÃO SER MOLESTADO INDEVIDAMENTE – PRETENSÃO À ABSTENÇÃO; 4. ANÁLISE CRÍTICA DAS DUAS 
PROPOSTAS SOBRE A DEFESA; 4.1. PROPOSTA QUE VISLUMBRA AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DEFESA DIRETA 
DE MÉRITO; 4.2. PROPOSTA QUE VISLUMBRA PEDIDO NA DEFESA DIRETA DE MÉRITO; 5. PETIÇÃO INICIAL 
E RESPOSTA DO RÉU COMO PEDIDO; 6. O PEDIDO DO RÉU – CARGAS DE EFICÁCIA SEGUNDO PONTES DE 
MIRANDA; 7. NOTAS CONCLUSIVAS: SENTENÇA DE (IM)PROCEDÊNCIA; 8. REFERÊNCIAS.

Un derecho de defensa genericamente enten-
dido corresponde a un derecho de acción ge-
nericamente entendido.2

1. INTRODUÇÃO

A ANNEP mais uma vez propõe um desafio para os estudiosos do processo 
no Brasil. Trata-se de uma empreitada original, já que põe em foco o tema da 
improcedência, capítulo importante, mas que não vem recebendo uma análise 
mais pormenorizada dos especialistas na área. É um tema que perpassa tanto 
a sistemática do Código de Processo Civil de 1973, como o CPC de 2015.

O presente estudo tem por objeto trazer uma discussão que permeia os 
trabalhos de muitos processualistas, porém sem o devido destaque. O tema 
proposto, em si, já é uma provocação e um contraponto à célebre frase da 

1. Doutor em Direito (UFPE). Mestre em Direito (UFAL). Professor da FDA/UFAL(Mestrado e Graduação). Mem-
bro Fundador da ANNEP. Membro do IBDP e da ABDPC.

2. COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. 4ª ed. Montevideo-Buenos Aires: Julio Cesar 
Faira, 2002, p. 79.
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processualística pátria, repetida em diversos manuais: “o autor pede, o réu 
impede”.3

A análise aqui proposta não visa tomar como ponto de partida a recon-
venção, pedido contraposto ou até mesmo hipóteses de ação dúplice – em que 
o réu ao formular sua defesa, formula pedido, como ocorre nas demandas 
declaratórias.  Trata-se de análise dos casos em que o réu contesta o pleito do 
autor, rechaçando de forma direta o pedido, seja para negar a existência do 
fato jurídico constitutivo do direito do postulante, seja para negar as consequ-
ências jurídicas que o autor pretende.4

Não se quer dizer também que a posição ativa do réu é novidade na dou-
trina. Percebe-se isso na obra de Eduardo Couture, por exemplo, entre outros 
autores.

Procurar-se-á demonstrar que o réu pede, mesmo quando formula respos-
ta que tem por objeto rechaçar a pretensão do autor.

O estudo da improcedência passa pela análise da ação declaratória, já que 
a improcedência não deixa de ser a resposta a uma pretensão à declaração, 
como assentado no pensamento de Calmon de Passos.5

Neste estudo se pretende analisar onde se insere a pretensão declara-
tória numa perspectiva kelseniana, juntamente com o contributo de Lourival 
Vilanova. Além disso, tecer-se-á consideração sobre como a improcedência se 
incorpora na configuração da pretensão do réu. 

Continuando a análise, verificar-se-á qual a relevância da contribuição de 
Pontes de Miranda ao estudo das improcedências, máxime com relação às 
eficácias das sentenças declaratórias. Ademais, serão postas em xeque as di-
versas utilidades do estudo da improcedência na técnica da efetiva prestação 
jurisdicional.

2. APRESENTANDO A TESE TRADICIONAL E SUA OPOSTA

2.1. Doutrina tradicional

Antes de qualquer coisa, não se pretende neste pequeno escorço despre-
zar a contribuição da doutrina tradicional para o tema, mas apenas indicar o 
modo como ela fundamenta a ideia da defesa direta no bojo do processo. 

3. THEDORO JR., Humberto. Curso de direito processual. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, vol. 1, p. 74.
4. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 501.
5. CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao código de processo civil. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2001, Vol. III (art. 270 a 331), p. 252.
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Como já indicado, tem assento em parte da doutrina a tônica de que só 
há pedido na ação. A máxima cristalizada nesta perspectiva é: “o autor pede 
e o réu impede”6 ou “o autor é quem pede; o réu simplesmente impede (re-
siste)”,7 ou ainda, “o réu não exercita uma pretensão, não pede”.8 A ideia de a 
contestação ser uma resistência encontra respaldo também no pensamento de 
Calmon de Passos.9

Para esta concepção, o réu pede quando faz uso da reconvenção ou pe-
dido contraposto ou contrapedido. Nestes casos, o réu assume a posição de 
autor e, por sua vez, o autor se torna réu.10 Haveria também exercício de pre-
tensão pelo réu, quando na ação dúplice, em que o ato de impedir, por si só, 
expressa um pedido contrário, como ocorre nas ações declaratórias.11 Aqui, o 
pedido e seu oposto já seriam deduzidos ao se formular a petição inicial.

Em tal contexto, na defesa direta, o réu não age, reage. Esta reação con-
siste em negar a existência do direito alegado pelo autor, como fica assente de 
forma clara na lição de Ovídio Baptista.12 Além disso, alegam Cintra, Grinover e 
Dinamarco, que se o réu ao deduzir defesa de mérito pedisse, ser-lhe-ia exigi-
do o adimplemento da condição da ação no interesse de agir.13 Acrescentam, 
ainda, que a resposta do réu não ampliaria o thema decidendum e que o direito 
ao provimento jurisdicional pretendido pelo autor implica também a análise 
de fatos excepcionais. Os direitos do réu derivariam do exercício do direito do 
autor ao provocar a jurisdição.14

Ao se referir à defesa, Moacyr Amaral Santos afirma que o direito de ação 
indica o direito de defesa, ou seja, ambos são direito à prestação jurisdicional, 
sendo, a defesa, também, um direito subjetivo público, autônomo e abstrato, já 
que não depende do direito material, podendo-se deduzir defesa mesmo que 
não haja um contradireito.15 No entanto, ambos se diferenciam, pois na ação o 

6. THEDORO JR., Humberto. Curso de direito processual. 47ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, vol. 1, p. 74.
7. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do 

Processo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 290.
8. DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Teoria geral do processo. 2ª ed. São Paulo: Método. 2007, p. 297
9. CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao código de processo civil. Op. cit., p. 252.
10. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, vol. 1, p. 373.
11. ASSIS, Araken. Procedimento sumário. São Paulo: Malheiros: 1996, p. 93.
12. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; Gomes, Fábio Luiz. Teoria geral do processo civil. São Paulo: RT, 1997, p. 

271.
13. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. Op. cit., p. 290.
14. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. Op. cit., p. 290.
15. “O contradireito é uma situação jurídica ativa – situação de vantagem – exercício como reação ao exercí-

cio de um direito. É um direito contra outro direito, assim como antídoto é um veneno contra um veneno. 
Trata-se de um direito que não é exercido por ação. A afirmação deste direito é feita na defesa, e não 
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autor formula pretensão e o réu resiste. “Não aspira a um direito, mas tão-so-
mente a excluir o alheio.”16

Nesta mesma linha, há o pensamento de Fredie Didier Jr. Este assevera que 
toda demanda irá permitir pelo menos duas soluções: a procedência ou seu 
oposto.17 Desse modo, o réu não necessita pedir a improcedência e, por isso, 
o magistrado pode rejeitar o pedido, no caso de revelia ou liminarmente, sem 
ouvir o réu (arts. 269, IV;  295, IV; e 285-A, todos do CPC/73; art. 487, II; e 332,§1º, 
do CPC/15).

2.2. Doutrina que entende que o réu pede, na defesa de mérito

Partindo para outras sendas, há quem defenda que o réu pede, ou seja, 
deduz pedido, quando pleiteia a improcedência do pedido. Tal ideia, já men-
cionada por Cintra, Grinover e Dinamarco, que a rejeitam,18 encontra lastro na 
obra de João Monteiro.19 Trilham o mesmo caminho Luiz Guilherme Marinoni20 e 
Napoleão Nunes Maia Filho, quanto à pretensão declaratória.21

Interessante trabalho é desenvolvido neste sentido por Heitor Sica. Para 
ele, toda demanda deduzida no processo de conhecimento tem em seu bojo 
uma declaração, seja ela uma demanda condenatória ou constitutiva. Afinal, é a 
eficácia declaratória que é recoberta pelo manto da coisa julgada. Acrescenta, 
ainda, que toda declaração é dúplice, logo, quando o réu deduz a respectiva 
defesa de mérito, atua como titular de ação dúplice, porquanto pede que seja 
declarado improcedente o pleito do autor. Argumenta também, o referido au-
tor, que só há pedido quando o réu articula sua defesa; nada impede, entretan-
to, que o juiz, sem que haja resposta do réu, possa julgar improcedente, pois 
a improcedência decorre do reconhecimento de que a eficácia declaratória da 
sentença de mérito teria caráter dúplice.22 

na ação.” DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2015, vol. 1, 
p. 629.  

16. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual. 15ª ed., atual. São Paulo: Saraiva, 1993, 2º 
vol., p. 187.

17. DIDIER JR., Fredie. “Contradireitos, objeto litigioso do processo e improcedência”. In MIRANDA, Daniel 
Gomes de; CUNHA, Leonardo Carneiro; ALBUQUERQUE JR., Roberto Paulino de. Prescrição e decadência: 
Estudos em homenagem a Agnelo Amorim Filho. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 186. 

18. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do 
Processo. Op. cit., p. 290.

19. MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, t. I, p. 324.
20. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: RT, 2006, p. 323.
21. MAIA FILHO, Napoleão Nunes. Estudo Sistemático da Tutela Antecipada. Fortaleza: Gráfica Nacional, 2003, 

p. 251.
22. SICA, Heitor Vitor Mendonça. O Direito de Defesa no Processo Civil Brasileiro: Um estudo sobre a posição 

do réu. São Paulo: Atlas, 2011, p. 205-278.
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3. O DIREITO DE NÃO SER MOLESTADO INDEVIDAMENTE – PRETENSÃO À 
ABSTENÇÃO

Antes de proceder ao exame crítico das duas correntes, faz-se necessário 
traçar algumas linhas sobre o que aqui se denomina de direito de não ser mo-
lestado indevidamente ou pretensão à abstenção. 

Como é cediço, todo direito subjetivo confere ao seu titular um poder ante 
outro sujeito. Na clássica lição de Pontes de Miranda, “cada posição de titular 
de vantagem, que se confere a alguém, é direito”.23 Todo direito subjetivo é um 
poder que se agrega à posição ativa de uma relação jurídica. E toda relação 
jurídica é consequência de um fato jurídico.24

A norma que dá lastro ao aludido fato jurídico é a que decorre da regra 
que insere no sistema jurídico o denominado “princípio da legalidade”. A re-
ferida regra, ao estipular que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 
algo senão em virtude de lei, confere a todos o direito de não ter sua esfera 
jurídica violada ou ameaçada, salvo nas hipóteses permitidas pelo sistema ju-
rídico. Trata-se de um direito absoluto, já que tem como sujeito passivo toda a 
coletividade ou sujeito passivo total.

Se alguém pretende que outro faça ou deixe de fazer algo, faz com base na 
lei. A lei delimita os contornos da esfera jurídica do sujeito de direito. Qualquer 
agressão ou ameaça a tal esfera é tutelada pelo direito constitucional de ação, 
previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88. 

Até aqui, nenhuma dúvida. 

O que é interessante é que a posição de não ser molestado, salvo previsão 
legal, possui uma forte carga declaratória, já que, na sentença, o magistrado 
deverá reconhecer ou não a existência do referido direito. Além disso, a deci-
são dará lastro ao exercício da pretensão à abstenção, ou seja, aquela que im-
põe o dever de não intervir na esfera jurídica de outrem, exceto nas hipóteses 
previstas pelo ordenamento. 

Como assevera Pontes de Miranda, a ação de abstenção pode ser usa-
da para tutelar direito absoluto, direito relativo, bem como direito a não ser 
molestado, mesmo que não subjetivado.25 Com relação à ação de abstenção, 
Pontes de Miranda lança importante advertência:

A pretensão e a ação de abstenção não são pretensão e ação ex 
delicto. Nem a culpa lhe é pressuposto necessário. Se culpa existe, 

23. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado das ações. São Paulo: RT, 1972,  t. I, p. 30.
24. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado das ações. Op. cit., p. 29-30. 
25. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado das ações. Op. cit., p. 150.
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é plus. Só exige o ser contrário a direito o ato que se teme, ou cuja 
continuação se tem por fito evitar.26

O que fica presente no excerto trazido à colação é o fato de que a ação de 
abstenção apenas exige que a atuação do agressor que se pretende abstenção 
seja contrária a direito, independendo da existência de culpa. Ou seja, haveria 
pretensão à abstenção contra qualquer espécie de fato jurídica ilícito, como, 
por exemplo, um ato-fato ilícito – ilícito praticado por absolutamente incapaz.

Neste contexto, a defesa é uma das formas que o sistema confere ao indi-
víduo de exercitar a pretensão à abstenção, como se verá. 

4. ANÁLISE CRÍTICA DAS DUAS PROPOSTAS SOBRE A DEFESA

4.1. Proposta que vislumbra ausência de pedido na defesa direta de mérito

A proposta desenvolvida por esta corrente tem como cerne a ideia de 
que o réu, ao deduzir sua defesa direta de mérito, não pede, mas impede. Im-
pedir no sentido de resistir à pretensão autoral. Ademais, toda ação teria em 
seu bojo a possibilidade de sua negação, possuindo, de certa forma, caráter 
dúplice.27

A maneira de identificar o fenômeno da duplicidade é bastante interes-
sante, e realmente ela ocorre, pois, cada ação, segundo o modelo de cargas de 
eficácia de Pontes de Miranda, terá sua força declaratória, que pode ser posi-
tiva ou negativa, a depender do modo como for reconhecido pelo magistrado. 
No entanto, a ocorrência do efeito dúplice não apaga a defesa como um agir. 
Na realidade, ela a afirma. 

A articulação feita pelo autor, na petição inicial, é voltada para a proce-
dência do pedido. Trata-se de um discurso finalisticamente dirigido. O autor, ao 
deduzir o pedido, não leva para o magistrado uma dúvida, mas um problema, 
e propõe uma solução. Por esta razão, o advogado exerce função política no 
processo, já que propõe norma.28 Nas palavras atribuídas a Carnelutti, “o pri-
meiro juiz da causa é o advogado”. 

A proposta veiculada pelo autor pode indicar sua total impertinência com a 
ordem jurídica. Essas possíveis impertinências não são lógicas, mas jurídico-po-
sitivas, já que variam de acordo com cada ordenamento.29 Tais impertinências 

26. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado das ações. Op. cit., p. 149. 
27. DIDIER JR., Fredie. “Contradireitos, objeto litigioso do processo e improcedência”. Op. cit., p. 187.
28. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4ª ed. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1979, p. 472.
29. TERÁN, Juan Manuel. Filosofia del derecho. 18ª ed. Mexico: Porrúa, 2005, p. 81.
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autorizam o magistrado a conhecê-las de ofício. Nada impede que o réu as 
alegue em sua defesa ou até em outro momento, mas que dela independe, 
desde que conhecidas a qualquer tempo, tais como: incompetência absoluta, 
ilegitimidade de parte, decadência, prescrição etc. No caso do art. 285-A do 
CPC/73, percebe-se que há uma estranha legitimação extraordinária conferida 
ao magistrado. Tal possibilidade já fora percebida por Fredie Didier Jr.30

Desta forma, as impertinências conhecidas de ofício não equivalem à de-
fesa, enquanto exercício de ação, mas podem ser objeto de defesa, caso não 
sejam conhecidas de ofício pelo magistrado. 

O sistema jurídico permite que o pedido de procedência já traga em seu 
bojo os elementos necessários para a improcedência, sem atuação do réu. Isso 
decorre do fato de a ordem jurídica, ao prestar a jurisdição, tutelar o direito 
subjetivo, na mira de realizar o direito objetivo. Ou seja, seu fim é tutelar a 
ordem jurídica. 

Portanto, a ordem jurídica possibilita que o autor, uma vez não cumpridos 
os requisitos para a aquisição de um direito, possa ter sua pretensão julgada 
improcedente pelo Judiciário, independentemente da atuação do réu.

Não se trata de legitimação extraordinária conferida ao magistrado, mas 
de inexistência, a priori, de preenchimento das condições necessárias para 
auferir o bem da vida pretendido em juízo. É ônus do autor demonstrar, em 
dadas circunstâncias, a titularidade do bem da vida que pretende em juízo. 
Caso isso não ocorra, independentemente da atuação do réu, seu pleito será 
improcedente.

Há, assim, improcedência que se opera independentemente da atuação 
do réu, e improcedência que só se pode operar mediante a atuação do réu na 
defesa. 

Passemos ao próximo item.

4.2. Proposta que vislumbra pedido na defesa direta de mérito

Tomando caminho diverso, há quem vislumbre pedido, na defesa direta 
contra o mérito veiculada pelo réu. Demarca bem esta posição Heitor Sica, que 

30. DIDIER Jr., Fredie. Regras processuais no Código Civil. 3ª ed., Saraiva, 2008, p. 30. No mesmo sentido, ao 
tratar da necessidade de pedido na ação declaratória incidental, no Projeto nº 166 do Senado Federal 
(Projeto do Novo CPC), ALBUQUERQUE JR., Roberto Paulino de; GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos; PEIXOTO, 
Ravi; ARAUJO, Gabriela. Ação declaratória incidental no Projeto de Lei nº 166/2010 do Senado Federal 
(Projeto do NCPC): Abolição do instituto? In DIDIER JR. Fredie; BASTOS, Antônio Adonias Aguiar (Coord.). O 
projeto do Novo Código de Processo Civil: Estudos em homenagem ao Professor J. J. Calmon de Passos. 
Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 640/641.
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afirma haver na defesa o exercício de direito de ação, como faz o autor na ini-
cial. Aduz, em sua linha de raciocínio, que pelo menos o réu exige uma sentença 
de mérito declaratória negativa.31

Neste caso, o réu ao exercitar sua defesa deduz pedido. Não apenas re-
age, mas pede para não ter sua esfera jurídica atingida pelo autor, já que sua 
pretensão não encontra respaldo no ordenamento. Assim, a postulação do au-
tor fere este seu direito e corresponde a um ato ilícito; por isso pede que seja 
livrado do ataque indevido. 

Como já ficou evidenciado, a improcedência do pedido não depende ne-
cessariamente da atuação do réu. No entanto, há improcedência que decorre 
da atuação do réu. Neste caso, a lei impõe ao réu a necessidade de se opor à 
pretensão do autor, sob pena de este se sagrar vencedor. Não se trata de mera 
reação, mas de ação, em que o réu, na defesa direta de mérito, deduz pedido, 
exercendo uma pretensão à abstenção.

Desta feita, pode-se julgar improcedente um pedido com ou sem defesa. 
No entanto, quando ela se faz necessária, há exercício de ação, com pretensão 
própria. Mas não só declaratória, já que a pretensão à abstenção veicula outras 
eficácias, como se verá.

Ao deduzir a defesa direta de mérito, o réu alega exercer direito seu, que 
poderia ser veiculado em demanda autônoma.32 Veja-se, por exemplo, o caso 
dos embargos do devedor, defesa tornada ação autônoma por questão eminen-
temente formal. Assim, a defesa direta de mérito é uma ação veiculada no bojo 
de um processo. Noutros termos, a ação tem seu modo de exercício, na defesa. 

Neste contexto, o objeto litigioso fixa seus contornos após o prazo para a 
resposta, quando é dada a oportunidade de o réu deduzir suas razões. 

5. PETIÇÃO INICIAL E RESPOSTA DO RÉU COMO PEDIDO

O autor, na exordial, propõe normas, já que cabe ao advogado escolher 
dentre as possibilidades as que melhor se ajusta à solução do seu caso. Sempre 
bom lembrar, que o patrono da parte não leva uma dúvida ao magistrado ou 
uma pergunta. Leva uma solução, que possui estrutura lógica de norma. Se a 
solução vai ser aceita ou não depende do desfecho dado ao processo.

Do ponto de vista normativista kelseniano, após o desenho feito por Lou-
rival Vilanova, a norma jurídica teria estrutura bimembre, ou seja, a norma 

31. SICA, Heitor Vitor Mendonça. O Direito de defesa no processo civil brasileiro: Um estudo sobre a posição 
do réu. São Paulo: Atlas, 2011, p. 249-265.

32. SICA, Heitor Vitor Mendonça. O Direito de defesa no processo civil brasileiro. Op. cit., p. 252.
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primária estabeleceria a conduta devida e a secundária fixaria a sanção estatal 
ao ilícito.33 Para tanto, será lançada, a seguir, como a estrutura lógica da norma 
jurídica completa, segundo Kelsen-Vilavonva, corresponde à petição inicial e 
também à resposta.

Descrever-se-á a estrutura lógica da norma.

Na norma primária, o antecedente (A) será uma descrição de um fato que 
irá implicar um consequente (C), que implicará uma relação jurídica e suas efi-
cácias, máxime o direito subjetivo. Na norma secundária, uma atitude contrária 
a direito (-C) terá por consequência a sanção pretendida pelo autor, a ser apli-
cada pelo Estado ao réu (S). Formalizado: D (A → C v – C → S). 

D = functor (ou operador) dever-ser interproposicional que indica tratar-se 
de uma estrutura normativa;

A = antecedente da norma primária, que indica fato jurídico lícito;

→ = dever-ser intraproposicional, que indica a causalidade jurídica e o 
sinal de implicação;

C = consequente, que no seu bojo contém uma relação jurídica;

v = ou-includente – não se usa aqui a disjunção;

-C = antecedente da norma secundária, indica fato jurídico contrário a 
direito;

S = sanção pretendida pelo autor.34

Percebe-se que a causa de pedir fica delineada na norma primária e no 
antecedente da norma secundária, já que na primária, o autor descreve o fato 
jurídico formador de seu direito e a conduta (comissiva ou omissiva) contrária 
a direito apta a ensejar a sanção estatal.

O réu, ao deduzir a sua resposta direta de mérito, também, como já men-
cionado, propõe normas. No caso, haverá, na norma primária, um fato jurídico, 
a saber, o antecedente (A) que fez nascer uma relação jurídica, consequente 
(C), e que o ato do autor ao molestá-lo indevidamente – conduta contrária ao 
direito (−C) − fez nascer a necessidade de uma sanção estatal (S). 

Percebe-se assim que a defesa do réu também propõe norma, já que bus-
ca a introdução de um comando para solucionar o conflito. A norma proposta 
pelo réu, no entanto, é diferente da norma proposta pelo autor, já que ambos 

33. VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação. 4ª ed. São Paulo: RT, 2000, p. 188-215.
34. VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 

95-128.
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evocam em seu favor fatos jurídicos distintos, embora correlatos. A alegação de 
inexistência do direito do autor, como resposta, é, na realidade, afirmação da 
existência do direito de não ser molestado, uma pretensão à abstenção.

Como dito, a defesa direta de mérito pode ser veiculada como petição 
inicial em processo autônomo. No entanto, uma vez ajuizada a demanda pelo 
autor, tal pleito deve ser deduzido na resposta, porquanto este é o instrumento 
apto ao exercício da pretensão. Perdido o prazo, não se perde o direito mate-
rial, mas a possibilidade de se deduzir em juízo aquela pretensão. Desta forma, 
não se poderia ajuizar ação autônoma para substituir a contestação que não 
se fez no prazo. 

6. O PEDIDO DO RÉU – CARGAS DE EFICÁCIA SEGUNDO PONTES DE MIRANDA

Interessante notar que a sanção pretendida pelo réu, na defesa direta de 
mérito, embora evoque uma pretensão à abstenção, tem por fim primordial 
uma declaração de que o autor não possui o direito pretendido. A partir da 
distribuição das cargas de eficácia de Pontes de Miranda, tem-se no caso que 
a eficácia preponderante (peso 5) da ação proposta pelo réu na defesa direta 
de mérito é declaratória. Mas a eficácia condenatória se apresenta com força 
imediata, peso 4, já que, como salientado por Pontes de Miranda, a pretensão 
à abstenção indica, ao lado da declaração, força condenatória.35

Trata-se, portanto, de ação declaratória-condenatória36. Percebe-se então a 
eficácia mediata, peso 3, a mandamental, por conta da preponderância declara-
tória, já que manda não fazer.37 As eficácias mínimas são a constitutiva (peso 2) e 
a executiva (peso 1). Entretanto, a depender da situação, a executividade pode 
ter peso 3, caso a sua efetivação implique execução – cumprimento de sentença 
–, restando, no caso, peso 2 para carga mandamental e 1 para constitutiva.

Registre-se que a força executiva das sentenças declaratórias, já reconhe-
cida por Pontes de Miranda,38 encontra registro na obra de Teori Albino Zavas-
cki, que defende tal postura,39 sendo reforçado pela legislação do CPC/73 (art. 
475-N, I) e CPC/15 (art. 515, I).

Apesar de não ser objeto de estudo, percebe-se que, por conta das cargas 
de eficácia, é possível ao magistrado conceder tutela de urgência em favor do 

35. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado das ações. Op. cit., p. 149. 
36. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado das ações. Op. cit., p. 131. 
37. Francisco Barros Neto nega a existência da eficácia mandamental nas ações declaratórias. SILVA NETO, 

Francisco Antônio de Barros e. A antecipação de tutela nos processos declaratórios. Porto Alegre: Fabris, 
2005, p. 96

38. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado das ações. Op. cit., p. 131. 
39. ZAVASCKI, Teori Albino. Título executivo e liquidação. São Paulo: RT, 1999, p.104.
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réu, que deduz defesa direta de mérito, já que veicula ação com cargas de efi-
cácias distintas que podem ser antecipadas, como bem salienta Fredie Didier Jr.40    

7. NOTAS CONCLUSIVAS: SENTENÇA DE (IM)PROCEDÊNCIA 

A sentença que julga improcedente o pedido, em que pese a força da dou-
trina tradicional, implica reconhecimento de um pedido, quando o réu deduz 
defesa direta.

Trata-se de reconhecimento do exercício de direito de ação, veiculado por 
meio da defesa, que tem por objeto, em última análise, o reconhecimento de 
um direito a não ser molestado de forma indevida pelo autor. É exercício de 
uma pretensão à abstenção. Assim, a improcedência não deixa de ser proce-
dência, já que, no caso exposto, o réu pede.

Deve-se deixar claro que a improcedência pode decorrer de outros fato-
res. Aqui a análise se baseou apenas na hipótese da defesa direta do réu. Tais 
conclusões não têm o condão de ser definitivas, apenas apontam para a dis-
cussão de um tema antigo, mas que tem se revelado extremamente importante 
para a compreensão da ciência processual.
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TRADIREITO: CONCEITO E REGIME JURÍDICO PROCESSUAL; 4. CONTRADIREITO E OBJETO LITIGIOSO DO 
PROCESSO; 5. A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR QUE RESULTA DO ACOLHIMENTO DO CONTRADI-
REITO EXERCIDO PELO RÉU; 6. A DECISÃO QUE ACOLHE CONTRADIREITO DILATÓRIO; 7. A DECISÃO QUE NÃO 
ACOLHE A AFIRMAÇÃO DE CONTRADIREITO COMO UMA DECISÃO DE MÉRITO.

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O objetivo deste ensaio é examinar um problema pouco enfrentado pela 
dogmática processual, embora, paradoxalmente, muito frequente na prática 
forense: qual a natureza da decisão que, ao acolher um contradireito exercido 
pelo demandado, julga improcedente o pedido do autor. 

Para tanto, será preciso definir o que se entende por improcedência e por 
contradireito e, ainda, apresentar qual a concepção que se adota do objeto 
litigioso do processo civil brasileiro.

2. GENERALIDADES SOBRE A DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA

A improcedência é o juízo de não acolhimento do pedido formulado pelo 
demandante – seja ele autor, reconvinte, opoente etc.

1. Este ensaio é a versão atualizada, em conformidade com o CPC-2015, do seguinte ensaio DIDIER Jr., Fredie. 
Contradireitos, objeto litigioso do processo e improcedência. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2013, v. 223, 
p. 87-100.

2. Professor-associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (graduação, mestrado e 
doutorado). Professor-coordenador do curso de graduação da Faculdade Baiana de Direito. Membro da 
Associação Internacional de Direito Processual (IAPL), do Instituto Iberoamericano de Direito Processual e 
do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Presidente da Associação Norte e Nordeste de Professores 
de Processo. Mestre (UFBA), Doutor (PUC/SP), Livre-docente (USP) e Pós-doutorado (Universidade de Lis-
boa). Advogado e consultor jurídico. www.frediedidier.com.br
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A improcedência pode lastrear-se em diversos fundamentos, tais como: 
a) não ocorrência do fato gerador do direito afirmado pela parte; b) embora 
o fato afirmado pelo demandante tenha ocorrido, ele não tem aptidão para 
produzir o direito cujo reconhecimento se buscava; c) reconhecimento de fato 
impeditivo da formação do direito afirmado pelo demandante; d) o direito afir-
mado existia, mas fato superveniente à propositura da demanda o extinguiu ou 
retirou sua eficácia; e) reconhecimento de um contradireito, exercido pelo réu, 
que extingue o direito afirmado pelo autor, ou neutraliza os seus efeitos; f) a 
ausência de prova dos fatos constitutivos do direito afirmado pelo autor.

A variedade de espécies torna o estudo da improcedência mais complexo 
do que se imagina em um primeiro momento.

A correta análise do problema deve partir de um pressuposto: toda de-
manda permite ao menos duas soluções para o seu mérito, o acolhimento ou 
a rejeição, sem que isso viole a regra da congruência (arts. 141 e 492, CPC). 
Pode-se afirmar, inclusive, que toda a demanda é, essencialmente, “dúplice por 
contraditoriedade”.3 Não há, portanto, necessidade de o réu pedir a simples 
improcedência da demanda. Exatamente por isso, pode o juiz julgar improce-
dente o pedido: a) liminarmente, sem ouvir o réu (art. 332, CPC); b) mesmo no 
caso de revelia.

Disso se pode extrair a conclusão de que a improcedência não é resultado 
de uma ação contrária proposta pelo réu contra o autor. Se não fosse assim, 
ao julgar improcedente a demanda sem a postulação do réu, nos dois casos 
acima indicados, estaria o juiz, rigorosamente, agindo como legitimado extraor-
dinário, exercendo, em nome próprio, situação jurídica do réu contra o autor. 

Esta premissa também autoriza que se repila uma construção dogmática 
engenhosa e sedutora, para livrar o revel do efeito material da revelia (a pre-
sunção de veracidade das afirmações de fato feitas contra ele): o revel pro-
poria ação autônoma declaratória de inexistência do direito do autor, que, em 
razão de uma suposta conexão com a ação principal, implicaria a reunião das 
causas, para processamento e julgamento simultâneos.  Com esta demanda, 
os fatos estariam controvertidos e, assim, a presunção de veracidade deixaria 
de existir. Esta alternativa estaria lastreada no princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, do qual decorre o direito fundamental de ação.4

3. Na expressão de Roberto Gouveia Filho, apresentada em encontro realizado em Recife, 27.09.2012. Em 
sentido análogo, cf. OLIVEIRA, Bruno Silveira de. Conexidade e efetividade processual. São Paulo: RT, 2007, 
p. 99. Sobre o tema, ainda, SICA, Heitor. O direito de defesa no processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 211-218.

4. O argumento vem exposto com desenvoltura e profundidade OLIVEIRA, Bruno Silveira de. Conexidade e 
efetividade processual, cit., p. 351 e segs. 
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Esta solução não parece ser dogmaticamente aceitável.

A “ação contrária” proposta pelo réu é, na verdade, a mesma ação ante-
riormente proposta pelo autor. Entre elas não há conexão, como se supunha; 
há, na verdade, litispendência. Está-se diante da mesma demanda, proposta 
por partes diferentes, com vetores contrários. A improcedência do pedido do 
autor, em razão da inexistência do seu direito, é uma das consequências possí-
veis da instauração daquele processo, como já visto. Pedi-la por meio de ação 
autônoma é apresentar ao Poder Judiciário a mesma situação jurídica já a ele 
anteriormente submetida. Tanto que a “improcedência” desta ação autônoma 
proposta pelo réu consiste, exatamente, na procedência – reconhecimento da 
existência do direito – da ação proposta pelo autor. Estas ações possuem idên-
tica res in iudicium deducta; são idênticas, não conexas.

Não se deve estranhar a afirmação de “litispendência”, pelo fato de as 
partes das ações serem diversas. A litispendência entre ações propostas por 
partes diferentes é fenômeno conhecido e frequente, nos casos de legitimidade 
concorrente5. Ora, todo pedido de reconhecimento de um direito traz embutida 
a possibilidade de este direito não ser reconhecido. Este fenômeno chama-se 
duplicidade, exatamente porque qualquer dos sujeitos da relação jurídica dis-
cutida tem legitimidade para levá-la à apreciação jurisdicional, nada obstante o 
fato de que seus interesses são contrapostos.

3. CONTRADIREITO: CONCEITO E REGIME JURÍDICO PROCESSUAL

O contradireito é uma situação jurídica ativa6 – situação de vantagem – 
exercida como reação ao exercício de um direito. É um direito contra exercício 
de outro direito, assim como o antídoto é um veneno contra um veneno. É um 
direito que não é exercido por ação. A afirmação do contradireito é feita na 
defesa, e não na ação7. Quando reconvém ou formula pedido contraposto – 
espécies de ação do réu contra o autor –, o réu afirma ter direito (e não um 
contradireito) contra o autor; aciona, não se defende. 

Os contradireitos servem para neutralizar a situação jurídica afirmada pelo 
autor, como no caso da prescrição ou da exceção de contrato não cumprido, 

5. Se dois legitimados extraordinários formulam ao mesmo pedido, baseado na mesma causa de pedir, 
teremos a mesma demanda, proposta por autores diversos.

6. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: plano da eficácia. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
185-86; CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. 3ª ed. Coimbra: Almedi-
na, 2007, t. 1, p. 350-353; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não 
cumprido. Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 43.

7. Também nesse sentido, OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não 
cumprido. Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 36 e 38. 

Livro 1.indb   63 23/08/2015   22:26:47



FRRo r R  o ro r R R  r R R

64

ou extingui-la, como no caso da compensação e dos direitos previstos no §4º do 
art. 1.228 e no parágrafo único do art. 1.255 do Código Civil8. Há quem designe 
os primeiros de exceções substanciais9, enquanto os outros seriam direitos po-
testativos exercitados na defesa10. Talvez fosse preferível designar tudo como 
exceção substancial, que se dividiria em duas espécies, conforme a respectiva 
eficácia – essa é a opção terminológica deste ensaio.

Os contradireitos que neutralizam a situação jurídica afirmada pela outra 
parte podem dividir-se em contradireitos peremptórios, se essa neutralização 
for permanente (como a prescrição), ou dilatórios, se a neutralização for tem-
porária (como no caso da exceção de contrato não cumprido, do direito de 
retenção e do benefício de ordem)11.

Ao exercitar um contradireito, o réu, em vez de negar o direito afirmado 
pelo demandante, o supõe; exatamente por isso, o contradireito o tem em mira, 
para neutralizá-lo ou extingui-lo.  

O réu, ao exercer um contradireito, afirma a causa deste contradireito e 
pede a consequência jurídica dele decorrente. A defesa, neste caso, não con-
siste em mera alegação de fato modificativo ou extintivo do direito afirmado 
pelo autor, tampouco é uma defesa direta (nega os fatos afirmados pelo de-
mandante ou questiona as consequências jurídicas pretendidas): trata-se de 
uma defesa pela qual o réu exerce um direito, uma situação jurídica ativa, cuja 
peculiaridade é exatamente ser exercida contra a afirmação de um direito feita 
por outra pessoa.

De um modo geral, o contradireito, para ser conhecido pelo juiz, preci-
sa ser exercido pelo réu: como se trata de um direito, é preciso que aquele 
que afirma ser seu titular – ou algum legitimado extraordinário – o exerça. 
Não pode, salvo expressa previsão legal, o magistrado conhecer ex officio dos 

8. § 4o do art. 1228 do Código Civil: “O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivin-
dicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de consi-
derável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e 
serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante”.

 Parágrafo único do art. 1.255 do Código Civil: “Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente 
o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, median-
te pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.

9. Nesse sentido, Rafael Alexandria de Oliveira, que entende por exceção substancial apenas o contradireito 
neutralizante; não, porém, o extintivo (OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção 
de contrato não cumprido, cit., p. 43.). O autor segue a linha de Pontes de Miranda: MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. 4ª ed. São Paulo: RT, 1983, t. 6, p. 6.

10. Pontes de Miranda, por exemplo, afirma que as exceções são “inconfundíveis com os direitos formativos 
extintivos, como o direito à compensação, e com as pretensões à decretação de nulidade ou de anula-
ção. Não destroem, não extinguem; encobrem eficácia” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado 
de direito privado: parte geral. 4 ed. São Paulo: RT, 1983, t. 6, p. 4). 

11. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido, cit., p. 54.
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contradireitos (que, nesse sentido, são exceções, defesas que o juiz não pode 
conhecer de ofício). A prescrição tem regime jurídico peculiar: embora contra-
direito, pode ser conhecida de ofício pelo juiz (art. 487, II, CPC). 

Não exercido o contradireito no momento da contestação, ocorre a preclu-
são do direito de exercitá-lo, salvo se a lei expressamente permitir o exercício 
a qualquer tempo, o que é raro (ex.: prescrição, art. 193 do Código Civil12).

Observe que essas duas últimas características não são essenciais aos 
contradireitos: compõem apenas o seu regime jurídico-processual, cabendo ao 
direito positivo discipliná-lo; são características contingenciais, portanto. Não 
há desnaturação do contradireito se, por exemplo, o legislador autorizar o seu 
reconhecimento de ofício pelo juiz ou se permitir o seu exercício a qualquer 
tempo, durante o processo.

Finalmente, o art. 190 do Código Civil13, ao enunciar que a exceção prescre-
ve no mesmo prazo da pretensão, refere-se ao difícil tema da prescritibilidade 
dos contradireitos14.

4. CONTRADIREITO E OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO

O objeto do processo é conjunto do qual o objeto litigioso do processo é 
elemento: esse é uma parcela daquele. Enquanto o objeto do processo abrange 
a totalidade das questões postas sob apreciação judicial, o objeto litigioso do 
processo cinge-se a um único tipo de questão, a questão principal, o mérito da 
causa. Enquanto o primeiro faz parte apenas do objeto da cognição do magis-
trado, o segundo é o objeto da decisão15.

A demanda costuma ser considerada como o ato que fixa o objeto litigioso 
e, portanto, define o objeto do ato final do procedimento. A demanda pode ser 
inicial (manejada com a petição inicial) ou ulterior (como é o caso das deman-
das incidentais, reconvencionais, deduzidas através de pedido contraposto, 
oposição, reconvenção, denunciação da lide etc.).

12. Art. 193 do Código Civil: “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a 
quem aproveita”.

13. Art. 190 do Código Civil: “A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão”.
14. Sobre a prescritibilidade das exceções substanciais, MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de 

direito privado. 4ª ed. São Paulo: RT, 1984, t. 6, p. 25-24; OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais da exceção de 
contrato não cumprido. Salvador: Editora Jus Podivm, 2012, p. 224-229. 

15. “Por aí se vê que o objeto do processo não é apenas o pedido do autor, ou sua pretensão processual, 
mas tudo aquilo que nele (processo) deva ser decidido pelo juiz. Não só o objeto do ‘judicium’ mas 
também da simples ‘cognitio’. Enfim, todas as questões de fato, ou de direito, relacionados ou não, com 
o mérito, com o início, o desenvolvimento e o fim do processo”. (SANCHES, Sydney. “Objeto do processo 
e objeto litigioso do processo”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1979, n. 13, p. 44 e 45.)
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Discute-se muito sobre em que consiste o objeto litigioso: se ele é apenas 
o pedido ou se nele se inclui também a causa de pedir. O tema é tormentoso.16 
Alguns doutrinadores não chegaram a qualquer conclusão, outros anunciam po-
sição sem maior aprofundamento, mas, segundo a maior parte da doutrina17, o 
objeto litigioso do processo é o pedido.

Há quem defenda que o objeto litigioso do processo é o pedido identi-
ficado com a causa de pedir.18 Há uma tendência doutrinária de seguir esse 
entendimento19, até mesmo em razão do regramento da coisa julgada no direito 
brasileiro, que exige a identidade de pedido e de causa de pedir para a sua 
configuração.

Note que, de acordo com esta concepção, também comporá o objeto liti-
gioso do processo a demanda proposta pelo réu, por reconvenção ou pedido 
contraposto. Nestes casos, o réu é demandante – autor, portanto, embora de 
demanda incidental.

Sucede que esta concepção é insuficiente para explicar a complexidade das 
situações em que, em um processo, alguém afirma ter um direito.

É que a participação do réu na formação do objeto litigioso não se restringe 
ao caso em que ele apresenta uma demanda contra o autor. Quando, em sua 
defesa, exerce um contradireito, como nos casos da compensação, exceção de 
contrato não cumprido e direito de retenção, o réu acrescenta ao processo a 
afirmação de um direito que comporá o objeto litigioso da decisão20. O juiz de-
cidirá sobre a existência deste contradireito como uma questão principal.

16. Sobre o tema, SCHWAB, Karl Heinz. El objeto litigioso en el proceso civil. Buenos Aires: EJEA, 1968, especial-
mente as páginas 241-262. Ver, ainda, Araken de Assis, que elabora belo panorama das doutrinas alemã 
e brasileira sobre o tema: Cumulação de ações. 4ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 103-121.

17. ALVIM, José Manoel de Arruda. “Dogmática jurídica e o Novo Código de Processo Civil”. Revista de Processo 
São Paulo: RT, 1976, n. 01, p. 111; MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo Processo Civil brasileiro. 22 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002, p. 10.

18. “O objeto litigioso do processo, portanto, identifica-se com a circunstância jurídica concreta deduzida em 
juízo in status assertionis, que aflora individualizada pela situação de fato contrária ao modelo traçado 
pelo direito material”. (CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. 2ª ed. São Paulo: RT, 
2001, p. 131). Araken de Assis afirma que a definição de mérito, no direito brasileiro, não prescinde da 
causa de pedir. (Cumulação de ações, cit., p. 116, nota 58.)

19. Por exemplo, LEONEL, Ricardo de Barros. “Objeto litigioso e duplo grau de jurisdição”. Causa de pedir e 
pedido no processo civil (questões polêmicas). José Rogério Cruz e Tucci e José Roberto dos Santos Bedaque 
(coord.), São Paulo: RT, 2002, p. 367.

20. Ludovico Mortara chamava os contradireitos de “exceções reconvencionais”, que, na sua visão, distin-
guiam-se das “exceções simples” porque, enquanto estas eram consideradas como simples negativas 
do direito afirmado pelo autor, aquelas constituíam pretensão do réu que tinha por objetivo neutralizar 
a eficácia do direito afirmado pelo autor (MORTARA, Lodovico. Commentario del Codice e delle Leggi di 
Procedura Civile: della competenza; principii generali della procedura. 2 ed. Milão: Casa Editrice Dottor 
Francesco Vallardi, [s.d.], v. II, p. 105). Amaral Santos explica a sua tese: “Em suma, segundo Mortara, as 
exceções reconvencionais seriam aquelas defesas do réu que, consistentes num direito seu, alargariam 
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O objeto litigioso, nesse caso, passa a ser o conjunto das afirmações de 
existência de um direito feitas pelo autor e pelo réu. Resumidamente, no caso 
em que o réu exerce um contradireito, o mérito do processo é a soma de dois 
binômios, que pode expressar-se da seguinte maneira: afirmação do direito 
feita pelo demandante (pedido + causa de pedir) + afirmação do contradireito 
feita pelo demandando (pedido relativo à exceção substancial + causa dessa 
exceção substancial).

A observação tem importante repercussão prática.

A decisão do juiz sobre a afirmação do contradireito, por se tratar de 
decisão sobre o mérito da causa, torna-se indiscutível pela coisa julgada mate-
rial21-22. A não inclusão do contradireito exercido pelo réu no conceito de objeto 
litigioso gera uma situação esdrúxula: haverá um gênero de direitos, aqueles 
que somente são exercidos como reação ao exercício do direito por outra pes-
soa, cuja apreciação jurisdicional não poderia tornar-se indiscutível pela coisa 
julgada material – circunstância que, claramente, não condiz com os princípios 
da segurança jurídica (decisões judiciais sobre um gênero de direitos jamais 
ficariam acobertadas pela coisa julgada, conteúdo da segurança jurídica), da 
inafastabilidade da apreciação jurisdicional (na medida em que uma gama de 
direitos estaria excluída da definitividade da jurisdição, em qualquer caso) e 
da igualdade (direitos de autor e réu teriam regime jurídico processual diverso, 
sem qualquer justificativa nesse sentido).

Todo procedimento possui um objeto litigioso, que é o tema a ser resolvido 
pelo ato final, do qual todos os demais atos que o compõem são preparatórios. 

o tema decidendo originário, forçando o juiz a apreciá-lo e decidi-lo conjuntamente com a pretensão do 
autor. Mas as contra-pretensões do réu, compreendidas nas exceções, não tenderiam senão a paralizar 
[sic], no todo ou em parte, a ação do autor. E nisso se distinguiriam da ação reconvencional, que tem 
também por objeto um direito do réu, do qual se serve, não para paralizar [sic] o direito do autor, mas, 
aproveitando da oportunidade que a ação lhe enseja, pedir alguma coisa em seu favor” (SANTOS, Moacyr 
Amaral. Da reconvenção no direito brasileiro. São Paulo: Max Limonad, 1958, p. 128).

21. Reviu-se, assim, a concepção defendida até a 13ª edição do v. 1 do Curso de Direito Processual Civil, pu-
blicado pela Editora Jus Podivm, em que seguíamos a concepção de que o objeto litigioso do processo 
seria composto apenas pelo pedido e pela causa de pedir contidos na petição inicial.

22. No sentido do texto, MORTARA, Lodovico. Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile, v. II, op. 
cit., p. 104 e seguintes;  DENTI, Vitorio. L’eccezione nel processo civile. Rivista Trimestrale di Diritto e Proce-
dura Civile. Milão: Giuffrè, ano XV, p. 36 e seguintes, 1961; MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção 
e excepção no processo civil, o dilema da escolha entre a reconvenção e a excepção e o problema da falta 
de exercício do direito de reconvir. Coimbra: Almedina, 2009, p. 254. Recomendável, ainda, a consulta à 
obra de Heitor Sica, que defende uma visão ainda mais ampla da participação do réu na formação do 
objeto da coisa julgada – para o autor, a contestação do réu, em qualquer caso, é uma ação declaratória 
por ele proposta, que deve ser examinada pelo juiz como questão principal (SICA, Heitor. O direito de 
defesa no processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011, p. 245). Em sentido diverso, entendendo que a 
afirmação da exceção substancial não compõe o objeto litigioso, ORIANI, Renato. Eccezione. Digesto delle 
Discipline Privatistiche: sezione civile. Turim: UTET, 1991, v. VII, p. 281); COLESANTI, Vittorio. Eccezione (dir. 
proc. civ.). Enciclopedia del diritto. Padova: CEDAM, 1965, v. XIV, item 14. 
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O objeto litigioso de cada procedimento é definido pelo seu ato inaugural, nor-
malmente uma demanda formulada por uma das partes – com a possibilidade 
de ampliação em razão da postulação do réu (com a afirmação de direitos, na 
reconvenção ou pedido contraposto, ou contradireitos, na defesa) 23. 

5. A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR QUE RESULTA DO ACOLHI-
MENTO DO CONTRADIREITO EXERCIDO PELO RÉU

O inciso I do art. 487 do CPC cuida da principal hipótese de extinção do 
processo com resolução do mérito: trata-se do julgamento do objeto litigioso 
do processo. Chama-se de procedência o julgamento em que o magistrado 
acolhe o pedido; improcedência, por conseguinte, é a conclusão a que se chega 
quando o pedido não pôde ser acolhido.

O objeto litigioso do processo é, como visto, formado pelo pedido formu-
lado pelo demandante e, se for o caso, pela afirmação do contradireito feita 
pelo demandado em sua defesa. 

A improcedência do pedido do autor pode lastrear-se no reconhecimento 
de um contradireito, exercido pelo réu, que extingue o direito afirmado pelo 
autor, ou neutraliza os seus efeitos.

No caso de decisão que acolhe contradireito que neutraliza os efeitos do 
direito afirmado pelo demandante, é preciso registrar que somente haverá 
improcedência quando se tratar de neutralização permanente – contradireito 
peremptório. Acolhida a prescrição, por exemplo, julga-se improcedente o pe-
dido do autor; o mesmo ocorre se acolhida a exceção de que a dívida cobrada 
é oriunda de jogo (art. 814 do Código Civil); acolhida a compensação, idem – no 
limite, poderia haver uma procedência parcial, se a compensação fosse parcial. 
Note que, neste caso, haverá um juízo de procedência da afirmação do contra-
direito feita pelo réu e de improcedência do pedido do autor. Decisão judicial 
com dois capítulos, portanto24.

Se se tratar de neutralização temporária, o juiz não deve julgar improce-
dente o pedido do autor. Neste caso, deve o juiz acolher o pedido do autor, 
mas retirar-lhe temporariamente a eficácia. Haveria uma situação curiosa de 
dupla procedência (da ação e da defesa): autor e réu possuem os direitos 

23. Durante o processo, o objeto litigioso pode ser ampliado, com a propositura de demandas incidentais, 
tais como a denunciação da lide e o incidente de falsidade documental.

24. Ao menos nestes casos, não se pode dizer que a improcedência do pedido do autor não significa tutela 
de direito do réu, como afirma Marinoni, genericamente (Teoria Geral do Processo. São Paulo: RT, 2006, 
p. 261-26). A improcedência do pedido do autor, que decorre do acolhimento de exceção substancial 
peremptória, significa a tutela do contradireito do réu. 
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que afirmam ter. Sucede que o direito do réu consiste apenas na paralisação 
da eficácia do direito do autor. O tema exige reflexão mais demorada – a ele 
dedica-se o próximo item.

6. A DECISÃO QUE ACOLHE CONTRADIREITO DILATÓRIO25

O contradireito dilatório – ou exceção substancial dilatória, de acordo com a 
terminologia empregada nesse ensaio – é o contradireito que pode ser exercido 
pelo demandado, contra o demandante, com o objetivo de impedir, tempora-
riamente, que este, demandante, exerça o seu direito ou pretensão. Nesses 
casos, a exceção consiste num direito que o demandado tem de recusar a 
prestação que o demandante quer ver certificada em seu favor até que esse 
demandante adote, ele próprio, alguma conduta.

Qual é a questão: acolhida a exceção substancial dilatória, qual deve ser a 
decisão sobre o pedido do autor?

Há três correntes doutrinárias sobre o assunto.

Há quem afirme que o pedido do autor deve ser julgado improcedente. 
Assim, teríamos uma decisão com dois capítulos: improcedência do pedido do 
autor e procedência da afirmação do contradireito pelo demandado26. É o posi-
cionamento de Miguel Mesquita, cuidando especificamente da exceção de con-
trato não cumprido27. O autor defende que o caso é de “mera improcedência 
temporária da acção e a consequente paralisação do direito subjectivo, sem 
ficar afastada a possibilidade do seu exercício futuro”28. O art. 466-C do CPC-1973 
parecia seguir essa orientação: segundo o qual, quando um contrato tiver por 
objeto a transferência de coisa determinada, ou de qualquer outro direito, o 
pedido de cumprimento de tais obrigações não será acolhido “se a parte que 

25. Este item baseia-se no livro de Rafael Alexandria de Oliveira, tantas vezes citado neste ensaio; o pano-
rama do problema, por ele apresentado, é excepcional (OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos proces-
suais da exceção de contrato não cumprido, cit., p. 313-319).

26. Assim, por exemplo, decidiu o STJ: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. EFEITO PRO-
CESSUAL. A exceção de contrato não cumprido constitui defesa indireta de mérito (exceção substancial); 
quando acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo 
do direito do autor, oponível como preliminar de mérito na contestação (CPC, art. 326). Recurso especial 
conhecido e provido”. (REsp 673.773/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, 
Terceira Turma, julgado em 15.03.2007, publicado no DJ de 23.04.2007, p. 256). 

27. MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da escolha entre a 
reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: Almedina, 
2009, p. 95.

28. MESQUITA, Luís Miguel de Andrade. Reconvenção e excepção no processo civil: o dilema da escolha entre a 
reconvenção e a excepção e o problema da falta de exercício do direito de reconvir. Coimbra: Almedina, 
2009, p. 93.
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a intentou não cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas 
legais, salvo se ainda não exigível”.

A segunda corrente caminha em sentido oposto. Entende-se que o pedido 
do autor deve ser julgado procedente, condenando-se o demandado a uma 
prestação, assim que receber a sua contraprestação29. O pensamento baseia-se 
em enunciado do Código Civil alemão30.

RENé CASSIN, por sua vez, entende que o acolhimento da exceção não impor-
ta nem mesmo a rejeição temporária da demanda do autor. Seu efeito será 
simplesmente, em princípio, o de impedir uma condenação pura e simples do 
excipiens, e de fazer adicionar a esta condenação uma condição31, que seria a 
condição do adimplemento, por parte do demandante/excepto, da sua própria 
prestação. Também nesse sentido é a opinião de PONTES DE MIRANDA32, para quem, 
acolhida a exceção, deve-se julgar procedente a demanda, mas a satisfação 
do crédito do autor dependerá de que ele cumpra a própria obrigação. Essa 
opinião foi apresentada no caso de acolhimento de exceção de contrato não 
cumprido, mas pode, tranquilamente, ser estendida a qualquer caso de acolhi-
mento de exceção substancial dilatória.

Como afirma RAfAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA33, esta é a melhor solução, porque 
mais econômica, na medida em que evita futura demanda, após cumprida a 
contraprestação pelo autor34, pleiteando direito que jamais lhe foi negado – o 
contradireito não nega o direito, conforme dissemos.

Enfim, ao acolher a exceção substancial dilatória, o órgão jurisdicional 
deve julgar procedente a demanda, com a consequente certificação do direito 
afirmado pelo autor e a imposição ao réu do cumprimento desse direito, sob 

29. ENNECCERUS, Ludwig. Derecho de obligaciones. Revisão de Henrich Lehmann. Tradução e adaptação da 35 
ed. alemã feita por Blas Pérez González e José Alguer. Barcelona: Bosch, 1950, v. I, p. 169.

30. Eis a redação do §322 do BGB: “(Condena a la prestación simultânea) (1) Si una parte interpone acción 
al cumplimiento de la prestación debida de un contrato bilateral, el ejercicio del derecho que le cor-
responde a denegar la prestación hasta la ejecución de la contraprestación sólo tiene la eficacia que la 
otra parte debe ser condenada al cumplimiento simultâneo. […]” (MARQUÈS, Albert Lamarca. Código Civil 
Alemán y Lei de Introducción al Código Civil. Madrid: Marcial Pons, 2008, p. 103).

31. No original: “n’emporte même pas le rejet temporaire de l’action du demandeur. Son effet sera simple-
ment en principe d’empêcher une condamnation pure et simple de l’excipiens, et de faire adjoindre à 
cette condamnation […] une condition” (CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports 
synallagmatiques: exception non adimpleti contractus et de ses relations avec le droit de rétention, la 
compensation et la resolution. Paris: Recueil Sirey, 1914, p. 617).

32. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 3 ed. São Paulo: RT, 1984, t. XXVI, p. 
103. Pontes de Miranda, em outro tomo do seu Tratado, afirma que “o réu, na ação, pode ser condenado 
a prestar, satisfeita a exigência do excipiente” (Idem. Tratado de direito privado, t. VI, op. cit., p. 22).

33. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais da exceção de contrato não cumprido, cit., p. 316-
317.

34. ASSIS, Araken de. Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 63-64.
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a condição de o demandante, para exigir-lhe a satisfação do direito certificado, 
adotar a conduta que lhe cabe35 – p. ex., cumprir ou assegurar a prestação que 
deve, no caso da exceção de contrato não cumprido; indenizar as benfeitorias 
indenizáveis, no caso da exceção de retenção por benfeitorias; excutir primei-
ramente os bens do patrimônio do devedor principal, no caso de exceção de 
benefício de ordem.

A decisão é, então, duplamente procedente: reconhece a existência do di-
reito do autor (cuja exigibilidade fica, contudo, suspensa) e reconhece também 
a existência do contradireito do réu. As afirmações de direito feitas pelas par-
tes, que compõem o objeto litigioso do processo, são procedentes.

7. A DECISÃO QUE NÃO ACOLHE A AFIRMAÇÃO DE CONTRADIREITO COMO 
UMA DECISÃO DE MÉRITO

O reconhecimento de um contradireito afirmado pelo réu pode levar à 
improcedência do pedido do autor, conforme visto acima. Mas o que acontece 
quando a afirmação do contradireito feita pelo réu é rejeitada pelo juiz?

O problema gira em torno da natureza dessa decisão. 

Tomemos o exemplo da prescrição, que é um contradireito.

O art. 487, II, CPC, dispõe que a decisão é de mérito quando decide sobre 
a prescrição. Decidir sobre a prescrição é acolhê-la ou rejeitá-la. 

Há, neste ponto, sutil diferença em relação ao correspondente do CPC-1973 
(art. 269, IV), que mencionava apenas a decisão que pronunciava a prescrição; 
ou seja, que acolhia a exceção substancial – sem mencionar a hipótese de de-
cisão que rejeita a prescrição, fato que levou parcela da doutrina a considerar 
como de mérito apenas a decisão que a acolhe36. A nova redação impede que 
se chegue a essa conclusão. A mudança do verbo não foi por acaso.

35. Essa é também a opinião de Chiovenda, para quem o acolhimento das exceções substanciais impede 
“la condena pura y simple” e tende a “permitir únicamente a todo lo más una sentencia de condena 
condicionada a la contraprestación” (CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal civil. Traducción 
española de la tercera edición italiana y prólogo del Profesor Jose Casais y Santaló. Madrid: REUS, 2000, 
t. I, p. 345). Assim, também, especificamente sobre a exceção de contrato não cumprido, THEODORO JR., 
Humberto. O contrato e seus princípios. 3 ed. Rio de Janeiro: AIDE, 2001, p. 136.

36. Defendiam, à luz do direito anterior, que apenas a decisão que reconhece a prescrição é de mérito: 
LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro, com notas da Dra. Ada Pelegrini Grinover. 
2ª Ed. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 198-199; NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código 
de processo civil comentado e legislação extravagante. 12ª Ed. São Paulo: RT, 2012, comentários ao artigo 
269; CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 91-93; ALMEIDA 
SANTOS, José Carlos Van Cleef. A decisão interlocutória de mérito no processo civil brasileiro: uma visão da 

Livro 1.indb   71 23/08/2015   22:26:48



FRRo r R  o ro r R R  r R R

72

Conforme visto, quando exerce um contradireito, em defesa, o réu amplia 
o mérito (o objeto litigioso do processo). A afirmação do contradireito comporá 
o mérito da causa, ao lado da afirmação do direito feita pelo autor.

A prescrição é exemplo de contradireito. A decisão que não acolhe a pres-
crição resolve parte do mérito da causa – a parcela relacionada à afirmação do 
contradireito.

Se não fosse assim, teríamos uma situação esdrúxula. Um direito (o con-
tradireito) é afirmado em juízo, discutido em contraditório e decidido; se a 
afirmação for considerada procedente, há decisão de mérito e coisa julgada; se 
a afirmação for considerada improcedente, não há decisão de mérito e, pois, 
também não há coisa julgada. Teríamos uma coisa julgada secundum eventum 
litis – coisa julgada que surge de acordo com o resultado do processo –, em 
grave ofensa ao princípio da igualdade. Ou seja: decisão que não acolhe esse 
tipo de direito (o contradireito) jamais se submeteria à coisa julgada. Caso raro, 
possivelmente único, de direito que, mesmo não reconhecido judicialmente, 
poderia ser exercitado novamente, já que não haveria o óbice da coisa julgada.

Essa é mais uma razão para entender que a afirmação de contradireito 
pelo réu compõe o objeto litigioso do processo. É muito importante perceber 
isso, frise-se novamente.

A decisão que não acolhe a afirmação de contradireito é decisão de im-
procedência desta afirmação. Como tal, se subsome ao inciso I do art. 487 (ou 
ao inciso II, que cuida da prescrição, mas que pode ser aplicado por analogia à 
rejeição dos demais contradireitos). É decisão de mérito, apta à coisa julgada37.

perspectiva do procedimento de conhecimento do processo contencioso em primeiro grau de jurisdição. Dis-
sertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012, p. 412-414.

37. Nesse sentido, enunciado n. 161 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “É de mérito a decisão 
que rejeita a alegação de prescrição ou de decadência”.
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1. ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA

1. A decisão do tribunal sobre o pedido formulado pelo autor pode ser, 
como é bem conhecido, uma decisão de procedência ou de improcedência. 
Nenhuma destas possíveis decisões tem um fundamento único. Para que seja 
proferida uma decisão de procedência pelo tribunal é necessária a verificação 
de uma condição positiva e a não verificação de uma condição negativa: para 
que o autor ganhe a ação é necessário que os factos alegados por esse de-
mandante sejam subsumíveis à regra jurídica da qual decorre o efeito jurídico 
requerido por aquela parte e que nenhum facto alegado pelo réu destrua ou 
paralise os efeitos decorrentes desses factos. Por exemplo: o autor que pede a 
condenação do réu a restituir-lhe o que lhe emprestou obtém ganho de causa 
se provar a celebração de um contrato de mútuo e, além disso, se o réu não 
provar nenhuma exceção perentória (como, por exemplo, a nulidade do con-
trato ou o pagamento da dívida). 

Em comparação com os pressupostos normativos de uma decisão de pro-
cedência, os possíveis fundamentos de uma decisão de improcedência forne-
cem um quadro ainda mais complexo. Antes do mais, há que considerar, de 
acordo com a distinção entre matéria de facto e de direito, que a improcedên-
cia pode decorrer de fundamentos de facto ou de direito. O tribunal profere 
uma decisão de improcedência quando os factos alegados pelo autor forem 
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controvertidos e não forem provados pelo demandante. Neste último caso, o 
tribunal decide segundo a regra do non liquet: conforme o estabelecido no art. 
414.º CPC1, a dúvida sobre a realidade de um facto resolve-se contra a parte a 
quem o facto aproveita, ou seja, em termos práticos, contra a parte onerada 
com a sua prova. Por exemplo: o autor reivindica a propriedade de um imóvel 
com base na sua aquisição por um contrato de compra e venda celebrado com 
o réu; este demandado contesta aquele título de aquisição do imóvel; a ação 
improcede se o autor não provar a celebração desse contrato. Ainda no âmbito 
da matéria de facto, a decisão de improcedência também pode decorrer da 
ilisão da presunção iuris tantum alegada pelo demandante. Por exemplo: o au-
tor invoca que o réu não cumpriu o contrato, o que faz presumir a culpa deste 
demandado naquele incumprimento (cf. art. 799.º, n.º 1, CC); a ação improcede 
se o demandado invocar e provar que o incumprimento se ficou a dever a facto 
independente da sua vontade. 

A improcedência da ação também pode decorrer de fundamentos de direi-
to, cujo quadro é, aliás, algo multifacetado. Um dos possíveis fundamentos de 
direito é o seguinte: os factos alegados pelo autor são verdadeiros, mas deles 
não decorre o efeito jurídico que esse demandante pretende obter. O réu que 
afirma que os factos alegados pelo autor não podem produzir o efeito jurídico 
pretendido pelo autor defende-se por impugnação indireta (cf. art. 571.º, n.º 2, 
CPC). Por exemplo: o autor baseia o pedido de restituição de uma certa quantia 
no facto de ter celebrado um contrato de mútuo com o réu (cf. art. 1142.º CC2); 
este demandado pode invocar que há um erro na qualificação do contrato cele-
brado entre as partes, porque este é, na realidade, um contrato de doação (cf. 
art. 940.º, n.º 1, CC). Um outro fundamento de direito que determina a improce-
dência da ação é aquele que respeita à alegação de uma exceção perentória, 
isto é, de uma exceção baseada num facto impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do autor. A exceção perentória é uma razão de não acolhimento do 
pedido do autor distinta da falta de verdade ou da errada qualificação dos 
factos que constituem a causa de pedir que fundamenta aquele pedido. Quer 
dizer: ainda que os factos alegados pelo autor sejam verdadeiros, a exceção 
obsta à produção de efeitos por aqueles factos. 

2. Uma decisão de improcedência sobre um pedido pressupõe sempre, 
qualquer que seja o seu fundamento, que não é concedida razão ao autor da-
quele pedido e, por isso mesmo, uma decisão de improcedência é sempre uma 
alternativa à decisão de procedência que é requerida por aquela parte. É por 
isso que toda a ação termina, quando seja julgada quanto ao mérito, com uma 
decisão de procedência ou com uma decisão de improcedência.

1. Código de Processo Civil português, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26/6.
2. Código Civil português, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25/11/1966. 
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A relação de alternatividade entre a procedência e a improcedência da 
ação não é, no entanto, sempre a mesma. Há casos em que, apesar de ser re-
conhecido o facto constitutivo ou o facto probatório alegado pelo autor, a ação 
improcede com fundamento numa exceção perentória provada pelo demanda-
do ou na ilisão por esta parte da presunção baseada no facto probatório. Estes 
casos – em que ambos os fundamentos alegados pelas partes são reconhecidos 
pelo tribunal, mas em que apenas um deles pode ser julgado procedente – cor-
respondem a uma alternativa não exclusiva, inclusiva ou fraca (a verificação 
de um dos termos da alternativa não exclui a verificação do outro) e podem 
ser designados por casos vel-vel (em latim, vel emprega-se para significar “ou 
também”3). Além destes casos, também há outros em que a decisão de im-
procedência resulta quer da impossibilidade da subsunção do facto alegado à 
regra da qual decorre o efeito jurídico pretendido pelo autor, quer da falta de 
prova do facto constitutivo invocado pelo demandante, quer ainda da prova, 
realizada pelo demandado, do facto contrário daquele facto constitutivo. Estes 
casos – em que o tribunal julga a ação improcedente simplesmente porque não 
a pode julgar procedente – correspondem a uma alternativa exclusiva ou forte 
(o tribunal só pode escolher entre a procedência ou a improcedência) e podem 
ser denominados casos aut-aut (aut é utilizado em latim para significar “ou”4).

Uma ação pendente pode constituir um caso vel-vel ou um caso aut-aut, 
mas, numa mesma ação, também pode conjugar-se um caso vel-vel com um 
caso aut-aut. Como se verá, tudo depende da estratégia que o demandado 
queira (ou possa) seguir na ação e da matéria de que o tribunal possa co-
nhecer oficiosamente nessa ação. Procurando concretizar a relação que, numa 
mesma causa, se pode estabelecer entre um caso vel-vel e um caso aut-aut, 
pode dizer-se que essa relação pode ser exemplificada com a conjugação entre 
a defesa por exceção perentória (que origina um caso vel-vel) e a defesa por 
impugnação (que conduz a um caso aut-aut). Na medida em que o tribunal pos-
sa conhecer oficiosamente de uma exceção perentória, esse tribunal também 
pode constituir um caso vel-vel numa ação pendente.

Importa precisar que o que, de momento, está em análise é apenas a 
relação de alternatividade entre a decisão de procedência e a decisão de 
improcedência de uma causa. O que se procura estudar é em que situações a 
decisão de improcedência é uma alternativa não exclusiva à procedência da 
causa (infra sub “II. Casos vel-vel”) e em que hipóteses essa decisão constitui 
uma alternativa exclusiva à procedência da ação (infra sub “III. Casos aut-aut”).

3. Cf. MENNE, in Historisches Wörterbuch der Philosophie I (1971), 85 (Adjunktion); LORENZ, in Enzyklopädie 
Philosophie und Wissenschaftstheorie I (2004), 47 (Adjunktion); COPI/COHEN/MCMAHON, Introduction to Logic 14 
(2014), 311. 

4. Cf. MENNE, in Historisches Wörterbuch der Philosophie II (1972), 261 (Disjunktion); LORENZ, in Enzyklopädie 
Philosophie und Wissenschaftstheorie I, 481 (Disjunktion); COPI/COHEN/MCMAHON, Introduction to Logic 14, 311.
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2. CASOS VEL-VEL

1. Nos casos vel-vel, a decisão de improcedência tem um fundamento nor-
mativo próprio. Tal é o que sucede quando o demandado invoca uma exceção 
perentória: nesta hipótese, o facto impeditivo, modificativo ou extintivo alega-
do (e provado) pelo demandado destrói ou paralisa os efeitos decorrentes do 
facto constitutivo alegado (e provado) pelo demandante. Dito de outro modo: 
a absolvição do pedido decorre da regra (material) que qualifica o facto ale-
gado pelo demandado como um facto impeditivo, modificativo ou extintivo, em 
conjugação com a regra (processual) que estabelece que a procedência de uma 
exceção perentória implica a absolvição, total ou parcial, do pedido (cf. art. 
576.º, n.º 3, CPC).

Analisada numa perspetiva normativa, a absolvição do pedido decretada 
pelo tribunal com base numa exceção perentória não decorre da falta de pro-
cedência da ação, mas antes da procedência desta exceção. Ambos os factos 
alegados pelas partes são verdadeiros: tanto o é o facto constitutivo alegado 
pelo autor, como o facto impeditivo, modificativo ou extintivo invocado pelo 
réu; o que sucede é que a prova deste facto impeditivo, modificativo ou extin-
tivo destrói ou paralisa os efeitos jurídicos decorrentes daquele facto constitu-
tivo. Por exemplo: o autor alega que é credor do réu, porque lhe vendeu um 
imóvel e este ainda não lhe pagou o preço do bem que lhe alienou; o autor 
prova a celebração do contrato e o demandado demonstra o pagamento; a 
ação improcede com o reconhecimento de que o demandado não é devedor do 
autor e de que, portanto, esta parte não é credora daquele réu.

2. a) Alguma doutrina mais antiga concebe a exceção como uma defesa 
substantiva prévia que torna inútil a discussão da pretensão apresentada pelo 
autor. É o caso da orientação, com apoio nas I. 4.13. ([…] datur tibi exceptio [...] ad 
impugnandam actionem), segundo a qual as exceções se destinam a anular o di-
reito de acção (na doutrina mais antiga, cf., por exemplo, Donellus (1527-1591): 
exceptio est exclusio actionis5)6. De acordo com esta orientação, não importa 
provar o direito alegado pelo autor, porque, mesmo que não seja realizada a 
prova desse direito, a ação improcede pela prova da exceção. 

5. HUGONIS DONELLI jurisconsulti et antecessoris opera omnia (Florentiae 1846), 1291; LUDOVICI GILHAUSEN JurisconsultI 
Arbor Judiciaria (Francoforti 1604), 199: Exceptio vulgo definitur actionis exclusio; CARDOSO DO AMARAL, Summa 
sev praxis iudicium et advocatum (Ulysipone 1610), 131 v.: Exceptio est pars defensionis, & actionis exclusio, 
aut iudicis, vel actoris repulsio. 

6. Cf. CHIOVENDA, Riv. dir. proc. 4 (1927-I), 137 e 139 = CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile I (1930), 149 
e 153: “[…] l’eccezione è un diritto nel senso che il convenuto ha diritto di impugnare l’azione”; CHIOVENDA, 
Istituzioni di diritto processuale civile I 2 (1935), 309; DENTI, Riv. trim. dir. proc. civ. 15 (1961), 33; na doutrina 
portuguesa, cf. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil anotado III (1950) 189; mais recentemente, LEBRE DE 
fREITAS, A Ação Declarativa Comum À Luz do Código de Processo Civil de 2013 3 (2013), 120, referindo que as 
exceções “constituem questões prejudiciais”.

Livro 1.indb   76 23/08/2015   22:26:48



77

Rrnd r o R  dni r oR rrRRoRg r iR  oR  o R o r o sR  o R  ronRRo Ropro r R A  ioR  R R F d R g sR  oRdR R  R  R i r o Rrg r RRg  o R F RR o r d r d r g g  R  R  oin dR R R R

Esta orientação não é hoje seguida: a exceção não é uma questão preju-
dicial da apreciação do mérito da causa, mas qualquer facto que tenha como 
consequência destruir ou paralisar o efeito pretendido pelo autor. Assim, a 
invocação de uma exceção pelo réu não dispensa o autor de provar o direito 
que alega, pelo que a ação pode ser julgada improcedente, não pela prova da 
exceção, mas, desde logo, pela falta de prova do direito. Em face do disposto 
nos art. 571.º, n.º 2, e 576.º, n.º 3, CPC, o pagamento (que não dispensa, antes 
pressupõe, a determinação da pretensão do autor) é, sem dúvida, uma exce-
ção perentória. Que assim tem de ser também resulta claramente do disposto 
no art. 344.º, n.º 1, CC: se a exceção dispensasse o autor de provar o direito que 
alega, ela constituiria uma dispensa ou liberação do ónus da prova e implicaria, 
segundo o disposto naquele preceito, uma inversão do ónus da prova. Sendo 
indiscutível que a exceção não implica nenhuma inversão do ónus da prova, 
então ela também não pode ser vista como dispensando o autor de provar o 
direito que alega, nem, portanto, como uma questão prejudicial.

Existem ainda duas outras razões para considerar que a exceção peren-
tória não pode ser qualificada como uma questão prejudicial em relação ao 
conhecimento do pedido do autor. Uma das razões é a seguinte: uma questão 
prejudicial é uma questão cujo conhecimento condiciona a apreciação de uma 
outra questão (que é a questão principal ou dependente), no sentido de que, 
se a questão prejudicial for julgada improcedente, fica prejudicado o conheci-
mento da questão principal ou dependente. Esta condição não se verifica quan-
to à exceção perentória: por exemplo, a improcedência do pagamento alegado 
pelo demandado não condiciona, de modo algum, o conhecimento do pedido 
do autor (que, com total autonomia perante o julgamento de improcedência 
daquela exceção, pode vir a ser julgado procedente ou improcedente).

A esta razão acresce que, pelo menos, algumas exceções se aproximam 
mais de uma questão dependente da apreciação do pedido do autor do que 
de uma questão prejudicial do conhecimento desse mesmo pedido. Suponha-
-se, por exemplo, que o demandado argui a nulidade do contrato alegado 
pelo demandante como causa de pedir do seu pedido; se há alguma ordem 
na análise da celebração do contrato e da sua nulidade, ela é certamente no 
sentido da prioridade da verificação daquela celebração em relação à análise 
desta invalidade, não no sentido da prioridade da valoração da nulidade em 
relação à celebração do contrato. Tanto assim é que, se o tribunal considerar 
que nenhum contrato foi celebrado entre as partes, nem sequer se vai ocupar 
da questão relativa à sua validade.

Pode assim concluir-se que a exceção perentória não dispensa a prova 
do facto constitutivo alegado pelo autor, antes pressupõe essa prova, dado 
que ela apenas produz a destruição ou a paralisação dos efeitos decorrentes 
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daquele facto. A exceção perentória não impugna os fundamentos de facto 
invocados pelo demandante, antes contrapõe a esses factos outros factos que 
destroem ou paralisam os efeitos que deles podiam decorrer. É o que acontece, 
por exemplo, quando, numa ação de responsabilidade civil, é invocada pelo 
demandado a atuação em legítima defesa (cf. art. 337.º, n.º 1, CC); esta alegação 
não nega a agressão daquele demandado, antes exclui a ilicitude do seu 
comportamento. Assim, a decisão de improcedência que uma exceção peren-
tória justifica não é consequência da falta de prova dos factos constitutivos do 
direito alegado pelo demandante, mas antes da prova de um facto impeditivo, 
modificativo ou extintivo alegado pelo demandado. É, aliás, por isso que a 
improcedência da causa baseada numa exceção perentória constitui um caso 
vel-vel: essa improcedência não exclui, antes pressupõe, a procedência do pe-
dido do autor. 

b) Esta conclusão impede que a decisão baseada na procedência de uma 
exceção perentória possa ser vista como o resultado de um conflito de regras 
jurídicas, ou seja, como decorrendo da exclusão da aplicação da regra jurídica 
alegada pelo autor pela aplicação da regra jurídica que fundamenta a exceção 
invocada pelo réu. Um eventual argumento contra esta orientação baseia-se na 
relação entre a regra geral (que seria a regra alegada pelo autor) e a corres-
pondente regra excecional (que seria a regra invocada pelo réu), dado que – 
pode-se argumentar – a aplicação pelo tribunal desta regra excecional afasta a 
aplicação da respetiva regra geral. Suponha-se, por exemplo, a seguinte regra 
jurídica em vigor para uma certa zona da cidade: “É proibido estacionar, exceto 
aos domingos e feriados”; em qualquer domingo ou feriado aplica-se exclusi-
vamente a regra excecional, que prevalece sobre a proibição que vale para 
os dias úteis. Uma regra excecional – uma “exception to norm”7 – contém uma 
exceção excludente e autossuficiente: se essa regra for aplicável pelo tribunal, 
nenhuma outra regra é aplicável.

As exceções perentórias situam-se, no entanto, num outro plano. Basta 
exemplificar com as exceções em sentido estrito ou próprio (exceptiones, Ein-
rede), como é, designadamente, o caso da anulação de um ato jurídico. Estas 
exceções caracterizam-se por atribuir ao réu um contradireito que destrói ou 
paralisa o direito do autor8 e, por isso, por pressuporem um direito do autor 

7. Na expressão de SARTOR, in Proceedings of the Third International Conference on Artificial Intelligence and 
Law (1991), 156.

8. Na doutrina mais antiga, cf., por exemplo, SAVIGNy, System des heutigen Römischen Rechts V (1841), 160; 
VON TUHR, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts I (1910), 288 ss., qualificando a exceção 
como um “negatives Recht”; CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile I 2, 309, referindo que a 
exceção é “un diritto potestativo diretto all’ annullamento dall’azione”; na doutrina mais recente, cf. 
ROTH, Die Einrede des Bürgerlichen Rechts (1988), 139 s., caracterizando a exceção perentória como um 
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que é destruído ou paralisado por elas próprias. Perante isto, a conclusão im-
põe-se: as exceções perentórias são “exceptions to effects”9 e, por esta razão, 
não são nem excludentes, nem autossuficientes. Talvez seja aliás por isso que, 
a propósito da base normativa das exceções perentórias se costuma falar, não 
de uma norma excecional, mas de uma “contra-norma”10. 

c) Esta conclusão torna muito discutível a orientação, de base (legal) ger-
mânica11, que exclui a decisão sobre a exceção perentória do valor de caso 
julgado material (cf., quanto ao direito português, art. 91.º, n.º 2, CPC). O argu-
mento habitualmente aduzido para defender a não atribuição do valor de caso 
julgado material à apreciação da exceção perentória é o de que este valor não 
se estende às questões prejudiciais da decisão do tribunal12. Isto demonstra 
que a orientação que nega que a decisão sobre a exceção perentória possa 
adquirir valor de caso julgado material pressupõe que essa exceção seja confi-
gurada como uma questão prejudicial. Dado que, como acima se demonstrou, a 
exceção perentória não é uma questão prejudicial, não tem sentido excluir, com 
esse fundamento, a decisão que a aprecia do valor de caso julgado material. 

Quanto à atribuição deste valor, o princípio deve ser o da equiparação 
entre decisões de procedência baseadas em factos constitutivos e decisões 
de improcedência fundamentadas em factos impeditivos, modificativos ou ex-
tintivos. Tal como há situações em que a decisão sobre um facto constitutivo 
adquire valor de caso julgado material, também são imagináveis hipóteses em 
que a decisão sobre um facto impeditivo, modificativo ou extintivo deve ficar 
abrangida pelo caso julgado material. Por exemplo: se o tribunal reconheceu 
a nulidade do contrato de compra e venda na ação, proposta pelo vendedor, 
destinada a obter o pagamento do preço, não tem sentido que a decisão sobre 
essa nulidade não seja vinculativa numa subsequente ação proposta pelo ante-
rior demandado (comprador) para obter a entrega da coisa alienada.

Sem poder aprofundar, neste momento, o tema dos limites objetivos do 
caso julgado, sempre importa acrescentar que o demandado (comprador) tem 
a possibilidade de deduzir na ação pendente, através da reconvenção, o pe-
dido de entrega da coisa (cf. art. 266.º, n.º 2, al. a), CPC) e que, se optar por 
esta estratégia, submete necessariamente o seu pedido de entrega da coisa ao 
controlo de validade do contrato que tem de ser realizado para a apreciação 

“Gestaltungsbeklagtenrecht”; THOMALE, AcP 212 (2012), 920 ss., qualificando a exceção como um “materielles 
Gestaltungsrecht”.

9. SARTOR, in Proceedings of the Third International Conference on Artificial Intelligence and Law, 156.
10. Já assim fRIEDENTHAL, Einwendung und Einrede in der Civilprozeßordnung und dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

für das Deutsche Reich (1898), 57 ss.
11. Cf. REISCHL, Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Zivilprozeβ (2002), 114 ss.
12. Cf., por exemplo, MünchKommZPO/GOTTwALD (2013), § 322 83.
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do pedido de pagamento do preço formulado pelo demandante (vendedor). É 
por isso que a dedução do pedido de entrega da coisa pelo então demandado 
numa ação autónoma não pode implicar a disrupção da apreciação da valida-
de do contrato. Esse demandado pode optar por fazer valer o seu direito à 
entrega da coisa numa ação autónoma, mas não pode impor a repartição da 
apreciação da validade do contrato por duas ações, dado que esta condiciona 
tanto o seu pedido, como o pedido do demandante. A opção do demandado 
pela formulação em ação autónoma do seu pedido de entrega da coisa não se 
sobrepõe à conexão (ou ao Sinn- ou Ausgleichungszusammenhang) entre este seu 
pedido e o pedido de pagamento do preço13.

 3. Inclui-se igualmente nos casos vel-vel a situação em que se verifica a 
inversão do ónus da prova com base numa presunção iuris tantum (cf. art. 344.º, 
n.º 1, e 349.º CC). Desta necessidade de ilisão da presunção decorre que, se for 
provada a base da presunção (isto é, o facto instrumental ou probatório) e se 
não for provado o contrário do facto presumido, este tem-se por verdadeiro. 
Disto decorre que cabe ao autor provar a base da presunção e ao réu ilidir essa 
presunção: se o réu ilidir a presunção (com a prova do facto contrário do facto 
presumido), a ação é julgada improcedente, apesar de o facto que constitui a 
base da presunção ser considerado provado e verdadeiro.

O que é curioso é que a ilisão de uma presunção iuris tantum constrói uma 
situação paralela ao caso da prova de uma exceção perentória. Esta constata-
ção não deve surpreender, dado que tanto a presunção legal, como a exceção 
perentória podem ser analisadas a partir de um raciocínio supletivo (default), 
ou seja, de um raciocínio correspondente ao “processo de retirar conclusões 
baseado em padrões de inferência da forma de «na ausência de qualquer in-
formação sobre o contrário, assume-se…»”14. Efetivamente, o facto presumido 
vale até à prova da sua não verdade (supletivamente, considera-se que o facto 
presumido é verdadeiro); a exceção destrói ou paralisa os efeitos decorren-
tes do facto constitutivo alegado pelo autor (supletivamente, consideram-se 
produzidos os efeitos decorrentes do facto constitutivo). Portanto, a ilisão da 
presunção e a prova da exceção são a “anormalidade” que infirma a conclusão 
assente num raciocínio supletivo.

A ilisão da presunção requer a prova de que o facto presumido não é 
verdadeiro, mas deixa intocada a base da presunção, pelo que pode concluir-
-se que, tal como sucede no caso da prova de uma exceção, apesar de o facto 

13. Cf., pela perspetiva das relações sinalagmáticas, ZEUNER, Die objektiven Grenzen der Rechtskraft im Rah-
men rechtlicher Sinnzusammenhänge (1959), 75 ss. e 115 ss.; PASSO CABRAL, Coisa Julgada e Preclusões Dinâ-
micas/Entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis (2013), 477 s.

14. REITER, Artif Intell 13 (1980), 81.
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alegado pelo autor ser considerado provado, a ação não pode proceder. Por 
exemplo: suponha-se que o autor fundamenta a sua alegada propriedade de 
um imóvel no facto de ser seu possuidor (cf. art. 1268.º, n.º 1, CC); a ação impro-
cede se o demandado, sem pôr em causa a posse do autor, ilidir a presunção 
da propriedade baseada na posse através da prova de que aquele demandan-
te, apesar de possuidor, não é proprietário do imóvel.

4. Na disjunção inclusiva ou fraca, ambas as proposições podem ser ver-
dadeiras; nos casos vel-vel ambas as proposições são necessariamente verda-
deiras, porque estão simultaneamente provados o facto constitutivo (ou o facto 
probatório) e o facto impeditivo, modificativo ou extintivo (ou o contrário do 
facto presumido). Isto significa que, na análise dos casos vel-vel, só interessa 
considerar um sentido “forte” da disjunção inclusiva ou fraca: aquele em que 
ambas as proposições são verdadeiras, isto é, em que todos os factos estão 
provados.

Os casos vel-vel podem ser resumidos na fórmula “sim, mas” ou “apesar 
de, contudo”, pois apresentam sempre esta característica: a improcedência da 
ação é obtida sem negar o facto constitutivo ou a base da presunção. Apesar 
de o facto constitutivo ser verdadeiro, há um facto impeditivo, modificativo ou 
extintivo que destrói ou paralisa os efeitos decorrentes daquele; apesar de o 
facto probatório ter sido provado, a prova do contrário do facto presumido 
ilide a presunção. Esta formulação – apesar de x, não y, porque z – é caracte-
rística de um defeasible argument: “diz-se que um argumento é defeasible se, 
apesar de ser válido com base num certo conjunto de premissas, pode tornar-
-se inválido se forem acrescentadas novas premissas”15. Não obstante serem 
possíveis outros enunciados e outras conceções16, as formulações clássicas da 
defeasibility e de um raciocínio defeasible reconduzem-se à seguinte fórmula: x 
implica y, a menos que z17. Esta fórmula exprime uma “two-pronged conception 
of defeasibility”, pois que enuncia quer a condição (x) que é necessária para a 

15. Cf. PRAkkEN/SERGOT, in DUTE (Ed.), Defeasible Deontic Logic (1997), 237; cf. também POLLOCk, Cognitive Science 11 
(1987), 481; CARNOTA, in ALCHOURRÓN (Ed.), Lógica (2005), 154 ss.; sobre a legal defeasibility, cf. HART. Proceedings 
of the Aristotelian Society 49 (1948/1049), 171 ss. = fLEw (Ed.), Essays on Logic and Language (1951), 145 ss.; 
posteriormente, HAGE, Artif Intell Law 11 (2003), 221 ss.; BROZEk, Defeasibility of Legal Reasoning (2004), 13 
ss.; PRAkkEN/SARTOR, Ratio Iuris 17 (2004), 118 ss., no âmbito de uma “inference-based defeasibility”; para uma 
panorâmica geral, cf. fERRER BELTRáN/BATTISTA RATTI, in fERRER BELTRáN/BATTISTA RATTI (Eds.), The Logic of Requirements/
Essays on Defeasibility (2012), 12 ss.

16. Em especial, uma conceção argumentativa e dialética da defeasibility: cf. PRAkkEN, Logical Tools for Mod-
elling Legal Argument/A Study of Defeasible Reasoning in Law (1997), 47 ss.; BIX, in fERRER BELTRáN/BATTISTA RATTI 
(Eds.), The Logic of Requirements/Essays on Defeasibility, 193 ss. 

17. HART. Proceedings of the Aristotelian Society 49 (1948/1949), 175 = fLEw (Ed.), Essays on Logic and Language 
(1951), 148; cf. BLöSER/JANVID/MATTHIESSEN/wILLASCHECk, in BLöSER/JANVID/MATTHIESSEN/wILLASCHECk (Eds.), Defeasibility in 
Philosophy/Knowledge, Agency, Responsibility and the Law (2013), 2: “If x satisfies condition A1-An, then x is 
F, unless some defeating condition B1 or B2 or B3 or … obtains”.
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obtenção de um estado de coisas (y) (condição derrotável), quer a condição 
que “derrota” esse estado de coisas (z) (condição “derrotante”)18. 

É neste sentido que se pode dizer que a exceção perentória e a ilisão da 
presunção operam uma evidentiary defeasibility19: a prova da exceção peren-
tória – isto é, a prova do facto impeditivo, modificativo ou extintivo – e a ilisão 
da presunção – ou seja, a prova do facto contrário do facto presumido – “der-
rotam”, respetivamente, o facto constitutivo e o facto probatório invocado pelo 
autor sem pôr em causa a sua verdade20. O que há de específico é que não 
se trata de uma prova contra outra prova, ou seja, de uma prova que destrói 
outra prova, mas antes de uma prova apesar de outra prova, isto é, de uma 
prova que “derrota” outra prova. Há uma verdade (z) que “derrota” e torna 
irrelevante outra verdade (y), porque, apesar da prova do facto constitutivo 
ou do facto probatório (x), o réu não é condenado e o facto presumido não se 
considera provado. Em suma: apesar de x implicar y, não y, porque z.

O afirmado mostra que, nos casos vel-vel, a decisão do juiz se baseia num 
raciocínio “não monótono” (nonmonotonic): a conclusão que é correta perante 
determinada informação deixa de estar correta em função de nova informação 
obtida em processo (prova da exceção; ilisão da presunção), ou seja, o que é 
correto perante a ausência de qualquer informação em contrário deixa de o ser 
em função da aquisição desta informação21. Neste contexto importa realçar um 
aspeto fundamental do regime processual: a decisão de um tribunal é conside-
rada correta sem que exista qualquer informação sobre o que a pode infirmar, 
dado que, em regra, a lei basta-se quer com a prova dos factos constitutivos do 
direito e com a não prova de qualquer facto impeditivo, modificativo ou extin-
tivo, quer com a prova do facto probatório que constitui a base da presunção 
e com a não prova do contrário do facto presumido. 

18. BLöSER/JANVID/MATTHIESSEN/wILLASCHECk, in BLöSER/JANVID/MATTHIESSEN/wILLASCHECk (Eds.), Defeasibility in Philosophy, 2 s.
19. PRAkkEN/SARTOR, Ratio Iuris 17 (2004), 125 ss., referem-se, no âmbito de uma conceção dialética da “defeasi-

bility” e, portanto, num outro contexto, a uma “process-based defeasibility”.
20. Neste contexto releva, na terminologia de POLLOCk, Cognitive Science 11 (1987), 485, um “rebutting defea-

ter”, ou seja, um “defeater” que contraria uma conclusão, e não um “undercutting defeater”, isto é, um 
“defeater” que ataca a relação entre uma razão e uma conclusão; cf. também POLLOCk, Int’l J. Intell. Syst. 6 
(1991), 34.

21. Cf. ANTONIOU, Nonmonotonic Reasoning (1997), 4 s., incluindo expressamente o “legal reasoning” entre as 
possibilidades de aplicação prática do “nonmonotonic reasoning”; relacionando as presunções legais com 
o raciocínio não monótono, cf. MAkINSON, in GABBAy/HOGGER/ROBINSON (Eds.), Handbook of Logic in Artificial Inte-
lligence and Logic Programming III/Nonmonotomic Reasoning and Uncertain Reasoning (1994), 57; CARNOTA, 
in ALCHOURRÓN (Ed.), Lógica, 178; num plano mais geral, cf. SCHLECHTA, Nonmonotonic Logics/Basic Concepts, 
Results, and Techniques (1997), 8 ss.; R. C. PINTO, Argument, Inference and Dialectic (2001), 98 ss. e 105 ss.; 
os textos seminais do nonmonotonic reasoning encontram-se publicados em GINSBERG (Ed.), Readings in 
Nonmonotonic Reasoning (1987).

Livro 1.indb   82 23/08/2015   22:26:49



83

Rrnd r o R  dni r oR rrRRoRg r iR  oR  o R o r o sR  o R  ronRRo Ropro r R A  ioR  R R F d R g sR  oRdR R  R  R i r o Rrg r RRg  o R F RR o r d r d r g g  R  R  oin dR R R R

O regime processual “circunscreve” o que considera suficiente para o pro-
ferimento de uma decisão pelo tribunal22, pois que constrói um regime assimé-
trico: a prova do facto constitutivo e a prova do facto probatório são suficientes 
para a procedência da ação, sem que seja necessária a prova da inexistência 
de um facto impeditivo, modificativo e extintivo ou a prova da inexistência do 
contrário do facto presumido. Se o tribunal adquire a convicção sobre o facto 
constitutivo ou sobre o facto presumido, a prova da não verificação da condi-
ção “a menos que” nunca é necessária para assegurar a procedência da causa. 
A aplicação de uma regra jurídica pelo tribunal só está dependente da prova 
dos factos que condicionam a sua aplicação (probanda), não da prova dos fac-
tos que obstam à sua aplicação (non-refutanda)23, pelo que, para a decisão do 
tribunal, é suficiente a prova de apenas um dos termos da alternativa vel-vel. A 
prova do facto constitutivo ou do facto probatório – quer dizer, a prova da con-
dição “derrotável” – é suficiente para fundamentar a decisão do tribunal, sem 
que, em regra, este tenha de se preocupar com uma condição “derrotante”. Só 
assim não sucede nos restritos casos em que o tribunal deve atender a uma 
exceção perentória de conhecimento oficioso (como é o caso da nulidade: cf. 
art. 286.º CC). É também esta circunstância que determina a distribuição do ónus 
da prova entre as partes: a prova da condição “derrotável” (ou seja, a prova 
do facto constitutivo ou probatório) pertence a uma parte (cf. art. 342.º, n.º 1, 
CC) e a prova da condição “derrotante” (isto é, a prova do facto impeditivo, 
modificativo ou extintivo ou do contrário do facto presumido) incumbe à outra 
parte (cf. art. 342.º, n.º 2, 344.º, n.º 1, e 350.º, n.º 1, CC).

Isto significa que, na grande maioria das situações, a lei permite que o 
tribunal utilize, na decisão do caso, um raciocínio supletivo24: na ausência de 
qualquer facto que produza um efeito destrutivo ou paralisante ou que contra-
rie o facto presumido, o tribunal pode extrair as consequências decorrentes do 
facto constitutivo ou considerar provado o facto presumido. A isto acresce algo 
de muito marcante: por força de várias preclusões e, por fim, do caso julgado 
da decisão, um raciocínio supletivo – que é, por natureza, um raciocínio “derro-
tável”25 – torna-se um raciocínio “inderrotável”, ou seja, um raciocínio que não 
admite nenhuma belief revision pelo tribunal.

Estas reflexões a propósito dos casos vel-vel terminam com uma referência 
terminológica. A distinção entre as presunções inilidíveis (ou iuris et de iure) e 

22. Sobre a relação entre a “circumscription” – isto é, a “rule of conjecture that can be used by a person or 
program for «jumping to certain conclusions»” - e o raciocínio não monótono, cf. MCCARTHy, in GINSBERG (Ed.), 
Readings in Nonmonotonic Reasoning, 145 ss.

23. Recorre-se à terminologia usada por SARTOR, in BANkOwSkI/wHITE/HAHN (Eds.), Informatics and the Foundation of 
Legal Reasoning (1997), 127.

24. Cf. HAGE, Art Intell Law 11 (2003), 227; CARNOTA, in ALCHOURRÓN (Ed.), Lógica, 156.
25. Cf. ANTONIOU, Nonmonotonic Reasoning, 21 ss.
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as presunções ilidíveis (ou iuris tantum) é, afinal, uma distinção entre presun-
ções “monótonas” (nenhuma informação adicional é suscetível de infirmar a 
prova do facto presumido) e presunções “não monótonas” (uma informação 
complementar é suscetível de contrariar a prova do facto presumido sem negar 
o facto probatório). 

3. CASOS AUT-AUT

1. Em comparação com os casos vel-vel, a situação é bastante distinta nos 
casos aut-aut. Nestes, a decisão de improcedência é uma mera consequência da 
não procedência do pedido do autor, pelo que, quanto aos casos aut-aut, pode 
dizer-se que a ação improcede apenas porque o pedido formulado pelo autor 
não pode proceder. Incluem-se nos casos aut-aut aqueles em que o autor não 
prova o facto constitutivo que alega, em que o facto alegado (e provado) pelo 
demandante não permite retirar a consequência jurídica por ele requerida e 
em que o demandado prova o contrário do facto constitutivo invocado pelo au-
tor. Em qualquer destas hipóteses, a ação improcede pela falta de procedência 
do pedido do demandante (e não, como acontece nos casos vel-vel, pela pro-
cedência de uma exceção perentória provada pelo demandado ou pela ilisão 
por este demandado de uma presunção favorável ao autor).

Nos casos aut-aut, o tribunal, não podendo considerar a ação procedente, 
conclui pela improcedência da causa e absolve o réu do pedido: é por isso que 
os casos aut-aut podem ser resumidos na fórmula “não, logo”. Por exemplo: o 
autor alega que é proprietário de um terreno e instaura uma ação de reivindi-
cação contra o ocupante do mesmo; aquele demandante não consegue fazer 
prova de nenhum título de aquisição da propriedade; logo, a ação é julgada 
improcedente. O mais importante, neste contexto, é atentar na consequência 
desta improcedência: esta não se traduz numa recusa em reconhecer o deman-
dante como proprietário, antes estabelece que, pelo menos perante o deman-
dado, aquele autor não é proprietário. Isto significa que o tribunal extrai da 
não prova de um facto – no exemplo, a falta de prova de um título aquisitivo da 
propriedade – uma consequência igualmente negativa – no mesmo exemplo, o 
autor não é considerado proprietário da coisa (pelo menos, nas relações com 
o demandado). 

Esta solução permite retirar uma importante conclusão: para que o tribu-
nal possa extrair uma consequência negativa da falta de prova de um facto e 
absolver o réu do pedido torna-se necessário que possa estabelecer uma rela-
ção entre aquela falta de prova e essa consequência, ou seja, é indispensável 
que possa aplicar uma regra que tenha como estatuição aquela consequência. 

2. Segundo o estabelecido no art. 8.º, n.º 1, CC, o tribunal não pode abster-
-se de julgar, alegando dúvida insanável acerca dos factos em litígio. Utilizando 
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o esquema algo simplista do silogismo judiciário, não é difícil compreender que, 
se a previsão da regra que constitui a premissa maior for integrada pelo facto x, 
a dúvida sobre a verdade desse facto não permite extrair nenhuma conclusão. 
Para possibilitar o proferimento de uma decisão há que transformar o facto 
duvidoso (x?) em algo de positivo (x) ou de negativo (~x). Para este efeito pode 
recorrer-se a um meio de prova qualificado (como o juramento) ou impor-se ao 
juiz a formação da convicção sobre a verdade ou não verdade do facto, mas a 
solução mais comum é a que se encontra prescrita no art. 414.º CPC: a dúvida 
sobre a verdade de um facto resolve-se contra a parte a quem o facto aprovei-
ta, ou seja, essa dúvida é decidida no sentido de uma ficção do facto contrário. 
A importância desta solução deve ser acentuada: a dúvida sobre o facto é re-
solvida não no sentido (negativo) da não prova do facto (~Px), mas no sentido 
(positivo) da prova do facto contrário (P~x). Isto significa que a dúvida sobre a 
verdade de x é decidida no sentido da verdade de não x (x? = ~x). 

Uma proposição pode ser objeto de uma negação interna ou de uma ne-
gação externa. No primeiro caso, é negado o facto afirmado (“É verdade x”; “É 
verdade não x”); no segundo, é negada a afirmação do facto (“É verdade y”; 
“Não é verdade y”). Assim, tomando como base a proposição “Está provado 
x”, a negação interna conduz à proposição “Está provado não-x” e a negação 
externa à proposição “Não está provado x”. A escolha realizada pela regra do 
non liquet, de acordo com a qual x? = ~x, significa que, perante a dúvida sobre a 
prova do facto, se opta pela negação interna (“Está provado não x”)26. Portanto, 
a dúvida sobre um facto não é resolvida no sentido da não prova desse facto, 
mas antes no sentido da prova (ficcionada) do facto contrário27.

Esta solução é importante, desde logo porque fornece ao tribunal um facto 
positivo como fundamento da sua decisão: o tribunal tem de decidir de acor-
do com a prova do facto contrário ao facto duvidoso. Ela também é relevante 
numa perspetiva de “redução complexidade”, pois que permite reduzir as três 
hipóteses possíveis (“Provado x” / “Provado não x” / “Dúvida sobre a prova de 
x”) a apenas duas (“Provado x” / “Provado não x”). Sendo assim, para o tribu-
nal da causa, o non liquet sobre o facto x é equivalente à prova do facto não x 
(?Px = P~x). Isto significa que a regra sobre o non liquet é incompatível com uma 

26. Cf. fERRER BELTRáN, Prueba y verdad en el derecho 2 (2005), 37; nem sempre as formulações doutrinárias, 
mesmo provenientes de autores de renome, atendem a esta circunstância: cf., por exemplo, wRÓBLEwSkI, 
The Application of Law (1992), 153, afirmando que “in civil procedure, according to the procedural rules de-
fining the burden of the proof, the lack of proof of a fact of the case leads to the same decision being required 
as if the existential statement were false because not proved”; o que se deve afirmar não é apenas que o 
factum probandum se considera falso como se não fosse provado, mas que se considera verdadeiro o 
facto contrário do factum probandum não provado.

27. Cf. CASTRO MENDES, Do Conceito de Prova em Processo Civil (1967), 437 ss.
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open world assumption – segundo a qual o que não é conhecido é considerado 
desconhecido ou indeterminado –, pois que aquela regra opera com base numa 
closed world assumption e, portanto, num raciocínio supletivo: o que não é co-
nhecido é considerado não verdadeiro28, ou seja, o que não é provado como 
sendo verdadeiro é considerado não verdadeiro. 

O art. 414.º CPC contém a “regra operativa”29 que permite que o tribunal 
decida a causa numa situação de non liquet sobre o facto subsumível à previsão 
da regra jurídica invocada pelo autor. Esta regra operativa, porque respeita 
ao ónus da prova objetivo, só se torna aplicável como consequência da não 
aplicação da regra alegada pelo autor: é porque o tribunal não pode aplicar 
esta regra, atendendo à dúvida sobre o facto que integra a sua previsão, que 
há que fornecer a esse órgão um outro critério de decisão30. Há, assim que 
distinguir, nesta matéria, entre o pressuposto e a consequência: o pressuposto 
é que, perante uma situação de non liquet, o tribunal não pode aplicar a regra 
jurídica invocada pelo autor; a consequência é que a resolução do non liquet 
impõe a aplicação de um critério de decisão distinto da regra alegada pelo 
autor. É importante reforçar que a recusa de aplicação desta regra é apenas o 
pressuposto da resolução do non liquet, pois que é precisamente por o tribunal 
não poder aplicar essa regra que há que fornecer a esse órgão um critério de 
decisão alternativo. É isto que faz o art. 414.º CPC: perante a impossibilidade de 
aplicar a regra alegada pelo autor, o tribunal ficciona o facto contrário do fac-
tum probandum e serve-se do contrário deste facto como fundamento de uma 
decisão contra a parte onerada com a prova do factum probandum.

É discutível se este resultado pode ser extraído da chamada Erwiesenthe-
orie – isto é, da conceção segundo a qual, na falta de prova dos elementos da 
previsão da regra, o tribunal profere uma decisão de improcedência31 –, mas 
coube à designada Nichtanwendungstheorie enunciá-lo de forma clara: “a incer-
teza sobre uma afirmação não torna uma decisão impossível, antes o tribunal 
profere a sua decisão contra a parte que tem o ónus da prova”32. Isto é, a falta 
da prova que é necessária para o proferimento de uma decisão favorável ao 
autor não implica a impossibilidade de uma decisão absolutória do réu.

3. A ilisão de uma presunção iuris tantum conduz a uma inversão do 
ónus da prova (cf. art. 344.º, n.º 1, CC): o facto presumido só não se considera 

28. Cf. REITER, in GALLAIRE/wINkER (Eds.), Logic and Data Bases (1978), 55 ss. = REITER, in GINSBERG (Ed.), Readings in 
Nonmonotonic Reasoning, 300 ss.

29. SCHwAB, FS Hans Jürgen Bruns (1978), 506.
30. Cf. LEIPOLD, Beweislastregeln und gesetzliche Vermutungen (1966), 32 ss.
31. Cf. LEONHARD, Die Beweislast 2 (1926), 128: “Na situação de incerteza sobre o Tatbestand, rejeita-se o pedido 

dirigido à declaração do efeito jurídico. O ónus da prova é a teoria das consequências da falta de prova”.
32. Cf. ROSENBERG, Die Beweislast 5 (1965), 14 s.
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provado se o demandado provar o contrário daquele facto. Integrando-se a 
ilisão de uma presunção iuris tantum nos casos vel-vel, poder-se-ia esperar que 
as demais situações de inversão do ónus da prova se incluíssem igualmente 
nos casos vel-vel. Mas, talvez surpreendentemente, assim não sucede. Importa 
perceber porquê.

Considere-se o seguinte exemplo: suponha-se que um paciente instaura 
uma ação de responsabilidade civil contra um médico, imputando-lhe negli-
gência no tratamento de uma doença e solicitando a esse demandado, para 
prova do afirmado, a junção ao processo da respetiva ficha clínica; o médico 
informa que não pode juntar a ficha, porque ocorreu uma avaria no computa-
dor e aquela desapareceu dos seus registos informáticos; perante esta conduta 
culposa do médico (decorrente do facto de não ter assegurado um backup dos 
registos dos seus doentes) e a impossibilidade de o doente fazer prova do 
que alega por outro meio, verifica-se uma inversão do ónus da prova (cf. art. 
344.º, n.º 2, CC), pelo que passa a incumbir ao médico demandado a prova da 
adequação da medida terapêutica prescrita ao doente. 

Em relação à ilisão de uma presunção iuris tantum, este exemplo apresenta 
duas diferenças significativas. Uma primeira é a seguinte: enquanto a ilisão da 
presunção só se verifica depois de o demandante ter provado o facto proba-
tório que constitui a base da presunção, no exemplo fornecido o demandante 
nada tem de demonstrar quanto à inadequação do tratamento terapêutico, 
pois que incumbe exclusivamente ao médico demandado demonstrar a ade-
quação desse tratamento. Ou seja: enquanto a ilisão da presunção exige a 
realização de prova por ambas as partes (o demandante tem de provar o facto 
probatório e o demandado tem de provar o contrário do facto presumido), no 
exemplo em discussão a prova só é exigida ao médico demandado, dado que 
apenas esta parte tem de demonstrar a adequação da medida terapêutica.

Disto decorre uma outra diferença entre as duas situações em análise. A 
ilisão da presunção pressupõe a prova de dois factos distintos por duas partes 
distintas, dado que ao demandante incumbe a prova do facto probatório e 
ao demandado a prova do contrário do facto presumido. Em contrapartida, a 
inversão do ónus da prova que se verifica no exemplo em discussão conduz à 
prova de um único facto por uma única parte, dado que essa inversão impõe 
que seja o médico a provar a adequação do ato médico (e não o demandante 
a ter de demonstrar a inadequação desse ato).

Parece impor-se, por conseguinte, uma distinção entre uma inversão deri-
vada e uma inversão originária do ónus da prova. A inversão derivada ocorre 
na ilisão de uma presunção: perante a prova do facto probatório que consti-
tui a base da presunção, passa a incumbir ao demandado provar o contrário 
do facto presumido. A inversão originária verifica-se independentemente de 
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qualquer prova do demandante e impõe ao demandado a prova do facto con-
trário daquele que, se não se verificasse a inversão, o demandante teria de 
provar. 

Esta caracterização impede que uma inversão originária do ónus da pro-
va possa ser incluída nos casos vel-vel. Afinal, esta inversão traduz-se apenas 
numa transferência do risco que é inerente a qualquer ação, dado que, após 
a inversão, o autor deixa de correr o risco da improcedência e é o réu que 
assume o risco da procedência da causa, pois que, na falta de prova da im-
procedência da ação pelo réu, a causa é julgada procedente a favor do autor. 
Portanto, a inversão originária do ónus da prova constitui um caso aut-aut, 
apenas com a particularidade de que um non liquet relativo à prova realizada 
pelo demandado determina a aplicação da regra alegada pelo autor e, por 
conseguinte, a procedência da ação. 

4. Abstraindo das situações de non liquet em hipóteses de inversão origi-
nária do ónus da prova, o facto contrário do factum probandum que é ficciona-
do na resolução do non liquet só pode ser subsumível a uma regra com uma 
previsão igualmente contrária à regra da qual o demandante extrai um efeito 
jurídico favorável. Esta conclusão é imposta pelo paralelismo com a resolução 
do non liquet: se a dúvida sobre o facto fosse resolvida no sentido da não prova 
desse facto, a decisão do juiz só poderia ser a não aplicação da regra invoca-
da pelo demandante; mas, como essa dúvida é resolvida no sentido da prova 
do facto contrário do factum probandum, o tribunal só pode aplicar uma regra 
igualmente contrária àquela que é alegada pelo autor. 

Acresce que só é possível proferir uma decisão contra a parte onerada 
com a prova do facto se o tribunal aplicar uma estatuição contrária àquela 
que é a estatuição da regra invocada por essa parte. Isto significa que a reso-
lução de um non liquet em matéria de facto se traduz numa solução no plano 
da matéria de direito que se baseia na aplicação pelo tribunal de uma regra 
cuja previsão é contrária à previsão da regra alegada pelo demandante e cuja 
estatuição é igualmente a contrária da estatuição desta regra. Por exemplo: (i) 
o autor alega que celebrou um contrato com o réu, pelo qual este se tornou 
devedor de uma determinada prestação; o autor não realiza prova da cele-
bração do contrato; perante esta dúvida, o tribunal não se recusa apenas a 
aplicar a regra alegada pelo autor; o tribunal decide muito para além dessa 
recusa de aplicação, já que conclui que o autor não é credor e que o réu não 
é devedor; (ii) o demandante alega que é proprietário de um automóvel, mas 
não consegue fazer demonstração do seu direito de propriedade; nesta hipó-
tese, o tribunal não se limita a recusar reconhecer o autor como proprietário, 
antes declara que esse demandante não é proprietário (pelo menos perante o 
demandado). Quer isto dizer que, se a regra invocada pelo autor for a de que 
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o facto x implica a consequência y (x → y), então, perante a dúvida sobre o 
facto x e a consequente ficção de não x, o tribunal retira a consequência não y 
((x? = ~x) → ~y). 

Esta conclusão implica uma outra de um grande alcance teórico. A resolu-
ção do non liquet pressupõe uma dupla ordem jurídica, já que, para além da 
ordem constituída pelas regras que são aplicáveis quando certos factos estão 
provados (ordem jurídica positiva, igualmente no sentido de ius positum), tam-
bém vigoram regras que são aplicáveis quando houver dúvida sobre a prova de 
determinados factos e quando for ficcionada a prova do facto contrário (ordem 
jurídica negativa). A diferença entre estas regras reside em que uma delas é, 
quanto à sua previsão e estatuição, o contrário da outra: se a regra aplicável 
quando o facto x estiver provado implicar o efeito y, a regra que é aplicável 
quando há dúvida sobre a prova do facto x (e, portanto, quando se ficciona o 
facto não x) determina o efeito não y.

5. A ficção do facto contrário que é utilizada para resolver uma situação 
de non liquet não é arbitrária: essa ficção equivale à prova do facto contrário 
realizada pela contraparte não onerada com a prova. Perante uma prova 
inconclusiva e não convincente do autor, o regime legal beneficia o demandado 
com a ficção da prova do facto contrário daquele que caberia ao demandante 
provar. Por exemplo: o autor alega que adquiriu a coisa litigiosa por sucessão 
testamentária; o réu impugna esse facto; o demandante não consegue provar 
essa sucessão; o tribunal considera que o demandante não é sucessor do de 
cuius; a mesma conclusão seria alcançada se tivesse sido o demandado a pro-
var que o demandante não é sucessor desse de cuius. Portanto, a ficção do 
facto contrário que subjaz à resolução de um non liquet traduz-se num benefício 
da parte não onerada, pois que é como se esta parte tivesse provado o facto 
contrário daquele que é o factum probandum.

Assim, a conclusão extraída a propósito das situações de non liquet – isto 
é, das situações de dúvida sobre a verdade de um facto – pode ser alargada 
às situações de prova pela contraparte da não verdade do factum probandum. 
Também a prova de que o facto alegado pelo demandante não é verdadeiro 
determina a aplicação pelo tribunal de uma regra contrária à regra aplicável na 
hipótese de esse facto se encontrar provado. Se, segundo uma regra jurídica, 
o facto x implica o efeito y (x → y), então, se estiver provado o facto não x, 
conclui-se o efeito não y (P~x → ~y). Por exemplo: o autor alega que é proprie-
tário de um bem por o ter comprado ao réu, mas esta parte realiza em juízo a 
prova de que nenhum contrato foi celebrado entre as partes; o tribunal decide 
que o autor não é proprietário (pelo menos, com fundamento nesse título de 
aquisição da propriedade).
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6. A decisão de improcedência que o tribunal profere quer quando resol-
ve uma situação de non liquet quanto ao facto constitutivo alegado pelo autor, 
quer quando decide baseado na prova do facto contrário desse facto constitu-
tivo fundamenta-se numa regra negativa, ou seja, numa regra cuja previsão e 
estatuição são as contrárias da regra da qual o autor extrai o efeito que preten-
de ver reconhecido em juízo. Pode assim concluir-se que, tanto na perspetiva 
do tribunal, como na das partes da ação (e, em especial na do demandado 
que requer a sua absolvição do pedido), a ordem jurídica é sempre dupla, 
já que esta é constituída por uma regra positiva (facto x, efeito y) e por uma 
correspondente regra negativa, que é uma regra contrária quer na previsão 
(facto não x), quer no efeito jurídico (efeito não y). O que determina a aplicação 
de uma destas regras pelo tribunal é, respetivamente, a prova do facto que 
integra a previsão da regra positiva ou a falta de prova desse facto ou, o que 
é equivalente, a prova do facto contrário. Portanto, para o tribunal e para os 
litigantes, vigora tanto uma ordem jurídica positiva (que o tribunal aplica quan-
do estiver provado o facto que integra a previsão de uma regra jurídica), como 
uma correspondente ordem jurídica negativa (que aquele órgão aplica quando 
esse facto não se encontrar provado ou, o que é o mesmo, quando estiver 
provado o facto contrário).

4. CONCLUSÕES

Nos casos vel-vel, o tribunal fundamenta a sua decisão de improcedência 
numa regra jurídica: a ação improcede porque o demandado provou um facto 
impeditivo, modificativo ou extintivo ou provou que o facto presumido não é 
verdadeiro. Sem a prova deste facto, a prova do factum probandum teria sido 
suficiente para assegurar a procedência da ação. Nos casos vel-vel, a impro-
cedência da ação tem um fundamento normativo próprio (e é, por isso, uma 
improcedência direta), porque decorre diretamente da exceção perentória 
provada pelo réu ou da ilisão da presunção iuris tantum (ou “não monótona”) 
realizada pelo demandado.

Tudo é diferente nos casos aut-aut. Nestes casos, a improcedência é uma 
mera consequência da não procedência da ação (é, por isso, uma improcedên-
cia indireta ou reflexa). A ação improcede, não porque o réu tenha alegado um 
facto impeditivo, modificativo ou extintivo que destrói ou paralisa os efeitos 
decorrentes do facto constitutivo alegado (e provado) pelo autor, mas porque 
este autor não consegue provar aquele facto constitutivo; o tribunal julga a 
ação improcedente, não porque tenha sido provada a não verdade do facto 
presumido, mas porque o autor nem sequer logra provar o facto probatório 
que constitui a base da presunção. Além disso, nos casos aut-aut, a decisão 
de improcedência decorre da aplicação de uma regra jurídica que tem uma 
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previsão contrária à regra cuja aplicação é pedida pelo demandante e que es-
tatui um efeito jurídico igualmente contrário ao desta regra. Apesar de não se 
encontrar enunciada no sistema jurídico, esta regra negativa integra necessaria-
mente este sistema, porque é aplicada sempre que a decisão de improcedência 
seja determinada pela não procedência da causa.

Resta retirar da conjugação destas conclusões ainda uma outra: ao contrá-
rio do que sucede nos casos aut-aut – em que a não procedência do pedido do 
autor implica a improcedência da causa –, nos casos vel-vel a não procedência 
da exceção perentória alegada pelo demandado ou a não ilisão da presunção 
favorável ao demandante não são suficientes para assegurar a procedência 
do pedido do autor, dado que este demandante não obtém uma decisão de 
procedência se não provar o facto constitutivo ou se não demonstrar o facto 
probatório que constitui a base da presunção.
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C A P Í T U L O  5

Sobre a eficácia não declarativa 
da sentença de improcedência

Pedro Henrique Pedrosa Nogueira1

SUMÁRIO: 1. NOTA INTRODUTÓRIA; 2. A CLASSIFICAÇÃO QUINÁRIA DAS SENTENÇAS; 3. A SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA COMO SENTENÇA DECLARATÓRIA; 4. OUTROS EFEITOS DA SENTENÇA DE IMPRO-
CEDÊNCIA; 4.1. “REVOGAÇÃO” DAS MULTAS FIXADAS EM DECISÕES ANTECIPATÓRIAS DE TUTELA; 4.2. A 
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E A EXECUÇÃO PROVISÓRIA JÁ CONSUMADA; 4.3. 
EXECUTIVIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO.

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O tema da eficácia das sentenças ou das “tutelas jurisdicionais”, para refe-
rir aqui a terminologia preferida por alguns processualistas2, sempre foi e ainda 
é muito caro à Ciência do Processo.

A temática, porém, sempre foi desenvolvida, especialmente no Brasil, em 
torno da sentença de procedência3; a decisão definitiva de improcedência, nor-
malmente, é enquadrada como declaratória, sem maiores desenvolvimentos. 
No presente ensaio, buscaremos justamente abordar os múltiplos efeitos que a 
sentença de improcedência pode gerar, para além da mera declaração.

2. A CLASSIFICAÇÃO QUINÁRIA DAS SENTENÇAS

Para evidenciarmos que a sentença de improcedência, em certas situa-
ções, vai muito mais além do que simplesmente declarar a inexistência do direi-
to subjetivo material afirmado pelo demandante, tomaremos como referencial 

1. Doutor (UFBA) e Mestre em Direito (UFAL). Professor de Direito Processual Civil (graduação e mestrado) 
na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Coordenador do curso de Direito na Sociedade de Ensino 
Universitário do Nordeste (SEUNE). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro 
fundador da Associação do Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP). Advogado.

2. Assim, dentre outros: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Teoria e Prática da Tutela Jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 103 e segs. 

3. A própria classificação de sentenças segundo a eficácia (declarativa, constitutiva, condenatória, manda-
mental e executiva) é uma classificação das “sentenças de procedência”, pois toma em consideração a 
projeção do pedido e o seu acolhimento no ato sentencial (SILVA, Ovídio Baptista da.Curso de Processo 
Civil. 5 ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 112).
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teórico a concepção “quinaria” das ações e sentenças4.Convém aqui expô-la, 
sucintamente.

PONTES DE MIRANDA5, de forma original6, concebeu a denominada “classificação 
quinária” das ações e sentenças, construída sobre três pressupostos teóricos: 
i) existem cinco categorias de eficácias (declarativa, constitutiva, condenatória, 
mandamental e executiva); ii) em toda sentença as cinco classes de eficácia 
estão presentes; e iii) a determinação do tipo de sentença levará em conside-
ração somente o elemento eficacial preponderante.  

Com o julgamento de mérito da demanda, os efeitos (declaratório, consti-
tutivo, condenatório, mandamental e executivo) serão conseqüência e irradia-
ção da sentença, que declara, constitui, condena, manda e executa. O direito 
processual, portanto, não determina, em cada situação, o efeito preponderante 
que se irradiará da sentença. Só se pode dizer que uma sentença é declarati-
va, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva depois da análise da 
pretensão e da ação de direito material deduzida em juízo, pois o que deve 
revelar a natureza da sentença de procedência é o respectivo pedido (e con-
seqüentemente o direito, a pretensão e a ação material afirmados ou supostos 
na petição inicial pelo demandante). Como assinala BEDAQUE7, “A classificação da 
tutela jurisdicional está intimamente relacionada com a situação de direito ma-
terial e com as circunstâncias em que ela é deduzida em juízo”.

O órgão judiciário, após se debruçar sobre o pedido formulado pelo de-
mandante e reconhecer-lhe a procedência, vai “realizar” a ação de direito ma-
terial afirmada na petição inicial e reconhecida na sentença. Por conseguinte, o 
ato jurisdicional deve refletir a eficácia da ação (de direito material) que será 
tida por procedente. Daí ser correto dizer, como o faz OVíDIO BAPTISTA DA SILVA8, que 
em razão do princípio da congruência – segundo o qual o juiz só poderá pres-
tar jurisdição nos estritos limites do pedido que a parte lhe fizer (CPC/15, art. 
492) -, tanto faz classificarem-se as ações como as sentenças de procedência, 
porquanto a cada ação (de direito material), quando procedente, haverá de 
corresponder uma sentença de igual natureza.

4. Para uma análise abrangente da classificação quinaria, conferir: COSTA, Eduardo J. da Fonseca; MOURÃO, 
Luiz Eduardo; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coord.). Teoria Quinária da Ação – Estudos em homena-
gem a Pontes de Miranda nos 30 do seu falecimento. Salvador: Juspodivm, 2010.

5. MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações, I. Campinas: Bookseller, 1998, p. 131 et passim. 
6. Segundo MARCOS BERNARDES DE MELLO, a classificação quinária das sentenças, elaborada por Pontes de Mi-

randa, “constitui, talvez, a mais original de suas contribuições à Ciência Jurídica, em especial à Ciência 
do Processo” (MELLO, Marcos Bernardes de.Teoria do Fato Jurídico (plano da validade). 4ª ed. São Paulo: 
Saraiva,2000, p. 203, nota 411).

7. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 42. 
8. SILVA, Ovídio Baptista da.Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 160.
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Conforme sustenta PONTES DE MIRANDA9, dizer que as ações são declaratórias, 
constitutivas, condenatórias, mandamentais ou executivas cabe ao juiz no ato 
sentencial; mas como sua função é realizar o direito material, a sentença, como 
ato processual, terá seu tipo determinado em função do direito material e do 
pedido formulado na demanda.

Fixadas essas premissas iniciais, cumpre agora destacar que, na classifi-
cação quinária, há cinco espécies de eficácias: declarativa, constitutiva, conde-
natória, mandamental e executiva. Cada sentença possui todas as cinco classes 
de efeitos: “Não há nenhuma ação, nenhuma sentença que seja pura. Nenhuma 
é somente declarativa. Nenhuma é somente constitutiva. Nenhuma é somente 
condenatória. Nenhuma é somente mandamental. Nenhuma é somente execu-
tiva”10. 

Embora todas as ações possuam todos os elementos de eficácia anterior-
mente referidos, eles são dispersos em níveis de eficácia, variáveis conforme 
cada espécie. O que vai dizer se determinada sentença é declarativa, consti-
tutiva, condenatória, mandamental ou executiva é a carga de eficácia que se 
sobrepõe em relação às outras cargas também presentes no ato sentencial do 
qual se esteja a cogitar.

Portanto, quando se afirma, por exemplo, ser determinada sentença de 
natureza declaratória, apenas se está a dizer que nela a eficácia declarativa é a 
preponderante em relação aos demais elementos eficaciais também presentes 
(constitutivo, condenatório, mandamental e executivo).

Ao lado da eficácia preponderante, também chamada “força”, por ser o 
efeito que dá nome à ação, existem as eficácias imediata e mediata e os efeitos 
mínimos. No desenvolvimento de seu critério classificatório, PONTES DE MIRANDA atribui 
a cada elemento de eficácia das ações um valor algébrico, situado no intervalo de 1 a 5, 
representando cada número a intensidade dos efeitos na ação11.

Os elementos eficaciais de cada ação são dispostos em ordem decrescen-
te, a partir do número de intensidade do elemento preponderante, com peso 
(5), encontrando-se logo em seguida o peso (4), depois o (3) e assim sucessi-
vamente. Ao peso (5), chama-se “força”, por ser a eficácia preponderante da 
ação. O peso (4) simboliza a “eficácia imediata”. O peso (3) denota a chamada 

9. MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, I. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 206.
10. MIRANDA, Pontes de. Tratado das Ações, I. Campinas: Bookseller, 1998, p. 137.
11. Deve-se ressalvar que muito embora os tipos de ações, segundo a classificação quinária, sejam determi-

nados em função do direito material, os demais elementos eficaciais presentes no comando sentencial 
não provirão necessariamente do direito material. Há efeitos imediatos, mediatos e mínimos oriundos 
do direito processual (v.g. execução imediata das sentenças de força declaratória, coisa julgada material 
em sentença de força condenatória etc.).  
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“eficácia mediata”. Os pesos (2) e (1) são denominados de “efeitos mínimos”12. 
Em toda sentença estão presentes os cinco elementos de eficácia e a intensida-
de de cada elemento eficacial varia segundo a natureza de cada ação. Da soma 
algébrica dos pesos eficaciais atribuídos a cada elemento, obter-se-á sempre o 
mesmo resultado: 15.

Para ilustrar esse modelo classificatório, tome-se o exemplo da ação de 
indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual (Código Civil, 
arts. 126, 927): a eficácia preponderante é de condenação ao pagamento da 
reparação dos danos, com eficácia imediata executiva para possibilitar a exe-
cução do julgado, com eficácia mediata de declaração do direito à indenização 
e os efeitos mínimos de mandamento e de constitutividade. Os seus pesos são 
assim distribuídos:

declaratividade constitutividade condenatoriedade mandamentalidade executividade total

3 1 5 2 4 15

Levando-se em consideração o fato de que qualquer ação irá apresentar 
os mesmos pesos de eficácias, variando-se apenas o valor atribuído a cada ele-
mento, conclui-se que toda sentença trará, invariavelmente, no somatório dos 
seus pesos de eficácias, o mesmo valor: quinze. Por essa razão, PONTES DE MIRANDA13 
concebeu a denominada “constante 15”14-15.

Além da força e das eficácias imediata e mediata, encontram-se em toda 
sentença os “efeitos mínimos”, representados pelos pesos eficaciais (2) e (1), 
os quais também não exercem nenhuma influência na identificação da natureza 
da ação. Nada obstante são inelimináveis, pois em toda sentença há a presença 
dos cinco elementos de eficácia, inclusive os de menor intensidade16.

Com efeito, toda e qualquer sentença, mesmo quando não seja de natu-
reza declaratória, ou quando não possua tal elemento como eficácia imediata 
ou mediata, pelo menos, declara a existência da pretensão à tutela jurídica 
(direito à jurisdição) exercida por meio do processo; ou, pelo menos, constitui 

12. MIRANDA, Pontes de.  Tratado das Ações, I, Campinas: Bookseller, 1998, p. 132, 136-143. 
13. MIRANDA, Pontes de.  Tratado das Ações, I. Campinas: Bookseller, 1998, p. 131-132; 139-143.
14. Dos autores que se debruçaram sobre a formulação teórica da “constante quinze”, criticaram-na: FABRÍ-

CIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao Código de Processo Civil, VIII. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 548-
549; SILVA, Ovídio Baptista da.Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 165; MOREIRA, José Carlos 
Barbosa. Conteúdo e Efeitos da Sentença: Variações sobre o Tema.In:Temas de Direito Processual- quinta 
série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 180 e segs.

15. Para uma análise mais detida sobre as objeções àquela proposta teórica, conferir: NOGUEIRA, Pedro 
Henrique Pedrosa. Teoria da Ação de Direito Material. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 180-187.

16. MIRANDA, Pontes de.  Tratado das Ações, I. Campinas: Bookseller, 1998, p. 141. 
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a si mesma; ou condena o vencido a sofrer as diversas conseqüências proces-
suais; ou manda que sejam as partes intimadas (v.g. “Publique-se, registre-se e 
intimem-se”); ou, ainda quando não se transfira algo ao patrimônio do vence-
dor, põe em sua esfera jurídica o próprio julgado proferido em seu benefício, 
revelando assim o mínimo de executividade17.

Tais constatações repelem as suposições de serem os efeitos mínimos in-
significantes e, em algumas sentenças, ausentes. Não há, para PONTES DE MIRANDA, 
nenhuma sentença em que eles eventualmente não venham a ser encontrados. 
Portanto, em toda sentença estão presentes os cinco elementos de eficácia e 
a intensidade de cada elemento eficacial variará conforme a natureza de cada 
sentença. Da soma algébrica dos pesos eficaciais atribuídos a cada elemento, 
obter-se-á sempre o mesmo resultado: quinze.

É ponderável – e aqui não podemos deixar de admiti-lo -, que o estudo dos 
“efeitos mínimos” seja de pouquíssima ou quase nenhuma relevância teórica 
e prática. Porem, a rigor, não podem ser considerados inexistentes, pois estão 
sempre presentes em qualquer sentença. A sua verificação em cada caso é feita 
por exclusão: após se identificar a força e as eficácias imediata e mediata é que 
se deverá medir-lhes, conforme a situação, os respectivos pesos.

3. A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COMO SENTENÇA DECLARATÓRIA

É comum, e não de agora, encontrar-se afirmação de que a sentença de im-
procedência do pedido, no processo civil, é de natureza “meramente declarató-
ria”. Isso se verifica na doutrina estrangeira18 e na nacional19. A razão está em que 
ela se limitaria a certificar a inexistência da relação jurídica substancial afirmada 
na demanda. Estaríamos, portanto, diante de sentença declaratória negativa20.

Há de se observar, porém, a possibilidade da sentença declaratória positi-
va de improcedência, quando o pedido formulado pelo demandante houversido 

17. MIRANDA, Pontes de.  Tratado das Ações, I, Campinas: Bookseller, 1998, p. 141.
18. LEIBLE, Stefan. Proceso Civil Alemán. Medellín: Biblioteca Jurídica Dike, 1999, p. 323; LENT, Friedrich. Dirit-

toProcessualeTedesco. Trad.Edoardo Ricci. Napoli: Morano, 1959, p. 230; JAUERNIG, Othmar. Direito Proces-
sual Civil. Trad. F. Silveira Ramos. Coimbra: Almedina, 2002, p. 308; LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito 
Processual Civil. 3 ed. Traduçãoe notas Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005, v. 1, p. 233.

19. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, v. 3, p. 
31; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2013, v. 1, p. 378; ASSIS, 
Araken de. Cumulação de Ações. 4 ed. São Paulo: RT, 2002, p. 87; DINAMARCO, Cândido Rangel.Instituições 
de Direito Processual Civil, III. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 220; MARQUES, José Frederico. Manual de 
Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1987, v. 3, p. 32, dentre outros.

20. PONTES DE MIRANDA obtemperava: “A sentença desfavorável que se refere ao mérito da ação proposta e a 
julga improcedente é sentença declarativa negativa, pois que se nega a existência da ação, e se afirma a 
improcedência.” (MIRANDA, Pontes de.Comentários ao Código de Processo Civil, I. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, prólogo).
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dirigido a obter a declaração da inexistência de uma dada relação jurídica. Nes-
sas circunstâncias, julgar improcedente a demanda implica afirmar que o direito 
subjetivo substancial negado pelo demandante existe. Portanto, a sentença de 
improcedência em demandas declaratórias negativas é declarativa positiva21.

Não por outra razão, defende-se que o réu ao oferecer contestação, em-
bora não formule pedido a seu favor, ao menos em regra, postula ao Estado-
-juiz “tutela jurisdicional de conteúdo declaratório”22.

Essa afirmativa uníssona segundo a qual a sentença de improcedência se-
ria “meramente declaratória” - ratificada inclusive pelo próprio PONTES DE MIRANDA, 
aquele quem mais exaltou a multiplicidade de efeitos nas sentenças com a sua 
teoria da constante quinze -, merece ser repensada. 

4. OUTROS EFEITOS DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Não negamos que a sentença de mérito que rejeita a demanda tenha ca-
ráter declarativo. Nossa objeção está no fato de se ignorar os outros efeitos 
potencialmente trazidos pela sentença de improcedência.

Doravante, procuraremos confirmar nossa hipótese, demonstrando que as 
sentenças de improcedência podem conter outros efeitos (eficácias imediata, 
mediata e efeitos mínimos, para adotar a terminologia da classificação quinaria).

A partir de hipóteses casuísticas (não exaustivas), buscaremos demonstrar 
que a sentença de improcedência pode não se restringir ao simples “declarar” 
a inexistência do direito subjetivo material afirmado pelo demandante.

4.1. “Revogação” das multas fixadas em decisões antecipatórias de tutela
A constatação da existência de outros efeitos na sentença de improcedên-

cia, para além da “mera declaração”, foi reforçada nas últimas duas décadas 
com a expansão das tutelas de urgência (cautelares e satisfativas) previstas no 
Código de Processo Civil de 2015.

Com efeito, ao “antecipar” providências executivas diretas e indiretas para 
assegurar a efetivação provimentos antecipatórios e acautelatórios, está o juiz 
sujeitando a sorte dessas providências à futura confirmação da procedência da 
demanda.

O art. 536, § 1º do CPC/15 autoriza o juiz a fixar multas por dia de atraso, 
as conhecidas “astreintes” para garantir o cumprimento da obrigação fixada na 
sentença, ou na decisão que defere antecipação dos efeitos da tutela.

21. MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1987, v. 3, p. 31.
22. MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 147.
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As multas cominatórias se configuram como medidas coercitivas, meios de 
execução indireta23. Não devem ser classificadas como meio de sancionar uma 
conduta ilícita. Constituem técnica prevista no ordenamento a fim de estimular 
o devedor a adimplir a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa distinta 
de dinheiro24.

Assim, o juiz lança mão das multas para que a prestação trazida na deci-
são que antecipa os efeitos da tutela possa ser cumprida pelo réu. 

Quando é deferida a antecipação dos efeitos da tutela, mas por ocasião do 
exame do mérito o juiz reconhece a improcedência do pedido, torna-se neces-
sário “eliminar” domundo jurídico a obrigação de pagar a multa a cargo do réu.

Isso porque a superveniência da sentença de improcedência faz cessar a 
incidência da multa cominatória outrora fixada em decisão liminar. Embora haja 
quem defenda, a exemplo de MARINONI25, a possibilidade, em “situações excep-
cionais”, da subsistência da decisão antecipatória mesmo em face do advento 
da sentença julgando improcedente o pedido, tem prevalecido, inclusive no 
Superior Tribunal de Justiça26, a posição segundo a qualo julgamento de impro-
cedência faz cessar os efeitos do provimento antecipatório outrora concedido.

De fato, as liminares em geral são decisões provisórias, proferidas em 
sede cognição sumária, representando um exame de probabilidade sobre o 
direito material afirmado pelo autor. As multas cominatórias são medidas de 
coerção indireta para incentivar o cumprimento voluntário da decisão.

Portanto, se, em caráter definitivo, o órgão jurisdicional certificou a inexis-
tência do direito alegado, não há razão para se pretender o pagamento de uma 
multa que serve a induzir o cumprimento de uma obrigação reconhecidamente 
inexistente.

Se, em definitivo, o Estado-juiz reconhece não haver o direito subjetivo e 
a obrigação discutida no processo, outrora admitidos precariamente, não há 
razão para aceitar a subsistência de multa que funcionava apenas como técnica 
para levar ao adimplemento da suposta obrigação.

Nessas situações, é inegável que a sentença de improcedência também 
possui eficácia imediata constitutiva negativa, eliminando do mundo jurídico a 

23. CHIARLONI, Sergio. Medidas Coercitvas y la Tutela de losDerechos. Trad. Aldo Zela Villegas. Lima: Palestra, 
2005, p. 27. 

24. “A multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento 
de uma prestação. [...] A multa tem caráter coercitivo. Nem é indenizatória, nem é punitiva” (DIDIER JR., 
Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 
Civil. 2 ed. Salvador: Juspodivm, 2010, v. 5, p. 444-445).

25. MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 166.
26. STJ. RESP 1.307.707/MT. Rel. Ministra NacyAndrighi, DJe 17/06/2013.
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obrigação de pagar as multas cominatórias impostas ao demandado como meio 
de coerção para obtenção do cumprimento da decisão que defere tutela de 
urgência, seja antecipada ou cautelar (CPC/15, arts. 300 e 301).

Vale destacar que a eficácia constitutiva é imediata. Embora predomine 
a força declarativa da sentença que julga o pedido improcedente, o efeito 
desconstitutivo lhe é agregado, não precisando vir expressa na sentença de 
improcedência o comendo quanto à “revogação” da decisão fundada em cogni-
ção sumária. Uma vez julgado improcedente o pedido, cessa, automaticamente, 
a decisão antecipatória, assim como a multa eventualmente fixada em caráter 
provisório a favor do autor, mesmo que o juiz não a revogue expressamente, 
graças à coexistência da eficácia desconstitutiva no provimento final.

4.2. A superveniência da sentença de improcedência e a execução provisória 
já consumada

A sentença de improcedência também é capaz de produzir efeitos manda-
mental e executivo, quando promovida pelo demandante a execução provisória 
da decisão que antecipa os efeitos da tutela (ou, na terminologia do CPC/15, o 
“cumprimento provisório da sentença”).

Note-se que as próprias astreintesarbitradas na decisão que defere a an-
tecipação dos efeitos da tutela comportam execução provisória, sendo exigíveis 
de imediato27, mesmo antes do trânsito em julgado do provimento antecipatório 
que as fixou28, conforme inclusive vem admitindo o Superior Tribunal de Justiça29.

Registre-se também que a efetivação das decisões antecipatórias osten-
tam, de regra, o caráter de execução provisória30. 

Segundo o CPC/1531, na execução provisória, a responsabilidade do exe-
quente é “objetiva”. Caso a decisão ou sentença seja reformada ou anulada, as 
partes devem retornar ao estado anterior.

27. DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito 
Processual Civil. 2 ed. Salvador: Juspodivm, 2010, v. 5, p. 456; MEDINA, José Miguel Garcia. Processo Civil 
Moderno. 3 ed. São Paulo: RT, 2013, v. 3, p. 292.

28. Em sentido contrário, entende DINAMARCO que as multas periódicas somente se tornam exigíveis do de-
mandado no momento do trânsito em julgado. Segundo o autor, “Não seria legítimo impor ao vencido o 
efetivo desembolso do valor das multas enquanto ele, havendo recorrido, ainda pode ser eximido de 
cumprir a obrigação principal” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, IV. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p. 474). 

29. STJ. RESP 1098028/SP. Rel. Ministro Luiz Fux, Dje 02/03/2010.
30. ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11 ed. São Paulo: RT, 2007, p. 309; THEODORO JR., Humberto. Curso 

de Direito Processual Civil. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, 210, v. II, p. 676; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 
Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2009, v. 4, p. 80, dentre outros.

31. “Art. 520.O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo 
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
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Portanto, é perfeitamente possível que o demandante deflagre a execução 
provisória, usando da faculdade que lhe confere o ordenamento jurídico, inclu-
sive com a prática de atos de expropriação mediante prévia caução (CPC/15, 
art. 520, IV), e se veja surpreendido com a superveniência de uma sentença de 
improcedência.

Quando isso ocorre, não satisfaz a explicação de que a sentença de im-
procedência é “meramente declaratória”. Além da declaração de inexistência 
do direito subjetivo e da obrigação discutidos, há, evidentemente, uma eficácia 
executiva imediata no provimento final, que implica não só a “revogação”32 da 
decisão provisória efetivada provisoriamente, mas autoriza a prática de atos 
executivos necessários a fazer retornar à esfera jurídica do réu tudo aquilo que 
lhe foi retirado.

Há de ser cogitada também a possibilidade de coexistência da eficácia 
mandamental na sentença de improcedência, sempre que, por exemplo, o pro-
vimento antecipatório comportar registro ou averbação, fazendo-se necessária 
a expedição de “ordem” ao oficial do registro para proceder ao cancelamento 
em face da superveniência do julgamento de improcedência.

A própria sentença de improcedência também contém o “publique-se, re-
gistre-se e intime-se”, que configuraria, na classificação quinaria de PONTES DE 
MIRANDA, efeito mínimo mandamental33.

A sentença de improcedência, portanto, havendo anterior provimento an-
tecipatório, não raro, conterá eficácia executiva e mandamental para retornar 
as partes ao estado de coisas anterior.

4.3. Executividade da sentença de improcedência em ação renovatória de lo-
cação

Certas demandas, dado o seu caráter dúplice, permitem associar alguns 
efeitos não-declarativos à sentença de improcedência, o que também põe em 
xeque a afirmativa quanto à sua natureza “meramente declaratória”.

 I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a 
reparar os danos que o executado haja sofrido;

 II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituin-
do-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

 III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somen-
te nesta ficará sem efeito a execução;

 IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou 
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, 
dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

32. Como bem observado por CALMON DE PASSOS, não se trata propriamente de “revogação”: “Aqui há mais do que 
revogação”, a antecipação simplesmente deixa de ter fundamento, impondo-se de imediato, e no próprio 
processo, a prática do quanto seja necessário para fazer retornarem as coisas ao seu estado anterior.” 
(PASSOS, J. J Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil, III. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 69).

33. MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, I. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 208
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Como bem observado por RINALDO MOUZALAS34, “as situações decorrentes do 
julgamento das ações dúplices (conquanto não sejam únicas) são as mais sim-
bólicas para ratificar a executividade das sentenças declaratórias, já que se 
relacionam com as sentenças de improcedência”35.

Elegemos aqui, à guisa de exemplificação, a sentença de improcedência 
proferida na ação renovatória de locação, que é considerada uma “ação dúpli-
ce”36. Segundo o art. 74 da Lei n. 8.245/9137, rejeitado o pedido de renovação, 
estará o juiz autorizado a promover o despejo do locatário, se houver requeri-
mento do locador na contestação.

A lei do inquilinato permite que o réu peça o despejo na própria defesa da 
demanda renovatória de locação. O acolhimento da tese defensiva implicará o 
reconhecimento da improcedência do pedido de renovação agregado à deter-
minação do despejo do locatário.

Mesmo sob a vigência da legislação revogada, a doutrina já rejeitava a 
assertiva de que a ação renovatória seria simplesmente declaratória38. Hoje, na 
vigência da Lei n. 8.245/91, ratifica-se o entendimento de que a ação renova-
tória é dúplice e, a depender da defesa articulada pelo locador, poderá o juiz 
proferir a sentença de retomada39.

Havendo, após o julgamento da ação renovatória, sentença de improce-
dência, é possível de sucedera atividade executiva (despejo do locatário e re-
torno forçado da posse ao locador). Essa hipótese confirma que a sentença que 
julga improcedente o pedido contém outras eficácias, inclusive, eventualmente, 
a eficácia executiva, para além da simples “declaração” da ausência do direito 
afirmado pelo demandante.

34. SILVA, RinaldoMouzalas de Souza e. Executividade da sentença de “improcedência” proferida no processo 
civil.Recife: Dissertação de mestrado da UNICAP, 2013, p. 175.

35. RINALDO MOUZALAS defende a tese de que “é possível executar a sentença de improcedência, desde que ela 
reconheça os requisitos à instituição de uma obrigação em detrimento do autor (e, por conseguinte, de 
um direito à prestação em favor do réu) e não seja necessária a imposição de forma diversa daquelas 
que são observadas no trâmite processual.” (SILVA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS de Souza e. Executividade da sentença de “improcedência” proferida no processo civil. Recife: Disserta-
ção de mestrado da UNICAP, 2013, p. 236).

36. “O processo de renovação de arrendamento pertence à categoria dos processos mistos ou dúplices, 
assim chamados, porque neles é idêntica a condição dos litigantes, de modo que o autor pode tornar-se 
réu e réu o autor” (BUZAID, Alfredo. Da Ação Renovatória. São Paulo: Saraiva,1958, p. 393).

37. “Art. 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que 
conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação.”

38. Segundo ALfREDO BUZAID, “no processo renovatório há algo mais do que a mera declaração; há um pedido 
formulado pelo réu, no sentido de ser decretada a extinção da relação jurídica locativa.” (BUZAID, Alfre-
do. Da Ação Renovatória. São Paulo: Saraiva, 1958, p. 426).  

39. THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 42 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, v. III, p. 565. 
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Improcedência da ação!
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PROCESSUAL: DA ESTATICIDADE À DINAMICIDADE; 2.2. A IMPROCEDÊNCIA COMO JUÍZO DE NEGAÇÃO DE 
ALGUMA AFIRMAÇÃO FEITA PELA PARTE; 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS; 4. BIBLIOGRAFIA.

1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Este singelo artigo não tem maiores pretensões acadêmicas. Foi pensando 
a partir de uma discussão travada por seu primeiro autor3, primeiramente, no II 
Encontro da Associação Norte e Nordeste dos Professores de Processo (ANNEP), 
realizado em setembro de 2012 em Recife-PE, discussão esta que se estendeu 
no Grupo de Debate Eletrônico da referida associação. 

Em rigor, o presente ensaio deve-se a dois problemas: a) primeiramente, 
certo ranço preconceituoso daqueles que criticam os poucos que ousam a utili-
zar a expressão improcedência da ação. Como se estes últimos ainda habitas-
sem um mundo pré-científico, desconhecendo, por completo, noções mínimas 
trazidas pelo “avanço” da Ciência Processual; b) o segundo, inversamente a tais 
críticas, a total imprecisão técnica – do ponto de vista semântico – no emprego 
do termo improcedência pela processualística em geral. Imprecisão esta que, 
com certeza, está ligada a uma má compreensão dos sentidos em que o termo 
ação pode ser empregado. 

Sendo o direito positivo uma linguagem objeto, a correção no emprego 
da metalinguagem por parte da Ciência do Direito é fundamental não só para 
a compreensão do fenômeno jurídico, como também, e principalmente, para a 
correta aplicação do direito.

Nesse sentido, estamos convencidos de que a imprecisão no manejo da 
palavra traz consequências das mais diversas. Muitas delas são gravíssimas, 

1. Bacharel e Mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Professor 
de Direito Civil e de Direito Processual Civil da mesma Instituição de Ensino Superior. Membro da Associa-
ção Norte e Nordeste dos Professores de Processo (ANNEP). Advogado.

2. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Advogado.
3. Após isso, o segundo autor deste texto contribuiu, em igualdade, não só com a pesquisa, como também, 

e principalmente, com a redação. 
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visto que, em razão de seu uso contínuo, à praxe jurídica incorporam-se. Não 
estamos aqui a tratar de simples capricho ou preciosismo técnico: quando a má 
utilização da palavra não distorce o real significado, ao menos impossibilita a 
exata compreensão daquilo que se pretendeu dizer. Não é de hoje que a Ciên-
cia Jurídica vem passando por sérios e graves problemas em razão da ausência 
de esmero, por parte dos juristas, quando do emprego dos termos técnicos, 
dos quais se extraem os conceitos jurídicos (problema semântico).

Em realidade, o texto a seguir é uma versão mais analítica dos textos pu-
blicados no Grupo Eletrônico de Discussão da ANNEP. Optamos por deixá-lo mais 
no formato de um post de blog, de modo que não há maiores preocupações 
metodológicas. O tom, ademais, pende ao pessoal. É, por isso, que, em sua 
maioria, as referências bibliográficas abaixo são utilizadas de forma um tanto 
aleatória, servindo, em verdade, à demonstração das bases para a construção 
das ideias defendidas. 

2. DESENVOLVIMENTO DA IDEIA

2.1. Da ação material à ação processual: da estaticidade à dinamicidade

Antes de tratar da temática proposta, imprescindível lançar as premissas 
necessárias, quais sejam: os conceitos de ação material e ação processual e a 
relação existente entre eles. Começaremos, de forma sintética, pela ação ma-
terial.

Resumidamente, podemos dizer que ação (a ser denominada, aqui, de 
material) é poder que alguém tem de impor algo a outrem. Quem tem tal poder 
tem a possibilidade de obter algo sem a necessidade de cooperação do sujeito 
passivo, que está em situação de ser acionado. Diferentemente, é o que ocorre 
com a pretensão, pois, aqui, o poder é de apenas exigir: quem exige, exige algo 
de alguém, mas, para obter o que pretende, precisa da cooperação do outro. 
Em geral, a ação surge com a violação da pretensão4.

Vale frisar que, embora titular da ação, o sujeito ativo poderá ou não a 
exercer. Caso não exercida, a ação permanece como potencialidade, sentido 
estático do termo. Com o exercício, ter-se-á a ação em sentido dinâmico. Daí 
a razão de classificar a ação como poder, porquanto seja, acima de tudo, uma 
potencialidade. 

4. Nem sempre a ação surge de um ilícito (violação). Muitas ações de jurisdição voluntária, como a de ar-
recadação de bens do ausente ou a de arrecadação de coisas vagas, bem denotam isso. Ação é acima 
de tudo um poder de satisfação.
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Há várias classificações das ações. Dentre todas5, a mais importante é 
aquela que tem por critério sua eficácia preponderante. Aqui se fala em ações 
declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e executivas. As sen-
tenças que as reconhecem incorporam, com a devida coloração processual, tais 
eficácias. 

Coisa distinta é a ação processual. Não se pode confundi-la com a noção 
de ação material, como se tal dicotomia fosse irrelevante6, de modo que a pri-
meira estivesse embutida na segunda. Há uma diferença substancial entre as 
duas. Basicamente, se por acaso a ação de direito material estivesse inserida 
na ação processual, todas as demandas teriam de ser julgadas procedentes. 

Ação processual7 é afirmação: alegação, acima de tudo, da existência da 
titularidade de uma ação material. Assim, no processo não há ação material, 
nem pretensão e nem direito subjetivo, não em seu estado puro8; há sim uma 
ação processualizada9, ou seja, afirmada processualmente.

5. Outras classificações das ações são possíveis. Num trabalho deveras original, Eduardo José da Fonseca 
Costa relaciona a classificação das ações com as vertentes da semiótica: sintática, semântica e pragmá-
tica. No pensamento do autor, é possível classificar as ações sintaticamente - relacionando uma ação a 
outra - ao falar em ação principal e ação acessória, em ação antecedente e ação incidente; uma classifi-
cação semântica - ou seja, a partir do objeto - é possível quando, por exemplo, se faz alusão à ação real 
e à ação pessoal, à ação de conhecimento e à ação de execução; por fim, uma classificação pragmática 
- relação do termo com seus utentes - seria possível a partir da importância prática exercida pela ação 
(pragmática acional). Nesse caso, no entender do autor em comento, a classificação quinária de Pontes 
de Miranda, seguida neste trabalho, tem viés pragmático acional. Sobre todo o dito, ver COSTA, Eduardo 
José da Fonseca. Teoria Trinária v.s. Teoria Quinária: crônica de um diálogo de surdos. COSTA, Eduardo 
José da Fonseca, MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro, NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coords.). Teoria Qui-
nária da Ação. Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 195-204, 196-7, em especial. 

6. É o caso de OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Direito Material, Processo e Tutela Jurisdicional. AMARAL, 
Guiherme Rizzo; MACHADO, Fábio Cardoso (orgs.). Polêmica sobre a Ação. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2005, p. 285 e segs. 

7. Pontes de Miranda, autor a quem muitos, com razão, tributam o papel de distinguir a ação material da 
ação processual, não tem uma definição muito fixa da expressão ação processual. Muitas vezes, ele a 
utiliza entre aspas, tratando-a como sinônima de remédio jurídico processual. Segue uma passagem: 
“A ‘ação’, no sentido de direito processual, ou remédio jurídico processual, é meio instrumental que o 
direito formal põe a serviço de pessoas que estejam em determinadas situações, para que, com o uso 
dêle, possam suscitar a decisão”, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Remédio Jurídico Processual. 
Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro.  SANTOS, J. M. Carvalho (org.). Rio de Janeiro: Borsoi, s.a., p. 
155. Logo, a ideia do autor em comento difere da defendida neste artigo. Todavia, em outra passagem (e 
de outra obra), o citado jurista, a partir de explicação paralela ao texto corrido (ligação de expressões 
com setas de orientação), embora continue a dar à “ação” o sentido de remédio jurídico processual ao 
ligá-la ao exercício da pretensão à tutela jurídica, traz uma noção que se aproxima da ora defendida, 
porquanto afirme que o exercício da ação material no processo corresponde à relação jurídica deduzida 
(res in iudicium deducta). Nesse sentido, ver, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 
Privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, t. 25, p. 197.

8. Nesse sentido, ver SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição, Direito Material e Processo. Rio de Janeiro, Forense, 
2008, p. 63.

9. Rigorosamente, o termo ação processualizada é mais adequado para definir o instituto em análise 
do que ação processual. A utilização, todavia, desta última expressão é importante do ponto de vista 
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Na demanda judicial temos de distinguir dois atos: o ato de afirmação e o 
ato de exercício. O primeiro, desde que a parte afirme ao Estado-juiz ter algo 
contra o réu, sempre existe. É necessário, na forma do art. 295, parágrafo único, 
I, CPC/73 (art. 330, § 1°, I, CPC/15), à aptidão da petição inicial, à admissibilidade 
da demanda, pois; o segundo é vinculado à existência da situação jurídica ma-
terial, esta que vem a ser exercida processualmente. Em rigor, a afirmação é do 
exercício, por intermédio da demanda, da ação material.

Tanto é possível, na petição inicial, dizer ter, no plano material, ação con-
tra o réu e de fato titularizá-la, de modo que, além de afirmá-la no processo 
(ato de afirmação), se tem seu exercício processual: exercício processual de 
uma situação jurídica material, portanto; como é possível, na petição inicial, 
afirmar tê-la sem que, na verdade, se a titularize no plano material. Não é por 
outro motivo que se diz não ter razão o autor. 

Nesse sentido, e sem negar-lhe a importância devida, podemos dizer que 
a ação processual é apenas a afirmação da ação material em juízo. O real 
exercício desta última é algo estranho à ação processual, sendo, além disso, 
contingencial. Toda demanda judicial, pela necessidade de ter um objeto, tem 
ação processual; nem todas elas, entretanto, contêm o exercício de uma ação 
material. 

A ação processual é, além disso, o cerne da res in iudicium deducta (objeto 
do julgamento)10, esta que pode ser denominada de direito litigioso ou, mais 
precisamente, situação jurídica litigiosa. 

Por fim, a importância de entender a ação processual como uma categoria 
distinta da ação material ganha relevo, pois, estando uma causa pendente de 
decisão, qualquer ato de disposição (alienação ou oneração) das situações 
jurídicas processualizadas (direito, pretensão e, acima de tudo, ação) não as 

retórico-pragmático pois se trata de expressão largamente utilizada na doutrina e na praxe forense. 
Assim, utilizá-lo é importante do ponto de vista de uma retórica estratégica. Sobre a retórica estratégi-
ca, ver ADEODATO, João Maurício. Uma Teoria Retórica da Norma Jurídica e do Direito Subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 20-21, dentre outras. 

10. A expressão objeto do julgamento (ou objeto da declaração), posta acima, serve para designar aquilo 
que alguns autores chamam de objeto litigioso do processo (ver, por todos, SANCHES, Sydney. Objeto do 
Processo e Objeto Litigioso do Processo. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1979, n. 13, p. 44-45; DIDIER 
JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 13. ed. Salvador: JusPODIVM, 2011, v. 1, p. 313-314). Para tais 
autores, objeto litigioso do processo é a parcela do objeto do processo sobre a qual deve recair o jul-
gamento. Prefere-se o uso da expressão objeto do julgamento em vez de objeto litigioso, pois tudo que 
é posto à análise judicial ganha litigiosidade, inclusive matérias estranhas ao julgamento (= declaração 
judicial), como a propriedade na ação reivindicatória. Assim, usa-se a expressão objeto do julgamento 
para designar aquilo que será objeto da declaração judicial, e a expressão objeto da análise judicial para 
se referir a toda e qualquer questão que possa vir a ser objeto de cognição judicial. A segunda expres-
são, como cediço, engloba a primeira, correspondendo ao sentido de objeto do processo na classificação 
consagrada.  
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terá por objeto em sua pureza material, mas sim seu estado processualizado11. 
É ponto referente à conhecida alienação do direito litigioso do art. 42, CPC/73 
(art. 109, CPC/15).  

Equiparada, portanto, a noção de ação processual à de situação jurídica 
litigiosa, dizemos que a primeira tem sua duração limitada à pendência da re-
lação jurídica processual. Prolatada a sentença definitiva (entendendo-se, aqui, 
como a que tem força de coisa julgada), a ação processual deixa de existir, pas-
sando a haver a certificação da existência ou não da ação material afirmada, 
ou seja, o estado de incerteza, de mera afirmação, esvai-se: a res in iudicium 
deducta torna-se res judicata12.      

Por fim, é preciso dizer que os sentidos do termo ação mencionados aci-
ma nada têm a ver com o chamado direito de ação ou, numa linguagem mais 
adequada, pretensão à tutela jurídica. Esta última é o poder que se tem contra 
o Estado-juiz a exigir deste, em alguma das formas possíveis, a tutela jurisdi-
cional. Ação material tem-se contra o réu, e, pela demanda judicial, se afirma 
isso; pretensão à tutela jurídica tem-se contra o Estado-juiz, e, pela mesma 
demanda, exerce-a. Fazemos esse alerta pelo fato de muitas das críticas feitas 
àqueles que empregam o termo “improcedência da ação” partirem da absurda 
ideia de que a ação em referência seria a pretensão à tutela jurídica. 

2.2. A improcedência como juízo de negação de alguma afirmação feita pela 
parte 

Estando apta a tanto (ou seja, se presentes os pressupostos para a sua 
admissibilidade), toda afirmação feita pelas partes tem de ser analisada pelo 
Estado-juiz. Essa é a pedra de toque da função jurisdicional. Ao ser analisada, 
a afirmação pode ser contemplada ou repelida: considerada fundada ou não. 
A improcedência é isso: o resultado negativo da análise que o juiz faz acerca 
de alguma alegação das partes. Qualquer das alegações pode ser assim consi-
derada. Por exemplo, se a parte diz ser o juízo incompetente, e o Estado-juiz 
entende de modo diverso, tal afirmação, embora não tenha a ver com o objeto 
principal do julgamento, é tida por improcedente, ou seja, infundada. 

Eis, portanto, a razão das expressões ação procedente e ação improce-
dente. A crítica, feita por muitos, à expressão: “julgou procedente a ação” deve 
ser de plano rechaçada, pois o termo ação posto na oração não significa a ação 

11. Sobre a autonomia do direito litigioso, ver OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Alienação da Coisa Litigiosa. 
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 59 e segs.

12. Nesse sentido, ver COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 9. ed. Belo Horizonte: Forum, 
2013, p. 327.

Livro 1.indb   107 23/08/2015   22:26:50



RRdRRgR  nR  oRonRo  iRiiR r R  F r diR  R  oRRo d R o r RrR  Rgni r R  Rd r i R r R R  rRgR

108

material em si, muito menos a pretensão à tutela jurídica (“direito de ação”), 
mas sim a afirmação da ação: a ação processual. 

Quem critica o termo improcedência da ação, crendo que o termo ação 
empregado se refere à ação material, erra consideravelmente, pois não con-
segue perceber a dinamicidade em que se dá o processo judicial e aquilo que, 
por ele, se apresenta. De outro lado, quem critica a mesma expressão, supon-
do que o termo se refere à pretensão à tutela jurídica, comete erro palmar, 
porque sequer constata que, ao fazê-lo, nega qualquer conteúdo à demanda 
judicial, como se esta fosse formada apenas pelo ato de demandar perante o 
Estado-juiz.

Dizer, por exemplo, ser improcedente a ação é dizer que a afirmação 
da parte não tem lastro no plano material, de modo que se afirmou no plano 
processual algo que, no entender do Estado-juiz, não se titulariza no plano 
material.

Outro emprego linguístico que, pelo seu uso muito comum (a ponto de 
muitos considerarem ser a expressão tecnicamente correta, repelindo as ex-
pressões ação procedente e ação improcedente), merece ser rechaçado é a 
afirmação de que “o pedido é procedente ou improcedente”. Não é o pedido 
que procede ou não. O que procede, ou não, são os fatos alegados (a afirmação 
da ação material), algo que, por consequência, permite ao Estado-juiz acolher, 
ou não, o pedido feito pelo autor ou, em alguns casos, pelo réu, quando, por 
exemplo, este alega ter contra o autor exceção substancial13. 

Um exemplo pode ajudar na compreensão: o autor afirma que, por força 
de um contrato (compra e venda, por exemplo), o réu lhe deve, e, além disso, 
este último, instado a pagar, inadimpliu. Caso o juiz entenda que não tenha 
havido inadimplemento, pelo fato de, por exemplo, não ter ocorrido ainda o 
termo final do prazo para pagamento, a afirmação (mesmo se implícita) do au-
tor de que tem ação de cobrança contra o réu (daí o porquê de se dizer, logo 
no início da petição inicial, a expressão clássica: ...vem, à presença de V. Exa., 

13. Exceção é uma posição jurídica ativa atribuída ao titular da situação do acionado. Como posição jurídica 
ativa, ela tem um espectro contrário: a situação do excepto. Especificamente, exceção é direito negativo 
(contra-direito) que apenas encobre a eficácia do direito, da pretensão, da ação material ou, até mesmo, 
de outra exceção: “A exceção é direito negativo; mas, no negar, não nega a existência, nem a validade, 
nem desfaz, nem co-elimina atos de realização da pretensão (compensação), - só encobre a eficácia do 
direito, pretensão, ação ou exceção”, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: 
parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, t. 6, p. 10. Tem por características, portanto: a) ser situação 
jurídica, compondo, pois, o plano da eficácia, necessitando, para repercutir seus efeitos, ser exercida 
em moldes fixados; e (b) ter eficácia neutralizante da situação jurídica a quem se opõe, e não extintiva. 
Assim, por exemplo, quando o réu diz estar prescrita a pretensão do autor, alega ter contra este exceção 
de prescrição. Tal alegação submete-se à idêntica lógica: há de ser considerada procedente ou não. Em 
o sendo, o pedido do réu de rejeição do pedido do autor tem de ser acolhido. 
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propor AÇÃO tal contra...) não tem fundamento. Logo, o dispositivo sentencial, 
do ponto de vista analítico, deve ser redigido da seguinte forma: “em face do 
exposto, julgo improcedente a ação do autor (juízo acerca do plano processual, 
pois se refere à ação afirmada), de modo que, declarando não ter ele ação de 
cobrança contra o réu (juízo relativo ao plano material, porquanto negativo da 
existência do poder de impor), rejeito o pedido”. 

Ressaltamos que, em tal exemplo, o direito e a pretensão podem até existir, 
mas, por não ter havido inadimplemento, falta ação ao autor. O juízo de improce-
dência (apto, com o trânsito em julgado, a se tornar res judicata) só diz respeito, 
por óbvio, à inexistência da ação, não podendo abarcar o direito e a pretensão. 
É necessário, em casos do tipo, que a textualidade da declaração judicial seja 
deveras precisa, a fim de que não se declare algo (inexistência do direito e da 
pretensão, no caso) que está fora do âmbito declarável, em total prejuízo à par-
te14. Caso se faça algo diverso do aqui estabelecido, há, com o advento da coisa 
julgada formal, rescindibilidade das decisões por violação expressa ao disposto 
nos arts. 128 e 460, caput, CPC/73 (arts. 141 e 492, caput, CPC/15). 

Interessante perceber que, de forma deliberada ou não, muito talvez pelo 
fato de o emprego de sua linguagem ser permeado pela tradição, a praxe e a 
doutrina processual penal se valem da ideia deste ensaio, pois, comumente, 
utilizam as seguintes expressões: “a acusação procede” ou “a acusação impro-
cede”. Vale dizer: os fatos imputados pelo Ministério Público – ou, a depender 
do tipo, pela vítima – ao réu é que procedem ou não procedem, para só então 
ser possível falar em condenação ou, conforme o caso, absolvição do último.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendemos, com o desenvolvido nas breves linhas acima, chamar a aten-
ção (e, principalmente, à atenção) da doutrina especializada para pontos que 

14. Eis talvez, do ponto de vista pragmático, o mais importante argumento para, tal como Pontes de Miran-
da, distinguir direito, pretensão e ação. Como dito acima, é possível que: a) embora a parte ainda não 
tenha ação, tenha direito e pretensão: por exemplo, na hipótese de, numa dívida contratual, não ter 
ocorrido ainda inadimplemento; b) ou, não tendo ainda as duas últimas, tenha o primeiro: e g., em caso 
do tipo, sequer ter acontecido o momento de exigibilidade da dívida; c) ou, conquanto o autor não tenha 
mais as duas últimas, ainda tenha o primeiro: v. g., prescrição da exigibilidade da dívida. Em suma, o 
juízo de improcedência pode ser: a) pela constatação de inexistência, no plano material, do direito, da 
pretensão e da ação por terem sido eles extintos; b) pela inexistência deles por nunca terem ocorrido; 
c) pela inexistência da ação que, ao menos por ora, não surgiu, embora o autor tenha (ou possa ter) 
o direito e a pretensão (neste último caso, a improcedência não impede que, diante do surgimento da 
ação, a parte possa voltar a juízo afirmando o mesmo direito e a mesma pretensão, já que não foram 
tidos por inexistentes), dentre tantas outras possibilidades. A seu modo, Pontes de Miranda trata do 
tema: “Extingue-se o processo com o julgamento do mérito sempre que a extinção resulta de algo que 
atinge o direito, a pretensão e a ação, ou a pretensão e a ação, ou a pretensão, ou a ação (de direito 
material)”, Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, t. 3, p. 449. 
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entendemos ser indispensáveis à própria evolução da Ciência Jurídica. Ressal-
tamos que não se cogitou exaurir o tema. Estamos abertos às críticas. Que o 
debate possa, a partir daqui, exsurgir.
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1. INTRODUÇÃO

Não é de hoje, firmou-se o conceito de que a atividade jurisdicional deve, 
sempre que possível, ser direcionada à solução do conflito que subjaz o litígio 
e não à mera resolução do processo por meio de uma sentença de mérito des-
provida de eficácia empírica. Não por outro motivo as últimas reformas sofridas 
pelo CPC/73, antes de sua completa revogação pelo CPC/15, tiveram por escopo 
justamente unificar em um só processo (sincrético) os módulos procedimentais 
destinados ao reconhecimento e à efetivação dos direitos, linha esta abraçada 
pela nova codificação, que busca atender, desde a exposição de motivos de 
seu anteprojeto “uma necessidade de caráter pragmático: obter-se um grau mais 
intenso de funcionalidade”.

Sob esse panorama, a atividade processual preponderante deve ser volta-
da ao reconhecimento de todas as pretensões de direito material deduzidas no 
processo para que a resolução do mérito seja o mais possivelmente completa 
e rente à realidade social (art. 6º). Como é por meio do pedido que a parte as 
introduz no processo, o Código estabelece que “o pedido deve ser certo” (art. 
322), isto é, deve ser deduzido de modo que deixe “fora de dúvida o que se 
pretende, quer no tocante à sua qualidade, quer no referente à sua extensão e 
quantidade”2. Para além da certeza, deve ser determinado, ou seja, deve indi-
viduar perfeitamente o bem da vida pretendido (art. 324).

Embora continue mantendo tais exigências, o novo Código de Processo 
Civil inovou substancialmente na matéria ao passar a admitir que o pedido seja 
interpretado em conformidade com o conjunto da postulação e com o princípio 

1. Mestre em Direito Processual Civil pela UFES. Juiz de Direito.
2. CALMON DE PASSOS, J.J. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III, 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p. 184.
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da boa-fé (§2º). Nem sempre foi assim, porém. Houve época, não tão distante, 
em que a preocupação em se evitar surpresas ao réu era de tal monta que os 
pedidos eram interpretados restritivamente e, caso o autor houvesse omitido, 
na petição inicial, pedido que lhe era lícito deduzir, somente em demanda dis-
tinta poderia formulá-lo (CPC/39, arts. 154 e 157). 

É certo que o réu deve, sempre, possuir previsibilidade a respeito do que 
se pede, para que se prestigie o efetivo contraditório e ele próprio possa ela-
borar sua resposta de acordo com a tática que melhor aprouver3. No entanto, 
acredita-se que não é o só fato de um pedido ser omitido do capítulo específico 
da petição inicial que impeça seu conhecimento, pois vários outros elementos 
contidos nesta peça podem levar não só o magistrado, mas também o réu, à 
conclusão de que providências diversas daquelas expressamente deduzidas 
também tenham sido requisitadas pelo autor de forma tácita, como se estives-
sem embutidas no aglomerado de fatos e fundamentos contidos naquela peça, 
bastando que todos os esforços sejam empreendidos no afã de que elas sejam 
“explicitadas” até a prolação da decisão de saneamento, para que não haja o 
comprometimento do contraditório efetivo (art. 357)4. 

Por óbvio, essa regra não se aplica apenas ao pedido unitário. Aliás, por 
meio dela é possível se pensar em uma demanda constituída por um ou mais 
pedidos expressamente deduzidosjuntamente com outro(s) implicitamente for-
mulado(s), que terão obrigatoriamente que ser interpretados dentro do contex-
to de toda a postulação e nos limites da boa-fé5.

Seja por qual meio se permita a aglutinação de mais de um pedido em 
um mesmo processo, se estará diante daquilo que se convencionou chamar de 
“cumulação de pedidos”.

2. DA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

Como se intui, esta modalidade de cumulação pode dizer respeito tanto ao 
aspecto mediato quanto imediato do pedido, tornando-se possível que a parte 

3. De acordo com Barbosa Moreira é preciso o réu “possa avaliar quais são as suas chances e qual a pior 
coisa que lhe pode acontecer se for derrotado. Dependendo das circunstâncias, o réu poderá optar com 
fundamento sólido, optar conscientemente entre diversas atitudes, inclusive a de não defender-se”. In 
Correlação entre o pedido e a sentença. Revista de Processo, vol. 83, Jul.-1996.

4. Em sentido próximo, porém sustentando que o “pleito de inclusão das providências que se enquadrem 
nessa categoria é admissível até a sentença”: RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. A modificação do 
pedido e da causa de pedir no processo civil. Rio de Janeiro: Mundo Jurídico, 2014, p. 255.

5. AgRg nos EDcl no Ag nº 862.160/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 04.02.15: “Hipótese na 
qual as instâncias ordinárias deixaram consignado que a ação proposta não era somente de despejo, 
pois o pleito formulado pelo locador para fins de condenação do locatário ao pagamento do principal 
é indicativo da existência de cumulação com a ação de cobrança. [...]. Ademais, não ocorre julgamento 
extra petita se o magistrado decide questão que é reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, 
extraída mediante interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da exordial.” 
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postule em uma só demanda a entrega de mais de um bem da vida por meio 
de técnicas processuais também diversas. Seria exemplificar com a corriqueira 
hipótese nas varas de família de cumulação do pedido de desconstituição do 
vínculo matrimonial e de condenação ao pagamento de alimentos, ou com a 
também frequente demanda civil de declaração de invalidadede determinado 
negócio jurídico cumulada com condenação à restituição de todos os valores 
recebidos em razão da avença6.

De acordo com o que enuncia o art. 327 do Código, “é lícita a cumulação, 
em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre 
eles não haja conexão”, o que deixa claro que o novo sistema manteve a regra 
da codificação de 1973, permitindo a aglutinação de postulações fundadas em 
mais de uma causa de pedir, embora nada impeça seu endereçamento a mais 
de um réu, na hipótese de haver litisconsórcio passivo7.

Na sequência, o Código enuncia que:

§1º. São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§2º. Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de 
procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar 
o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas 
processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais 
a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem 
incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

A compatibilidade exigida tem a ver com a possibilidade jurídica de os 
pedidos conviverem entre si ao mesmo tempo, sem que um exclua o outro, 
ou, como prefere Ricardo Tjäder, o requisito em questão se afiguraria “pela 
não-exigência de uma compatibilidade meramente lógica de não-oposição entre 
os pedidos, mas sim de uma compatibilidade exclusivamente jurídica” que torne 
possível “se considerar compatível, juridicamente, o que a lógica comum nos apre-
sentaria como ilógico”8. Relevante observar que a aferição desta coerência cabe 
ao magistrado, diante da análise do caso concreto, que deverá possibilitar a 
prévia emenda da inicial para, apenas na hipótese de a parte insistir no erro ou 
quedar-se inerte no prazo assinalado, fulminá-la com fundamento na inépcia, 

6. BARROSO, Darlan. Manual de direito processual civil. v.1, Barueri: Manole, 2007, p. 389.
7. SANTOS, Silas Silva. Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo. São Paulo: Atlas, 2013, p.107.
8. TJÄDER, Ricardo Luiz da Costa. Cumulação eventual de pedidos: art. 289 do CPC sem segredos. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 1998, p. 51.
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diante da impossibilidade de ele próprio fazer a opção por um ou outro pedi-
do9.

Como se verá no momento oportuno, o disposto neste inciso não se aplica 
às cumulações de pedidos tidas por “impróprias”, por força do que estabelece 
o art. 327, §3º do Código.

O Código também exige que as regras de competência sejam obedecidas 
para que possa haver a cumulação (inc. II)10. Muito embora o texto normativo 
empregue a locução “juízo”, a literatura adverte que também as regras respei-
tantes ao “foro”, assim como as demais espécies de competência sejam consi-
deradas, sob pena de se inviabilizar a utilização da técnica11.

Outro requisito é que “seja adequado para todos os pedidos o tipo de pro-
cedimento” (inc. III). Deve ser feita a ressalva, porém, que mesmo na eventu-
alidade de cada pedido reclamar procedimento específico, a cumulação será 
permitida se lhes for aplicado o procedimento comum, hipótese que tornará 
admissível a utilizaçãodas técnicas processuais diferenciadas previstas nos pro-
cedimentos especiais a que se sujeitem um ou mais pedidos cumulados, que 
não forem incompatíveiscom o rito comum (§2º). Para além destes requisitos ex-
pressamente prescritos pela lei, a doutrina elenca uma circunstância que deve 
estar ausente nas cumulações, qual seja o comprometimento da rápida solução 
do litígio ou da defesa da parte contrária, por analogia ao que prescreve o art. 
113, §1º do Código12.

3. DAS ESPÉCIES DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

No campo doutrinário, a cumulação de pedidos comporta diversas classifi-
cações, que levam em consideração variados fatores13.Uma primeira taxionomia 

9. SANTOS, Silas Silva. Idem, p. 108.
10. Conferindo reforço enfático a esta prescrição, o art. 45 possui a seguinte redação: “Tramitando o proces-

so perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, 
suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade 
profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: [...]

 §1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo 
perante o qual foi proposta a ação.

 §2º. Na hipótese do §1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para 
apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas 
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas”.

11. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. III. 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009 
, p. 376.

12. Embora se referindo a dispositivo do Código revogado: ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações. 3 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 270.

13. Embora existam autores que adotam outras classificações, a seguida neste ensaio se baseia em: ASSIS, 
Araken de. Cumulação de Ações. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 249-253; CARVALHO, Milton 
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engloba o momento em que ela é feita: se logo na peça de ingresso, costuma 
ser chamada de cumulação inicial, ao passo que se vier a lume no curso do 
procedimento receberá a denominação de cumulação ulterior. Uma segunda 
classificação se baseia na parte que a elabora, dividindo-se em cumulação ho-
mogênea quando os diversos pedidos são deduzidos pela mesma pessoa e em 
cumulaçãoheterogênea quando sujeitos diversos os formulam. 

Para além destas, uma terceira divisão leva em consideração o interesse, 
sob a ótica daquele que faz a cumulação, de todos os pedidos formulados 
serem ou não acolhidos pela mesma sentença, ao mesmo tempo. Dentrodesse 
contexto, a cumulação será considerada própriase houver o requerimento de 
procedência simultânea de todos os pedidos deduzidos, pelo fato de todos eles 
interessarem imediata e indistintamente à parte, o que impõe que haja perfeita 
compatibilidade entre eles. Muito embora não exista uma ordem de preferên-
cia entre um e outro pedidos, a parte que tiver qualquer deles desatendido, 
tanto por aspectos formais quanto substanciais, experimentará prejuízos e terá 
interesse em recorrer daquele pronunciamento. Tanto é assim que sua marca 
distintiva é a presença da conjunção aditiva “e” entre um e outro pedidos (art. 
327, “caput”). Por outro lado, se mais de um pedido for formulado ao mesmo 
tempo, mas a parte se contentar com o acolhimento de apenas um ou de alguns 
deles, não se estará diante de uma cumulação propriamente dita, daí porque 
se convencionou denominá-lade cumulação imprópria, na medida em que, por 
meio dela, os interesses da parte estarão satisfeitos se houver o acolhimento 
de ao menos uma de suas postulações que, por isso, não precisam sercompa-
tíveis entre si, conforme deixa claro o art. 327, §1º14. Não por outro motivo a 
presença da conjunção alternativa “ou” é um de seus principais referenciais, 
fazendo com que o interesse recursal possa não se afigurar na hipótese.

Essas modalidades também comportam suas respectivas divisões. Desse 
modo, se estará diante de uma cumulação própria simples quando os pedidos 
forem autônomos entre si, de modo a poderem ser simultaneamente acolhi-
dos, rejeitados e até mesmo nem examinados por eventuais questões ligadas 
à forma, sem que isso atribua qualquer incoerência ao julgado, muito embora 
confira ao perdedor interesse recursal em relação àquilo que não obtiver êxito. 
No cotidiano forense, um doscasos que mais bem exemplificam o modelo é a 

Paulo de. Do pedido no processo civil. Porto Alegre: Fabris-Fieo, 1992, p. 105-107; CRUZ E TUCCI, José Rogé-
rio. Reflexões sobre a cumulação subsidiária de pedidos. Em,causa de pedir e pedido no processo civil: 
questões polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 281-282; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito 
Processual Civil. v. 1, 17 ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 567-572; SANTOS, Silas Silva. Litisconsórcio even-
tual, alternativo e sucessivo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 96; TJÄDER, Ricardo Luiz da Costa. Cumulação eventual 
de pedidos: art. 289 do CPC sem segredos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 32.

14. §3o. O inciso I do §1o não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326.
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reunião em um único processo de pedidos de indenização por danos materiais 
e morais em razão de um só fato, cuja recorrência fez, inclusive, que o Superior 
Tribunal de Justiça editasse a súmula nº 37 enunciando que “são cumuláveis as 
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”15.

Por outro lado, se houver uma relação de dependência entre os vários pe-
didos cumulados, estar-se-á diante de uma cumulação própria sucessiva, que 
imporá que um deles seja não só analisado como obrigatoriamente acolhido 
previamente à análise de um segundo que, por sua vez, também terá que ser 
acolhido para que um terceiro possa ser examinado, e assim sucessivamente. 
Ao contrário do que ocorre na cumulação imprópria subsidiária, a ser estudada 
na sequência, esta subordinação entre um e outro pedidos se pauta na lógica 
e não na vontade da parte, o que significa dizer que é o próprio sistema que a 
estabelece devido à circunstância de uma pretensão representar antecedente 
necessário ou consequente insofismável da outra. Deve ficar claro, no entanto, 
que o acolhimento da antecedente (condicionante) não acarretará o automá-
tico acolhimento da subsequente (condicionada), mas apenas e tão somente 
gerará aptidão a que o julgador possa examiná-la, podendo vir ou não a aco-
lhê-la, desde que o faça fundamentadamente. Mas, caso a pretensão condicio-
nante seja desacolhida, a subsequente não poderá sequer ser analisada, daí 
advindo o nítido interesse recursal da parte interessada em seu acolhimento. 
Seu mais significativo exemplo talvez advenha da demandade consumo em que 
se cumulam pedidos de anulação de cláusulas contratuais e de restituição em 
dobro de quantias pagas, na medida em que a segunda providência somente 
será examinada na eventualidade de as disposições contratuais efetivamente 
serem anuladas, mas poderá perfeitamente ser desacolhida, se a norma a que 
se refere o art. 42, parágrafo único do CDC não for aplicável ao caso16.

Já a cumulação imprópria divide-se em subsidiária e alternativa. Diz-se 
haver cumulação imprópriasubsidiária quando o postulantefaz uma sequência 
de pedidos deixando clarasua preferência por um em relação ao(s) outro(s). 
Perceba que não se tratam de pretensões condicionantes entre si – até porque, 
de típica cumulação não se trata -, mas sim de um favoritismo manifestado pela 
própria parte, responsável por vincular o Juízo à análise e eventual acolhimento 
daquele pedido específico em primeiro lugar na ordem de enfrentamento para, 
apenas na hipótese de insucesso nessa tentativa, ser aberta a oportunidade 

15. Em sentido semelhante é o enunciado nº 387, que estabelece que “É lícita a cumulação das indenizações 
de dano estético e dano moral”.

16. AgRg no AREsp 530.594/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 30/03/2015: “Conforme orientação juris-
prudencial consolidada por esta Corte, a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágra-
fo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que 
não ficou configurado na hipótese. Agravo regimental desprovido.”
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respeitantes ao segundo pedido preferencial que, se também não puder ser 
conhecido ou acolhido, permitirá que um terceiro o seja, e assim por diante. É 
como se a parte responsável pela cumulação fornecesse ao julgador a adoção 
de diversas alternativas para a satisfação de suas exigências, dentre as quais 
manifestaria clara predileção por umas em detrimento de outras, daí aparecen-
do sua principal nota distintiva: a preferência por um dentre vários pedidos. 
Como resultado, os demais pedidos só poderão ser examinados na hipótese 
de o(s) preferido(s) não ser(em) atendido(s), independentemente disso se dar 
por aspectos relacionados à forma ou ao conteúdo.Perceba a sutileza: na cumu-
lação própria sucessiva os demais pedidos só poderão ser analisados caso se 
obtenha êxito no julgamento do primeiro, ao passo que na cumulação impró-
pria subsidiária os demais só poderão ser analisados se houver o fracasso nes-
sa tentativa, o que levou Barbosa Moreira a afirmar certa vez que esta figura se 
revelava de forma simétrica e oposta àquela17. Devido à circunstância de haver 
uma nítida propensão por um pedido em relação aos outros, a negativa de co-
nhecimento ou de acolhimento daquele atribuirá interesse recursal à parte que 
o deduzir, ainda que outros pedidos venham a ser julgados procedentes. Nessa 
hipótese, inclusive, a parte contrária também terá interesse em recorrer, para 
tentar obter a improcedência integral dos pedidos. É deste modeloque trata o 
art. 326, “caput” do CPC/15quando enuncia que “é lícito formular mais de um 
pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando 
não acolher o anterior”18, tendo comoexemplo recorrente no cotidiano forense 
a demanda em que a parte postulaa restituição de determinado bem ou, não 
sendo isso possível, o pagamento de seu equivalente pecuniário. 

Por fim, a cumulação imprópria alternativa ocorrerá quando não houver-
favoritismo entre os pedidos, tornando-se possível que qualquer deles seja 
agasalhado ao critério do julgador, sem a necessidade de se observar uma 
ordem preferencial, como deixa transparecer o art. 326, parágrafo único ao 
enunciar ser “lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o 
juiz acolha um deles”. Por se tratar de hipótese de cumulação dita “imprópria”, 
aqui também só será possível o acolhimento de um dentre os vários pedidos 
aglutinados, que, acontecendo, retirará da parte que os deduziu qualquer pos-
sibilidade de recorrer com o intuito de ver outra pretensão agasalhada. Sua 
nota característica é a indiferença daquele que se utiliza da técnica e um de 
seus exemplos mais típicos no dia a dia do foro se apresenta nas demandas 
de consumo em que o consumidor, diante da perpetuação do vício no produto, 

17. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O Novo Processo Civil Brasileiro. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 14.
18. A nova codificação teve o mérito de corrigir um erro histórico, contido no art. 289 do CPC/73, cujo enun-

ciado empregava o termo “pedido em ordem sucessiva” (espécie de cumulação própria) para se referir 
à cumulação subsidiária (espécie de cumulação imprópria).
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exigeque o fornecedor o substitua por outro da mesma espécie ou então lhe 
restitua imediatamente a quantia paga devidamente atualizada, sem fazer 
qualquer escolha entre uma e outra alternativas (CDC, art. 18, §1º, I e II).

Embora alguns expoentes do Processo Civil Brasileiro possuam percepções 
diversas acerca dos aspectos terminológicos relativos ao mesmo fenômeno19, 
a nomenclatura acima utilizada parece ser a mais adequada na medida em 
que os predicativos “subsidiário” e “alternativo” transmitem, respectivamente, 
a ideia de algo secundário em uma ordem de importância e de revezamento 
para com outra coisa, o que parece recomendar seu emprego também neste 
ensaio, até para se manter a sintonia com o posicionamento do Superior Tribu-
nal de Justiça a respeito20.

Para além de poder cumular vários pedidos em uma só das modalidades 
acima mencionadas, nada impede que a parte faça uso de mais de uma técnica 
de cumulação, simultaneamente, em um único ato postulatório. Seria exem-
plificar com uma demanda cuja petição inicial deduzisse pedidos de divórcio, 
partilha de bens, guarda unilateral de filhos e regulamentação do regime de 
convivência (visitação), em que todos os demais somente poderiamser exa-
minados na hipótese de o primeiro vir a ser acolhido, sem se descartar, con-
tudo, a existência de uma nova relação de dependência entre os dois últimos 
pedidos, responsável por impor a obrigatoriedade de a guarda unilateral ser 
examinada e atribuída àquele que a tenha pedido para que, somente a partir 
de sua fixação, se pudesse regulamentar o regime de convivência entre este 
pai e o(s) filho(s).

A esta altura do ensaio é bom que seja feita a tradicional advertência de 
que a espécie de cumulação por último tratada (alternativa)não se confunde 
com o pedido alternativo a que se refere o art. 325 do CPC/1521, que é pedido 
unitáriocontendo uma obrigaçãopassível de ser cumprida de mais de um modo, 

19. Na literatura, há quem denomine a cumulação “subsidiária” de “eventual” e há quem sustente que ela 
é uma espécie de cumulação “alternativa” provida de um pedido prioritário.

20. Exemplificativamente, confira-se: EREsp nº 616.918/MG, Corte Especial, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 
23/08/2010: “Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. 
O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse 
em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. 
Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suporta-
dos pelo réu. Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau 
de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, 
se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o 
interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu 
de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na 
proporção do sucumbimento de cada um.” 

21. Art. 325.  O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a 
prestação de mais de um modo.
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pela entrega de uma ou outra prestaçãopelo devedor, na forma autorizada 
pelos arts. 244 e 252/256 do Código Civil22.Dito de outro modo, trata-se de “um 
pedido único, pedido simples, mas formulado alternativamente por força de ser 
alternativa a obrigação que lhe serve de fundamento”23. A relevância da distinção 
não é meramente acadêmica. Veja, por exemplo, as diferentes repercussões 
sobre as custas processuais, na medida em que o art. 292 do CPC/15 estabelece 
que o valor da causa na primeira hipótese guardará relação com o pedido de 
maior expressão econômica (inc. VII), ao passo que na segundacorresponderá 
ao proveito econômico a ser obtido na eventualidade de o (único) pedido al-
ternativo ser acolhido (“caput”).

Também não se baralham a cumulação de pedidos aqui estudada (espé-
cie de cumulação de ações) com o concurso objetivo de ações (ou concurso de 
pretensões), em que há uma verdadeira concorrência de causas de pedir ou 
de pretensões que se excluem mutuamente, por isso refugindo à ideia de aglu-
tinação transmitida pela cumulação.

4. DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

Assim como deveria proceder se se deparasse com uma pretensão unitá-
ria, o magistrado deve, em uma análise cooperativa com os demais sujeitos, 
observar as repercussões da aglutinação de pedidos sobre o processo, notada-
mente sobre o valor da causa, o contraditório, a instrução processual e, no que 
interessa mais de perto a este ensaio, sobre o pronunciamento judicialdesfavo-
rávelàparte responsável por sua utilização.

Segundo o art. 487 do CPC/15:

Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na recon-
venção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de 
decadência ou prescrição;

 Parágrafo único.  Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o 
direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido 
alternativo.

22. Esta espécie de pedido contempla as obrigações alternativas e facultativas, que possuem como nota 
distintiva justamente a possibilidade de o devedor, geralmente à sua escolha, se desonerar pelo cum-
primento de apenas uma dentre diversas prestações que lhe couberem pela lei ou pelo contrato. A di-
ferença entre elas reside na circunstância de apenas as primeiras apresentarem complexidade objetiva, 
enquanto as segundas possuem somente um objeto, com a facultatividade de o devedor, a seu exclusivo 
arbítrio, se desonerar entregando prestação diversa da pactuada.

23. CALMON DE PASSOS, J.J. Comentários ao Código de Processo Civil. v. III, 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 189.
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III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 
ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único.  Ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a pres-
crição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja 
dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Nas hipóteses dos incisos I e II, diz-se haver pronunciamento de mérito 
típico, pois se exige que o julgador valore expressamente o pedido à luz do que 
restar apurado ao longo da instrução processualou decida sobre a ocorrência 
de prescrição e decadência, assegurando a oportunidade destas se manifesta-
rem previamente à emissão de um comando de procedência ou improcedência. 
No inciso III, embora o pronunciamento também seja de mérito, não há necessi-
dade de que o juiz desenvolva atividade cognitiva/valorativa, bastando que se 
limite a homologaratos praticados pelas partes sem a possibilidade de julgar 
procedente ou improcedente os pedidos, daí porque rendem ensejo a pronun-
ciamentos de mérito atípicos.

Sob o ponto de vista estrutural, o pronunciamento judicial que deliberar a 
respeito dos pedidos elaborados em cumulação terá que ser cindido em tantos 
tópicos quantos sejam as pretensões deduzidas, assim na sua fundamentação 
como no dispositivo, na medida em que cada postulação trará ao processo 
umnovo objeto, visto aqui como tudo aquilo que reside na “pretensão deduzida 
pelo demandante (anspruch) representada pelo pedido feito (antrag) e apenas 
identificado pelo que nós, latinos, chamamos causa de pedir (a que eles, germâ-
nicos, aludem como estado de coisas, evento da vida ou segmento da história)”24.
Dito de outro modo, o pronunciamento terá que necessariamente ser dividido 
em capítulos, tornando-o formalmente uno, mas materialmente composto25.

A extensa gama de possibilidades que a temática envolve, em contra-
posição aos restritos propósitos deste ensaio, impõe que seja feito um corte 
metodológico para que apenas as consequências projetadas pela cumulação 
inicial homogênea sejam estudadas, ainda que levadas ao processo sob a forma 
própria e imprópria.

Em se tratando de cumulação própria simples, o enfrentamento dos pe-
didos não terá que guardar uma ordem lógica, devido à independência que 

24. GABAY, Daniela Monteiro. Pedido e Causa de Pedir. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 49.
25. DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
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os caracteriza, muito embora o magistrado esteja obrigado a se manifestar 
específica e individualizadamente sobre cada um deles, enfrentando todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada, sob pena de viciar seu pronunciamento com a pecha de julgamento 
implícito, inadmitido por nosso sistema (CPC/15, art. 489, §1º, IV). Mostra-se pos-
sível, assim, que alguns pedidos nem sejam conhecidos, por lhes faltar amparo 
jurídico para tanto, mas que outros sejam julgados procedentes, improceden-
tese até parcialmente procedentes ao mesmo tempo26. Também, não há nada 
que impeça que as partes transijam a respeito de determinados pedidos ou 
que ocorra o reconhecimento jurídico apenas em relação a alguns, possibili-
tando-se que o dispositivo da sentença assuma diversos perfis. Relembre-se 
que a parte pretenderá o acolhimento de todos eles, razão pela qual o valor 
da causa deverá corresponder, obrigatoriamente, à soma dos valores de todos 
os pedidos, como impõe o art. 292, VI do Código. Na hipótese de acolhimento 
global, a parte contrária será considerada sucumbente integral, devendo arcar 
sozinha com as despesas do processo e com os honorários advocatícios do 
vencedor, na forma dos arts. 82, §2º e 85. Não havendo o atendimento de qual-
quer das pretensões, independentemente se por questões ligadas à forma ou 
ao fundo, a parte responsável pela cumulação também será sucumbente, na 
proporção do(s) pedido(s) decaído(s)27. Exemplificando-se com a demanda in-
denizatória anteriormente mencionada, se houvesse a procedência do pedido 
de ressarcimento de danos materiais e a improcedência do de danos materiais, 
deveriam ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, exclusivamente 
as despesas, dada a incompensabilidade da verba honorária (art. 85, §14), 
exceto se a perda fosse relativa aparcela mínima do pedido, quando então o 
outro responderia, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86), ob-
servadas as disposições específicas para as hipóteses de sentença meramente 
homologatória a que se refere o art. 90 (desistência, renúncia, reconhecimento 
do pedido ou transação)28.

Vê-se, portanto, que, neste modelo, a sentença que desacolhe qualquer 
dos pedidos não gera consequências sobre as demais pretensões, limitando-se 

26. Na medida em que o que se julga procedente ou improcedente é o pedido - e não a demanda -, para que 
haja a procedência parcial há necessidade de que haja pedido único, passível de fragmentação, como 
ocorre com aqueles relacionados às coisas fungíveis ou divisíveis (CC, art. 87). Nada impede que cada 
um dos pedidos cumulados seja julgado parcialmente procedente se possuir tal característica. Mas, não 
as ostentando, cada pedido poderá apenas ser julgado procedente ou improcedente em sua totalidade. 
Neste sentido: DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 
70-71; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1, 17 ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 730.

27. JORGE NETO, Nagibe de Melo. Sentença Cível: teoria e prática. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 269.
28. Atente-se, no entanto, para o que enuncia a Súm. 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
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a atribuir interesse recursal ao perdedor e a condená-lo aos ônus sucumben-
ciais correspondentes especificamente àquilo que perdeu.

Caso se esteja diante de uma cumulação própria sucessivaa situação ga-
nha uma dimensão completamente diferente, na medida em que a relação de 
dependência existente entre os pedidos é tão forte que os demais somente 
poderão ser examinados se o condicionante for agasalhado pelo Juízo.Reme-
more-se que, embora a parte almeje o acolhimento de todos, não é ela que 
estipula uma ordem de subordinação entre as pretensões, já que isso decorre 
do próprio sistema. Não há necessidade, contudo, de que o julgamento do pe-
dido condicionante seja de “procedência” propriamente dita (CPC/15, art. 487, 
I), pois o que se exige é queele seja acolhido por intermédio de um pronuncia-
mento que resolva o mérito, que poderá se limitar, contudo, a homologar uma 
transação que o contenha ou o seu próprio reconhecimento jurídico, na forma 
permitida peloart. 487, III, “a” e “b”. Feito isso, estarão abertas as portas para 
o conhecimento dos demais.Caso tal postulação seja negada, tanto por ques-
tões ligadas à forma quanto ao fundo, os pedidos condicionados não poderão 
ser agasalhados em hipótese alguma. O valor da causa aqui também deve cor-
responder ao somatório dos valores dos pedidos (CPC/15, art. 292, VI), pois se 
trata de espécie de cumulação própria. Tomando-se, por exemplo, a demanda 
de consumo anteriormente mencionada, apenas o acolhimento do pedido de 
anulação de cláusulas contratuais permitiria que a postulação de repetição em 
dobro do indébito fosse analisada29. Caso esta também fosse acolhida, a pro-
cedência seria integral. Nada impediria, porém, que houvesse sua rejeição ou 
até mesmo seu não conhecimento por questões de ordem processual, fazendo 
com que a procedência fossemeramente parcial. Em não sendo apreciado o 
pedido de anulação, pela inobservância de qualquer questão processual, a res-
tituição não poderia sequer ser conhecida, impondo-se a extinção do proces-
sosem resolução do mérito, na forma do art. 485 do CPC.Mas, caso a anulação 
fossedesacolhida no mérito, a situação mereceria atenção especial, em razão 
de existir acesa controvérsiana literatura acerca da relação entre os pedidos 
ser de prejudicialidade ou de preliminariedade30. Nelton Agnaldo Moraes dos 

29. REsp nº 744.311/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 09/09/2010: “Não se há falar em omis-
são em acórdão que deixa de analisar o segundo pedido do autor, cujo acolhimento depende da proce-
dência o primeiro (cumulação de pedidos própria sucessiva). [...]. Diante da improcedência dos pedidos 
deduzidos na exordial - inexistindo, por consequência, condenação -, mostra-se de rigor a incidência do 
§4º do art. 20 do CPC, que permite o arbitramento por equidade.”

30. É conhecida a lição de Barbosa Moreira no sentido de que a qualificação de ‘prejudiciais’ caberia às 
questões de cuja solução dependa o teor ou conteúdo da solução de outras, ao passo que o termo 
‘questões preliminares’ deveria ser reservado para aquelas de cuja solução vá depender a de outras, 
mas não no seu modo de ser, mas no seu próprio ser; isto é, para aquelas que, conforme o sentido em 
que sejam resolvidas, oponham ou, ao contrário, removam um impedimento à solução de outras, sem 
influírem, no segundo caso, sobre o sentido em que estas outras hão de ser resolvidas”. Em, O Novo 
Processo Civil Brasileiro. 21. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2000. p. 169.
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Santos, por exemplo, defende que esta modalidade de cumulação englobaria 
pedidos unidos em uma relação de prejudicialidade, e não de preliminarieda-
de, de sorte que a rejeição do primeiro pedido implicaria sempre a rejeição do 
segundo. Em sua opinião, o juiz deveria julgar improcedente o segundo pedido 
porque, “para que fosse acolhido, pressupunha a procedência do primeiro”, o 
qual seria seu fato constitutivo31. Da mesma opinião parece ser Silas Silva San-
tos, para quem a relação de prejudicialidade entre os pedidos impõe que o 
pronunciamento sobre aquele “subordinante”influencie o teor (o modo de ser) 
do “subordinado”32. Por seu turno, Fredie Didier Jr. sustenta que a relação entre 
os pedidos possa ser tanto de preliminariedade quanto de prejudicialidade, o 
que o faz afirmar que, naquela, o não acolhimento do primeiro pedido, levaria 
à impossibilidade de exame do segundo, ao passo que nesta, à rejeição do se-
gundo, isto é, seu julgamento pelo mérito33.Obviamente respeitando-se as opini-
ões em sentido contrário, as considerações críticas tecidas pelo notável jurista 
baiano são suficientemente convincentes, de modo que seu posicionamento é 
seguido neste ensaio, sob pena de não se encontrar resposta adequada para 
o caso da ação rescisória, em que há nítida cumulação sucessiva de pedidos, 
mas o juízo rescindente mantém típica relação de preliminariedade para com 
o juízo rescisório34.

Questão interessante poderia surgir na hipótese de o pedido condicionan-
te ser acolhidoparcialmente, pois parece que, neste caso, o condicionado so-
mente poderia ser analisado nos estritoslimites daquilo que o julgamento par-
celarlhe permitisse. Utilizando-se novamente como exemplo, da demanda de 
consumo tantas vezes mencionada, o exame da pretensão restituitória poderia 
ocorrer apenas se cláusulas contratuais com repercussão sobre a cobrança de 
valores fossem anuladas, ainda que outras cláusulas pudessem ser reputadas 
válidas.

31. MORAES DOS SANTOS, Nelton Agnaldo. A técnica de elaboração da sentença civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 177.

32. SANTOS, Silas Silva. Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 100, 117-118.
33. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1, 17 ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 567-568.
34. CC nº 74.683/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 21/05/2007º: “O iudiciumrescindens é da própria 

essência da ação rescisória. Nele, busca o autor a rescisão do julgado com fundamento em algum dos 
incisos elencados no art. 485 do CPC. No iudiciumrescissorium pretende a parte o rejulgamento da causa. 
Trata-se de juízo eventual, pois dependente do tipo de ação e do resultado a que chegou a decisão 
rescindenda. Caso a sentença rescindenda tenha eficácia declaratória ou constitutiva, sendo de pro-
cedência, não caberá a cumulação do juízo rescisório ao juízo rescindente. Nas ações essencialmente 
declaratórias, a rescisão do julgado faz com que a certeza declarada a favor do autor na sentença 
rescindenda se transmude a favor do réu. Já nas ações constitutivas ou desconstitutivas (constitutivas 
negativas), a rescindibilidade opera como se o pedido originário fosse julgado improcedente. [...]. O 
acórdão rescindendo detém eficácia exclusivamente declaratóriae resultou na procedência do pedido 
formulado pelo Sindicato autor.Nesses termos, a ação rescisória se esgota em único juízo, orescindente, 
não havendo espaço para o iudiciumrescissorium.”
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Apenas na hipótese de tanto o pedido condicionante quanto o condiciona-
do serem resolvidos por sentença de mérito favorável é que a parte contrária 
poderia ser considerada sucumbente integral, devendo arcar sozinha com as 
verbas de sucumbência, na mesma forma já mencionada por ocasião do estudo 
da cumulação simples. Caso apenas o condicionante fosse acolhido, a sentença 
poderia ter tanto um capítulo dispositivopuro (na hipótese de conter a resolução 
de mérito positiva do condicionante e a decisão de mérito negativa do condi-
cionado) quanto um capítulo dispositivo misto (no caso de contar a resolução 
de mérito positiva do condicionante e a extinção sem análise do mérito em 
relação ao condicionado), com os respectivos reflexos sobre o capítulo acessó-
riopertinente às despesas e honorários. Na eventualidade de o condicionante 
não ser conhecido, a sentença seria de total extinção sem resolução do mérito 
(puramente processual), na medida em que se perderia o interesse processual 
em relação ao condicionado, devendo a parte responsável pela cumulação 
responder sozinha pelas despesas e honoráriosna forma dos artigos 485 c/c 82, 
§2º e 85 do CPC/15. Por fim, caso aquele fosse desacolhidopor sentença de mé-
rito, a sorte deste dependeria da natureza da relação entre ambos, de modo 
a se permitir que, em sendo de preliminariedade, a sentença fosse puramente 
processual, ao passo que, em sendo de prejudicialidade, fosse inteiramente de 
mérito “negativa”, com os mesmos reflexos sucumbenciais acima delineados. 

Nota-se, desse modo, que a sentença que desacolhe o pedido condicio-
nante no mérito gera consequências diretas sobre as demais pretensões, fa-
dando-as à mesma sorte alcançada por ele e à correspectiva sucumbência total 
da parte responsável pela cumulação, ao passo que a eventual desacolhida 
do(s) pedido(s) condicionado(s) somente poderia levar à sucumbência parcial, 
nos limites do que restasse decaído, na medida em quepressuporia o prévio 
resguardo, no mérito, do(s) condicionante(s), sempre com as devidas repercus-
sões sobre as verbas relativas à perda.

Em havendo cumulação imprópria subsidiária não se estará diante de pre-
tensões condicionantes entre si, pois, não custa relembrar que nem mesmo de 
cumulação propriamente dita se tratará, na medida em que o que se pretende 
é o acolhimento de apenas um pedido, tido por preferencial, e, apenas na 
eventualmente disso não ser possível, de algum outro. O favoritismo imposto 
pela parte em relação a tal pedido obrigará o Juízo a se pronunciar sobre ele 
prioritariamente para, apenas na eventualidade de seu conhecimento ser im-
possibilitado por questões processuais (art. 485) ou de o julgamento de mérito 
lhe for desfavorável (art. 487, I, II e III, “c”), haver-se aptidão para que o pe-
dido subsidiário seja julgado. O que jamais poderá ocorrer é o conhecimento 
direto deste, sem antes ser analisado e afastado aquele, ainda que haja seu 
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reconhecimento jurídico pela parte contrária35. Não por outro motivo o valor 
da causa nesse modelo deve corresponder ao do pedido principal, como deixa 
claro o art. 292, VIII do Código, ainda que o secundário possua maior expres-
são econômica36. Na eventualidade de o pedido preferencial seragasalhado 
por sentença de mérito típica (art. 487, I) ou atípica (art. 487, III, “a” e “b”), o 
subsidiário sequer poderá ser examinado, na medida em que falecerá inte-
resse processual para tanto, devendo a sentença conter um dispositivo misto, 
porém inteiramente favorável ao autor.Ocorrendo o acolhimento apenas do 
subsidiário, ambas as partes sairão perdendo na demanda, na medida em que 
o pedido preferencial terá obrigatoriamente sido rejeitado ou não conhecido, 
rendendo-se ensejo a que a sentença também contenha capítulo dispositivo 
misto.Caso a parte responsável pela cumulação tenha todos os pedidos nega-
dos ou não analisados, sua sucumbência será integral. Tendo-se em mente a 
hipotética demanda consumerista anteriormente mencionada, a procedência 
do pedido de restituição de determinado bem acarretaria a falta de interesse 
no pedido de condenação ao pagamento do seu equivalente em dinheiro, le-
vando a contraparte a sucumbir integralmente e a ter que suportar sozinha as 
consequências pecuniárias correspondentes37; já o acolhimento deste, após a 
frustração daquele, acarretaria a sucumbência recíproca com os respectivos re-
flexos sobre os ônus sucumbenciais, permitindo que ambas as partes recorres-
sem visando, respectivamente, o acolhimento do prioritário, e a improcedência 
total dos pedidos38.

Percebe-se, assim, que o pronunciamento que desacolhe o pedido prin-
cipal no mérito é - não só, mas também - o ato jurídico que rende aptidão 
a que o julgador possa se manifestar sobre as pretensões subsidiárias que, 
caso venham a ser acolhidas, acarretarão a sucumbência recíproca e, caso 
desacolhidas, no mérito ou por razões de ordem processual, levarão a parte 

35. REsp nº 8.892/SP, rel. Min. Dias Trindade, DJ de 27.05.91: “O reconhecimento pelo réu da procedência de 
pedido subsidiário, não importa em extinção do processo, com julgamento do mérito ou por falta de 
interesse de agir do autor, porquanto perdura a lide, em face do pedido principal”

36. AMARO DE SOUZA, Gelson. Do valor da causa. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 99.
37. REsp nº 616.918/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 01.08./2006: “É cediço, à luz do artigo 289, do Código 

de Processo Civil, que “é lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de  que o juiz 
conheça do posterior, em não podendo acolher o anterior.” A cumulação eventual de pedidos encerra o 
intuito do autor de ter acolhida uma de duas ou mais pretensões deduzidas, apresentadas em ordem de 
preferência, que há de ser considerada pelo magistrado no julgamento da demanda. Consectariamente, 
acolhido um dos pedidos formulados pelo autor em cumulação eventual, a sucumbência da parte adver-
sa é total, inadmitindo-se a reciprocidade sucumbencial.”.

38. REsp nº 844.428/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.05.08: “a rejeição do pedido prioritário e pro-
cedência do eventual não têm o efeito de procedência integral da demanda, mas parcial: o autor tem 
legítimo interesse recursal em pedir aos órgãos jurisdicionais superiores o provimento do pedido de sua 
procedência.”
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responsável pela cumulação à sucumbência integral e à respectiva obrigação 
de arcar com as verbas correspondentes.

Convém deixar assinalado que o rigorismo que norteia a técnica da cumu-
lação subsidiária costuma sofrer alguns abrandamentos na hipótese de o pedi-
do principal ser acolhido apenas em parte. Na literatura, por exemplo, parece 
ser majoritário o posicionamento no sentido de que, havendo a possibilidade 
de o pedido principal ser acolhido parcialmente e de o eventual ser acolhido 
integralmente, caberia ao julgador prestigiar a segunda opção devido à circuns-
tância dela, ao menos em teoria, melhor atender aos interesses da parte39. Na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível se encontrar entendi-
mento admitindo até o acolhimento de parcela dos pedidos subsidiários que se 
mostrarem compatíveis entre si40.

Na eventualidade de se deparar com uma cumulação imprópria alterna-
tiva, o magistrado se verá livre para analisar os pedidos independentemente 
de se submeter a qualquer ordem, já que inexiste prioridadeou dependência 
neste modelo. Como somente um deles poderá ser atendido, o art. 292, VII do 
Código determina que o valor da causa corresponda ao do pedido de maior 
valor, afinal, “quem pode o mais, pode o menos”41. Portanto, desde que acolha 
um dos pedidos,o julgador terá entregado à parte responsável pela cumulação 
tudo o que ela poderia alcançar naquele processo, devendo ser a contraparte 
condenada integralmente nas verbas da sucumbência. Apenas na hipótese de 
haver o desatendimento de todos é que a parte responsável pela cumulação 
sucumbirá por inteiro42.

Nesse modelo, então, o pronunciamento desfavorável no mérito somente 
poderá gerar o interesse recursal e a condenação da parte responsável pela 
cumulação nas verbas de sucumbência na hipótese de desacolher todos os 
pedidos.

39. CRUZ E TUCCI, José Rogério. Reflexões sobre a cumulação subsidiária de pedidos. Em,causa de pedir e 
pedido no processo civil: questões polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 288; SANTOS, Silas 
Silva. Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo. São Paulo: Atlas, 2013, p. 118; TJÄDER, Ricardo Luiz da 
Costa. Cumulação eventual de pedidos: art. 289 do CPC sem segredos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1998, p. 83.

40. REsp nº 434.283/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.05.03“É possível a um só tempo nulificar a 
licitação e deferir a sustação da cobrança do pedágio que tem como premissa a higidez do certame. 
Interpretação do pedido. Na cumulação eventual, em sendo compatíveis, é lícito acolher parte de um 
pedido e parcela do outro.”

41. AMARO DE SOUZA, Gelson. Do valor da causa. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 96.
42. A Corte Especial/STJ, ao analisar os EREsp 616.918/MG (Rel. Min. Castro Meira, sessão ordinária de 2 de 

agosto de 2010), firmou entendimento no sentido de que: 1) em se tratando de cumulação alternativa, 
hipótese em que não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si, o acolhimento de 
qualquer deles satisfaz por completo a pretensão do autor, não lhe ensejando interesse em recorrer, o 
que impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pelo réu.”
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Por fim, convém deixar registrado que, ao menos em tese, não há nada 
que impeça a utilização da técnica prevista pelo art. 356 do CPC/15 para o jul-
gamento dos pedidos cumulados, até porque seu próprio enunciado vem no 
sentido de que “o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 
pedidos formulados ou parcela deles”, bastando que se mostrem incontroversos 
ou estejam em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.
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C A P Í T U L O  8

Da (des)necessidade de oitiva 
prévia do autor nas hipóteses 

de sentença liminar de 
improcedência no NCPC

Janaína Soares Noleto Castelo Branco1

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO NCPC. 3. O CONTRADITÓRIO 
COMO GARANTIA DE INFLUÊNCIA E NÃO SURPRESA NO NCPC. 4. (IN)APLICABILIDADE DO ART. 9º EM CASO 
DE SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. 5. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

O novo Código de Processo Civil (NCPC) – Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015 – ainda não entrou em vigor, mas as discussões sobre a aplicação de seus 
dispositivos já causam bastantes polêmicas. Foi intuito do legislador, com o no-
vel diploma, introduzir em solo pátrio o modelo cooperativo de processo, em 
que o contraditório significa verdadeiro diálogo entre o juiz e as partes. 

No modelo cooperativo, o contraditório deixa de ser visto como  
a mera bilateralidade da audiência, passando as partes a efetivamente influen-
ciar na decisão judicial (garantia de influência) e garantindo-se às mesmas o 
direito de não serem surpreendidas por decisão inesperada (garantia de não 
surpresa). Nos termos do art. 9º, caput, do NCPC, tem-se:

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que 
ela seja previamente ouvida. (BRASIL, 2015)

As exceções à aplicação da regra de oitiva prévia daquele que será preju-
dicado pelo conteúdo da decisão estão previstas no parágrafo único do mesmo 

1. Mestre e doutoranda em Direito Público pela Universidade Federa do Ceará, especialista em Direito 
Público pela Universidade de Brasília, Professora Assistente de Direito Processual Civil da Universidade 
Federal do Ceará, onde coordena o Grupo de Estudos em Direito Processual Civil, Procuradora Federal 
da Advocacia-Geral da União.
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dispositivo2. A questão é: seriam tais exceções taxativas? Ou seria possível ex-
trair de outros dispositivos do código, numa interpretação sistemática, outras 
hipóteses em que a prévia oitiva da parte interessada seria dispensável?

Para fechar ainda mais a abrangência do presente artigo, vamos direto 
ao ponto: Nos casos de improcedência liminar do pedido (art. 332 do NCPC), é 
indispensável a oitiva prévia do autor? É o que passaremos a discutir a seguir.

2. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO NCPC

O Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73) – Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973 –, vigente até o fim da vacatio legis prevista no art. 1045 da Lei nº 
13.105/2015, prevê, desde a reforma operada pela Lei nº 11.277, de 7 de feve-
reiro de 2006, que lhe acrescentou o art. 285-A, a possibilidade de julgamento 
liminar de improcedência. 

Em verdade, antes mesmo da inclusão do referido dispositivo, já havia 
a previsão expressa da possibilidade de o juiz, indeferindo a petição inicial, 
julgar improcedente o pedido, caso verificasse a ocorrência de prescrição ou 
decadência (indeferimento da petição inicial previsto no art. 295, IV, do CPC/73). 

O art. 285-A do CPC/73, portanto, veio estender a possibilidade do jul-
gamento liminar de improcedência para os casos em que o juiz já proferira 
sentença de improcedência em casos idênticos, sendo a matéria controvertida 
unicamente de direito. Neste específico caso, o legislador autorizou o juiz a 
reproduzir o teor da sentença anteriormente prolatada.

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de di-
reito e no juízo já houver sido proferida sentença de total im-
procedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada 
a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da ante-
riormente prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006) (BRASIL, 
1973)

Não há dúvidas de que a inovação foi muito bem recepcionada na prática 
forense, na medida em que agilizava o procedimento, encurtando-o, com a su-
mária prolação de sentença, sem oitiva de qualquer das partes. À época de sua 

2. “Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
 I - à tutela provisória de urgência;
 II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
 III - à decisão prevista no art. 701.” (BRASIL, 2015).
 Também o art. 10 prescreve norma consagradora da garantia de influência e não surpresa.
 “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.” (BRASIL, 2015).

Livro 1.indb   132 23/08/2015   22:26:51



133

oR  ao R o DrR o R o o r oRoR  o R  R r g r iR  n R  i r R  oR  RigRR  rRo  i r nng R o R o  o R  o Rr g RraR  d ro rrRR  o R  ronRRo Ropro r R  rR  rono

inclusão na legislação processual, o dispositivo sofreu severas críticas quanto 
ao fato de dispensar a oitiva do réu. 

Alegava-se que a reforma era inconstitucional, tendo o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil proposto ação direta de inconstitucionali-
dade (ADI nº 3695-5/600). 

O dispositivo combatido, todavia, não ofende o contraditório, vez que o 
réu, único que poderia ser prejudicado pela ausência de prévia audiência, 
estaria em verdade sendo favorecido com a prolação de sentença de impro-
cedência. Ademais, havendo recurso do autor, e não havendo retratação, o 
réu seria citado para responder-lhe, garantindo-se o contraditório na seara 
recursal3.

Até os dias atuais, o dispositivo é bastante utilizado pelos mais diversos 
juízos nas ações em que a controvérsia é apenas jurídica e contribui sobrema-
neira para o alcance das metas estipuladas pelos órgãos de controle do Poder 
Judiciário quanto ao número de sentenças a serem proferidas mensalmente.

No NCPC, a sentença liminar de improcedência ganhou novo tratamento, 
sendo admissível nas seguintes hipóteses:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, inde-
pendentemente da citação do réu, julgará liminarmente improce-
dente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Supe-
rior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Su-
perior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de deman-
das repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o 
pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de 
prescrição. (BRASIL, 2015)

A novidade está nas hipóteses em que o juiz estará autorizado a julgar limi-
narmente improcedente o pedido do autor. Enquanto no CPC/73 há autorização 

3. “Art. 285-A. [...].
 § 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e 

determinar o prosseguimento da ação. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006)
 § 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso. (Incluído 

pela Lei nº 11.277, de 2006) (BRASIL, 1973).
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para que o órgão judicial o faça nos casos de controvérsia unicamente de direi-
to, desde que haja proferido sentença de improcedência em casos idênticos, o 
NCPC não prevê tal hipótese e inova ao autorizar a sentença liminar de impro-
cedência nos casos de precedentes ou súmulas que especifica. Portanto, não 
mais importa se o juízo já proferira sentenças de improcedência anteriores em 
casos idênticos, mas se há o precedente ou a súmula que o autoriza a fazê-lo.

O que convém abordar, todavia, não é a alteração das hipóteses de auto-
rização para a prolação da sentença liminar de improcedência, mas a questão 
relativa à (des)necessidade de prévia oitiva do autor antes da prolação de 
sentença que aplique súmula ou precedente ou reconheça a ocorrência de de-
cadência ou prescrição.

Na sistemática atual (CPC/73), a prática judicial tem sido a de prolação da 
sentença sem oitiva prévia de qualquer das partes. Na sistemática vindoura, 
todavia, paira a dúvida sobre a aplicabilidade do art. 9º do NCPC (vedação de 
decisão contrária sem prévia oitiva da parte interessada), tendo em vista que, 
dentre suas exceções, não elencou a hipótese de julgamento liminar de impro-
cedência.

Para a devida análise da aplicabilidade do art. 9º ao 332, ambos do NCPC, 
faz-se mister uma digressão acerca da nova dimensão do contraditório no NCPC.

3. O CONTRADITÓRIO COMO GARANTIA DE INFLUÊNCIA E DE NÃO SURPRE-
SA NO NCPC

No modelo cooperativo de processo, encampado pelo NCPC, o princípio 
do contraditório, efetivo instrumento de participação das partes no processo 
judicial, ganha especial relevância, passando a ser visto como o efetivo diálogo 
entre o juiz e as partes.

Nesse viés, mister se faz que o juiz, antes de decidir, converse com as par-
tes. Afinal, são as partes que têm as informações necessárias ao conhecimento 
da verdade dos fatos pelo juiz, já que diretamente ligadas ao arcabouço fático 
que as levou a juízo.

Não há no CPC/73, norma que obrigue o juiz a conversar com as partes. 
Tem o juiz, no sistema atual, apenas o dever de ouvir as partes, sem neces-
sidade de verdadeiro diálogo. E, em se tratando de questões que lhe caibam 
conhecer de ofício, o juiz está autorizado a julgá-las sem prévio contraditório. 
Ou seja, o juiz não dialoga efetivamente com as partes, mas apenas colhe as 
informações que lhe são prestadas para solitariamente tomar suas decisões.

Apesar de há muito dizer-se que o contraditório é o diálogo entre o juiz e 
as partes, tal diálogo nunca ocorreu, pois é impossível estabelecer um discurso 
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argumentativo com um sujeito (no caso, o juiz) que não expõe suas dúvidas e 
suas impressões para os demais sujeitos do debate. 

Pode-se dizer então que, antes da nova visão de processo, o con-
traditório nada mais era que o “direito à bilateralidade da audiência”.  
Nunes (2007, p. 159) adota tal nomenclatura para referir-se à ultrapassada visão 
de contraditório, asseverando que “esta visão de contraditório estático somen-
te pode atender a uma estrutura procedimental monologicamente dirigida pela 
perspectiva unilateral de formação do provimento do juiz”.

Ao conversar com as partes e ouvi-las previamente antes de tomar deci-
sões, esclarecendo-se com elas sobre questões de fato e de direito, o juiz efeti-
vamente dialoga e garante que as partes tenham a real chance de influenciar as 
decisões judiciais. Portanto, um efetivo contraditório é garantia de aplicação de 
um modelo de processo democrático, levando a uma legitimação da atividade 
jurisdicional pelo procedimento, já que o Poder Judiciário, diferentemente dos 
outros poderes estatais, não possui legitimação prévia.

Por isso, pode-se dizer que o princípio da cooperação implica um redi-
mensionamento do contraditório. Trata-se da ideia de que as partes e o juiz 
têm o direito e o dever de participar ativamente da relação jurídica que todos 
protagonizam. Defendendo a ideia da ausência de protagonismos no modelo 
cooperativo, assevera Didier Júnior (2010, p. 47):

A condução do processo deixa de ser determinada pela vontade 
das partes (marca do processo liberal dispositivo). Também não 
se pode afirmar que há uma condução inquisitorial do proces-
so pelo órgão jurisdicional, em posição assimétrica em relação 
às partes. Busca-se uma condução cooperativa do processo, sem 
protagonismos.

A inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual 
impede-o de ocupar o ultrapassado papel de mero coletor das alegações das 
partes, de espectador do diálogo apenas entre elas travado. O modelo coope-
rativo de processo, em linhas gerais, consiste na aplicação do modelo de Es-
tado Democrático Constitucional ao processo judicial. Prescreve-se, assim, uma 
relação de colaboração intersubjetiva, ou seja, entre as partes e o juiz.

O contraditório também passa a ser visto como uma garantia de não sur-
presa, consistente na impossibilidade de aplicação da tutela, ordinariamente, 
sem o prévio debate com os sujeitos processuais, a fim de evitar que estes 
sejam surpreendidos por decisão judicial de conteúdo inesperado. 

Nunes (2007, p. 168) demonstra que a preocupação com a não surpresa 
foi importada dos sistemas processuais europeus, que preveem a proibição da 
sentença de terceira via:
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[...] é uma preocupação constante, há algum tempo, dos juristas 
europeus o fenômeno cada vez mais recorrente da decisão de 
surpresa (Uberraschungsentscheidungen) ou di terza via, que são 
os provimentos judiciais fundados sobre a resolução de questões 
de fato e de direito não submetidas a discussão com as partes e 
não indicadas preventivamente pelo juiz.

No mesmo viés, Nery Júnior (2013, p. 237-238):

A proibição de haver decisão surpresa no processo, decorrência 
da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditó-
rio, enseja ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os 
pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser 
decididos por ele, seja a requerimento da parte ou interessado, 
seja ex officio. Trata-se da proibição da sentença de terceira via.

Essa obrigação (poder-dever) do magistrado de consultar as partes sobre 
todas as questões a serem decididas inclui também as matérias cognoscíveis 
de ofício. A doutrina tem apontado a nova atribuição do juiz como “dever de 
consulta” (NUNES, 2010, p. 226), positivado nos arts. 9º e 10 do NCPC.

Bahia e Vechiatti (2014) ressaltam que o direito fundamental ao contradi-
tório substantivo correlaciona-se intimamente com o dever de fundamentação 
das decisões judiciais4. A soma desses dois princípios impõe que sejam enfren-
tados todos os argumentos trazidos pelas partes. Segundo os referidos autores, 
“[...] é somente pelo enfrentamento que saberemos se o Juízo/Tribunal conside-
rou seriamente/efetivamente referidos argumentos e se efetivamente dialogou 
com a parte para tanto” (BAHIA; VECHIATTI, 2014, p. 41).

O vigente CPC, em seu art. 131, autoriza expressamente o magistrado a 
fundamentar sua decisão em fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda 
que não alegados pelas partes5. O texto do NCPC representa, portanto, um rom-
pimento com o sistema anterior.

Nunes (2010, p. 230) assevera que o contraditório aglomera um feixe de 
direitos dele decorrentes, sendo de destacar-se “o direito de ser ouvido e 
julgado por um juiz imune à ciência privada (private informazioni), que decida 

4. O Projeto de Lei do Novo CPC (PLNCPC) – Projeto de Lei do Senado n° 166, de 2010 –, prevê o dever de 
enfrentamento de todos os argumentos colocados pelas partes no art. 499, §1º, IV: 

 “§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: [...] 

 IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 
adotada pelo julgador; [...].” (BRASIL, 2010).

5. “Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 
ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 
convencimento.” (BRASIL. 1973).
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a causa unicamente com base em provas e elementos adquiridos no debate 
contraditório”.

Na verdade, o dever de consulta visa não apenas evitar que as partes se-
jam surpreendidas (contraditório como garantia de não surpresa), mas também 
garantir-lhes o direito de efetivamente influenciar na decisão judicial (contradi-
tório como garantia de influência).

A visão do contraditório como garantia de influência encontra fundamento 
na ideia de legitimidade pelo debate. Pelo princípio da democracia, a validade 
ou a justiça de uma norma depende do assentimento de todos aqueles que 
participam do processo jurídico de elaboração das normas através do discurso: 
“De acordo com o princípio do discurso, podem pretender validade as normas 
que poderiam encontrar o assentimento de todos os potencialmente atingidos, 
na medida em que estes participam de discursos racionais” (HABERMAS, 2003, 
p. 164).

Pois bem, o mesmo raciocínio pode-se desenvolver no âmbito da produ-
ção da norma contida na sentença judicial. Nessa linha, Zaneti Júnior (2007, p. 
169-170) conclui:

No processo, o modelo procedimental-deliberativo se dá por 
meio dos postulados da máxima cooperação (Kooperationsma-
xima) e do formalismo valorativo, no qual a forma é entendida 
em sentido amplo. Pretende-se assim que a valorização desses 
postulados auxilie o jurista na tarefa de, em contraditório, argu-
mentar segundo a pretensão de correção.

Logicamente, não se poderia exigir, sob risco de não findar a atividade 
jurisdicional em tempo razoável ou em tempo algum, que o juiz e as partes, 
após severa discussão, chegassem a um consenso. Mas é fora de dúvida que, 
quanto maior a atividade dialogal entre o juiz e as partes, mais democrática e 
legítima será a decisão judicial.

O dever de consulta inserto nos arts. 9º e 10 do NCPC deixou de prever, to-
davia, importante ressalva consagrada no CPC português, em seu art. 3º, nº 3, a 
de que é possível decidir questões cognoscíveis de ofício sem prévia audiência 
das partes em caso de manifesta desnecessidade. 

Geraldes (1998) lembra que o Projeto de Revisão do CPC português não 
previa tal exceção (“manifesta desnecessidade”), sendo expresso ao estabe-
lecer o dever do magistrado de colher o pronunciamento das partes mesmo 
nas questões cognoscíveis de ofício. Lembra o referido autor, todavia, que tal 
recuo deu-se ao fato de que a redação prevista no projeto, sem previsão de 
exceções, suscitaria maiores dificuldades na exequibilidade.
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Donizetti (2012, online) entende que o rol de exceções ao dever de consul-
ta não é taxativo: 

[...] deve ser encarado como exemplificativo, uma vez que a pre-
valência do interesse público e a ausência de prejuízos substan-
ciais permitem o conhecimento de matéria de ordem pública evi-
dente mesmo sem a prévia oitiva das partes.

Compartilhamos a mesma opinião. Mas seria a sentença liminar de impro-
cedência uma exceção não taxativamente prevista no art. 9º? 

4. (IN)APLICABILIDADE DO ART. 9º NO CASO DE SENTENÇA LIMINAR DE IM-
PROCEDÊNCIA

O redimensionamento do contraditório, que coloca a legislação processual 
brasileira num novo patamar, ao tempo em que deve ser garantia de influência 
e de não supresa, não pode significar um entrave à extinção do processo.

Como já dito anteriormente, o art. 332 do NCPC, ao tratar das hipóteses 
de sentença liminar de improcedência, prevê que as mesmas restringem-se à 
aplicação de determinados precedentes e súmulas. A questão é: ao ler a peti-
ção inicial e verificar que ao caso é aplicável uma das hipóteses em que está o 
juiz autorizado a julgar liminarmente improcedente o pedido (súmula ou prece-
dente previsto aplicável ao caso ou ocorrência de prescrição ou decadência), 
estará o juiz obrigado, pela regra do art. 9º, a proceder à previa oitiva da parte 
autora, a fim de não a surpreender com o conteúdo da sentença?

É fato que não há qualquer anotação nesse sentido nas exceções no pará-
grafo único do art. 9º. Mas estaria a resposta a tal questionamento na leitura 
isolada do art. 9º?

A preocupação em evitar surpresas às partes não pode significar que o 
juiz esteja sempre a “pedir licença” para decidir. A lei pode e deve prever hi-
póteses em que o juiz está autorizado a julgar sem prévia oitiva das partes, e 
parece-nos que é disso que se trata o art. 332 do NCPC.

No CPC/73, o adjetivo “liminar” não fora utilizado, sendo que o caput do 
art. 285-A apenas referia à dispensa de citação (“poderá ser dispensada a 
citação e proferida sentença”). E mesmo sem a expressa previsão de que o 
pronunciamento do juiz seria liminar, a doutrina e a jurisprudência “batizaram” 
a hipótese de julgamento liminar de mérito, diferenciando-a do mero indefe-
rimento da petição inicial, que seria hipótese de extinção do processo sem 
resolução de mérito.

Com efeito, o NCPC tratou da matéria em capítulo específico (Capítulo III 
do Título I do Livro I da Parte Especial), intitulado Da Improcedência Liminar do 
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Pedido. Aqui, fez o legislador questão de utilizar o termo “liminar”. Assim, além 
de fazer referência à desnecessidade de citação do réu, foi além ao rezar que 
o juiz julgará LIMINARMENTE improcedente o pedido nas hipóteses que elenca 
(“[...] o juiz, independentemente de citação, julgará liminarmente improcedente 
o pedido [...]”).

A utilização do adjetivo “liminar” e do advérbio “liminarmente” parecem 
autorizar a interpretação de que seria desnecessário não somente citar o réu, 
mas também ouvir previamente o autor. Quisesse o legislador significar apenas 
a desnecessidade de oitiva do réu, não precisaria usar os referidos termos, 
como não o fizera no CPC/73. Talvez o excesso de palavras tenha como razão 
a preocupação em demonstrar a possibilidade de julgamento imediato, logo 
após a leitura da petição inicial (liminarmente). Sem dúvidas que, se o objetivo 
era esse, a melhor técnica teria sido a previsão de mais uma exceção no art. 
9º. Todavia, o lapso técnico não é empecilho para a conclusão aqui extraída, 
mormente quando há outras razões para a conclusão que até o momento ado-
tamos.

O parágrafo único do art. 487 do NCPC prevê, ao tratar das hipóteses de 
resolução do mérito, que prescrição e decadência não serão reconhecidas sem 
que as partes tenham oportunidade de manifestar-se previamente a respeito. 
Todavia, prevê como exceção a essa regra exatamente a hipótese de julgamen-
to liminar de improcedência.

Art. 487. [...].

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a pres-
crição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja 
dada às partes a oportunidade de manifestar-se. (BRASIL, 2015)

Numa interpretação do dispositivo citado “a contrario sensu”, no caso de 
julgamento liminar de improcedência baseado em prescrição ou decadência 
(art. 332, § 1º, do NCPC), não se faz mister a oitiva das partes (nem parte autora, 
nem parte ré). Noutras palavras, o legislador entendeu que a improcedência 
liminar é hipótese que dispensa o dever de consulta do magistrado.

Se está o magistrado autorizado a prolatar liminarmente sentença sem 
prévia oitiva das partes no caso em que verificar prescrição ou decadência, que 
são questões que admitem alegação de fatos tendentes a impedir sua conso-
lidação (ex.: reconhecimento da dívida como fato interruptivo da prescrição), 
com mais razão está autorizado a prolatar sentença quando verificar a aplicabi-
lidade de súmula ou precedente nas causas que dispensam dilação probatória 
(art. 332, incisos I a IV).

Ademais, a sistemática recursal prevista pelo NCPC para o julgamento limi-
nar de improcedência é semelhante à prevista no CPC/73. A apelação terá efeito 
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regressivo, permitindo assim que a parte, insatisfeita, possa ainda influenciar 
o órgão julgador. Ora, o efeito regressivo constitui nesta hipótese contraditório 
diferido. Caso entenda o autor que não se aplica a súmula (distinguishing) ou 
que há fato que interrompeu a prescrição, poderá manifestar-se por meio da 
apelação, podendo o juiz analisar suas razões e retratar-se.

Art. 332. [...].

§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) 
dias.

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento 
do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, 
determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de 15 (quinze) dias. (BRASIL, 2015)

Não se alegue que a via recursal neste caso não serviria como mecanismo 
de diálogo entre autor e juiz por exigir o cumprimento de determinadas forma-
lidades, como o pagamento de preparo. Ora, o direito de influenciar a decisão 
judicial não tem que ser independente do pagamento de taxas. O fato de a par-
te ter que pagar para que sua manifestação seja analisada em nada desabona 
a via recursal como instrumento de diálogo entre o juiz e as partes nos casos 
de recurso com efeito regressivo.

Didier Jr. entende que o efeito regressivo homenageia o princípio do co-
operação, sendo desnecessária a prévia oitiva do autor, na linha do que aqui 
defendemos (2015, p. 594):

Essa possibilidade de juízo de retratação é o que garante o res-
peito ao direito do demandante ao contraditório, que, com as 
razões da apelação, poderá convencer o juiz do equívoco de sua 
decisão, inclusive com a possibilidade de demonstrar a distinção 
do seu caso (art. 489, §1º, VI, CPC). O juízo de retratação home-
nageia, também, o princípio da cooperação (art. 6º, CPC), pois 
permite que o magistrado “ouça” o que tem a dizer o autor sobre 
a questão... Se não houvesse a possibilidade de juízo de retrata-
ção, a improcedência liminar seria inconstitucional, por violar o 
princípio do contraditório, além de redundar em antinomia com 
o art. 10 do CPC.

E mais: Defender que o autor tem que ser ouvido antes do julgamento 
liminar de improcedência para que possa influenciar a decisão judicial implica 
logicamente também na defesa do dever do juiz de, vislumbrando a possibi-
lidade de retratar-se, também ouvir o réu previamente, para que este possa 
influenciá-lo a manter a sentença. Não é o que prevê o texto legal, que apenas 
predica a citação do réu se houver a manutenção da sentença, e, neste caso, 
para contrarrazoar a apelação.
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Para finalizar essa breve análise do tema, que não tem qualquer preten-
são de esgotar o assunto, nem se trata de nosso “posicionamento fechado”, 
vez que o NCPC é uma “caixa de surpresas”, e nós somos altamente suscetíveis 
a opiniões em contrário, desde que bem fundamentadas, convém, diante da 
conclusão que até agora sustentamos de desnecessidade de prévia oitiva do 
réu em regra para a prolação de sentença liminar de improcedência, refletir 
sobre em quais situações a referida oitiva seria necessária (como exceção). Eis 
as hipóteses previstas no art. 332 do NCPC.:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, inde-
pendentemente da citação do réu, julgará liminarmente improce-
dente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Supe-
rior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Su-
perior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de deman-
das repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o 
pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de 
prescrição. (BRASIL, 2015)

A fim de não ser a parte surpreendida com pronunciamento judicial de 
conteúdo absolutamente inesperado, caso o juiz vislumbre que o precedente 
ou a súmula não são de conhecimento do autor, deve dar-lhe oportunidade de, 
conhecendo seu conteúdo, pronunciar-se expressamente sobre sua inaplicabili-
dade ao caso, se a parte assim desejar. 

Não seria difícil que tal situação ocorresse no caso do inciso IV do art. 332 
do NCPC (enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local), vez 
que a divulgação de súmulas dos tribunais locais é ainda incipiente. Também 
seria possível que a pouca divulgação pudesse comprometer o conhecimento 
da parte autora sobre enunciados em incidente de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência (art. 332, inciso III, do NCPC). 

De toda forma, qualquer afirmação nesse sentido no momento, quando 
ainda não vigente o NCPC, é mera especulação. A importância de tais preceden-
tes, mormente por permitirem a prolação da sentença liminar de improcedên-
cia, reclama ampla divulgação, que esperamos aconteça.

Quanto às súmulas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça e aos acórdãos destes tribunais em julgamento de recursos repetitivos 
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(incisos I e II), certamente contarão com uma boa divulgação, como já hoje 
ocorre, sendo de esperar-se do profissional (advogado) médio que conheça 
seus conteúdos. Conhecendo seus conteúdos, é de presumir-se que, preten-
dendo não os ver aplicados ao processo de seus clientes, faça a distinção (se 
houver) na própria petição inicial, prevenindo um julgamento liminar indevido. 
Pode ser que o advogado não o faça justamente porque, sabedor da aplicabi-
lidade do precedente/súmula, pretende não chamar a atenção do magistrado. 
Ou seja, a omissão pode ser intencional. Por isso, e sendo o precedente/súmula 
de conhecimento do profissional médio, a omissão quanto ao assunto na peti-
ção inicial não deve implicar a oitiva prévia da parte autora.

Ocorrendo, todavia, de a súmula ou o precedente dos tribunais superiores 
em recursos repetitivos surgirem ou serem divulgados após a propositura da 
ação, deve o juiz dar oportunidade ao autor de manifestar-se previamente ao 
julgamento pela improcedência.
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DO NO CPC/2015; 3. PRECEDENTE, JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA: CONCEITOS DISTINTOS; 4. O ART. 332 DO 
CPC/2015 E A MOTIVAÇÃO JURISDICIONAL; 5. CONCLUSÃO ; 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO

Diante do atual momento jurídico, percebe-se o aparecimento de uma 
nova hermenêutica jurídica, com fundamento concreto na força normativa da 
Constituição Federal e na ampliação da jurisdição constitucional. O novo CPC 
transparece a harmonia com esse contexto e reflete os valores e fundamentos 
do Estado Democrático de Direito. 

Os dispositivos expressos no novo Código prezam pela uniformização e 
pela estabilidade da jurisprudência, a fim de resguardar princípios da legali-
dade e da isonomia em causas repetitivas. Isso repercute diretamente na se-
gurança jurídica almejada por todos aqueles que procuram solução para suas 
demandas perante o Poder Judiciário. 

A racionalidade argumentativa passa a prevalecer, descartando-se sub-
jetivismos. Os pronunciamentos judiciais devem estar arraigados de decisões 
motivadas suficientemente, contendo a análise completa das razões suscitadas 
pelas partes, para que se caracterize a boa prestação jurisdicional. 

Dessa forma, este artigo tem o intuito de tecer alguns comentários acerca 
do instituto da improcedência liminar do pedido, que obteve novos parâmetros, 
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bem como apresentar, em breves considerações, as particularidades dos ins-
titutos do precedente, da jurisprudência e da súmula e suas consequências 
quando da utilização da técnica da improcedência liminar do pedido. 

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PE-
DIDO NO CPC/2015

O novo CPC indica, pelos novos dispositivos legais, que a atividade jurisdi-
cional deve pautar-se pela observância dos mecanismos de uniformização da 
jurisprudência. A intenção do legislador foi evitar resultados díspares diante de 
situações semelhantes, o que colabora, também, para aumentar a credibilidade 
diante do Poder Judiciário. 

Por meio da uniformização e do uso da cultura dos precedentes, é possível 
facilitar a sistematização das respostas jurisdicionais, em atenção aos princí-
pios da isonomia e da segurança jurídica. No mesmo sentido, enfatiza Leonardo 
Carneiro da Cunha (2012, p. 355): 

A obediência aos precedentes e a uniformização da jurisprudên-
cia prestam-se a concretizar, ainda, a segurança jurídica, garan-
tindo previsibilidade e evitando a existência de decisões diver-
gentes para situações jurídicas homogêneas ou para situações 
de fato semelhantes, sendo certo que decisões divergentes não 
atingem a finalidade de aplacar os conflitos de que se originaram 
as demandas. Casos iguais devem ter, necessariamente, decisões 
iguais, sob pena de se instaurar um estado de incerteza. 

A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, modificou diversos dispositivos 
concernentes ao Código de Processo Civil para redefinir a processualística bra-
sileira. O art. 332 do CPC/2015 oportunizou ao magistrado, nas causas que dis-
pensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, julgar pela 
improcedência liminar quando o pedido contrariar: a) enunciado de súmula 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; b) acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 
em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente 
de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; d) 
enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. O juiz também 
poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 
ocorrência de decadência ou prescrição. 

A improcedência liminar do pedido é aplicável a todos os processos, em 
qualquer instância, e gera decisão definitiva de mérito, sob os efeitos da coisa 
julgada e é passível de ser objeto de ação rescisória. Busca-se, então, a efe-
tivação do princípio da celeridade processual pela valorização da atividade 
jurisdicional do magistrado monocrático, que funcionará como filtro do Poder 
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Judiciário, podendo repelir, desde logo, processos em desconformidade com a 
ordem jurídica predominante.  

Por outro lado, pode-se questionar acerca da possível ofensa ao princípio 
do contraditório, em razão da desnecessidade de citação do demandado. Pois 
bem. Não há que se falar em prejuízo a tal princípio, pois o pronunciamento 
do magistrado, quando do controle judicial da petição inicial, será desfavorável 
ao autor e excluirá, de plano, a demanda por inobservância à sistemática do 
ordenamento jurídico brasileiro. A decisão, portanto, é totalmente benéfica ao 
demandado. Acerca da temática, Fredie Didier Jr (2015, p. 593) também descarta 
tal afronta:  

É técnica de aceleração do processo. Em situações de manifesta 
improcedência do pedido, o legislador dispensa a citação do 
demandado, autorizando que se profira um julgamento a ele 
favorável. Não há, por isso, qualquer violação à garantia do 
contraditório, tendo em vista que se trata de um julgamento de 
improcedência. O demandado não precisa ser ouvido para sair vi-
torioso. Não há qualquer prejuízo ao réu decorrente da prolação 
de uma decisão que lhe favoreça.  

O art. 332 do CPC/2015 enumera as causas de improcedência liminar quan-
do o pedido contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou 
do Superior Tribunal de Justiça; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fede-
ral ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 
de assunção de competência; ou enunciado de súmula de tribunal de justiça 
sobre direito local. 

Ao receber a petição inicial, o juiz analisará o caso concreto e verificará 
a sua semelhança com os parâmetros jurisdicionais anteriores. Havendo simi-
litude, o magistrado utilizará a técnica da improcedência liminar do pedido e 
extinguirá o processo, em atenção ao art. 332 do CPC/2015. 

Ressalta-se que é possível ao magistrado deixar de aplicar a técnica da 
improcedência liminar quando se posicionar pela necessidade de superar a 
decisão-paradigma ou de evidenciar a particularidade da situação concreta 
apreciada. 

Além desses casos, o juiz também poderá julgar liminarmente improceden-
te o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição. 
Dessa forma, só questões que podem ser examinadas de oficio podem ser ob-
jeto de improcedência liminar. 

Nesse aspecto, registra-se a impossibilidade de o magistrado averiguar de-
cadência convencional, pois esta depende de provocação das partes, conforme o 
art. 210 do Código Civil. Resta, então, apenas a análise da decadência legal. 
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Neste momento, far-se-á uma análise mais detida acerca da temática da 
improcedência liminar por inobservância dos parâmetros estabelecidos pelos 
Tribunais, enfatizando a diferença existente entre precedente, jurisprudência e 
súmula. 

3. PRECEDENTE, JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA: CONCEITOS DISTINTOS

Por meio da análise do art. 332 do CPC/2015, extrai-se a intenção do le-
gislador em reorganizar a ordem jurídica brasileira, a fim de garantir a segu-
rança jurídica pela coerência sistêmica, contribuindo para a rápida apreciação 
das demandas dirigidas ao Poder Judiciário. A solução legislativa prestigia o 
magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao promover-lhe autorização para 
decidir, de plano, sobre causas que não necessitam de instrução processual e 
contrariam frontalmente específicos pronunciamentos jurisdicionais anteriores. 

Isso remete à reflexão acerca da semelhança com a metodologia dos pre-
cedentes. O termo “precedente” é bastante utilizado de forma generalizada, 
compreendendo um posicionamento judicial que pode servir de premissa para 
o julgamento posterior de casos análogos. É comum o uso do termo precedente 
como sinônimo de jurisprudência e súmula. Entretanto, é essencial perceber 
que existem diferenças substanciais quanto aos institutos.

Segundo Juraci Mourão Lopes Filho (2014, p. 435), “precedente é uma res-
posta institucional a um caso (justamente por ser uma decisão), dada por meio 
de uma applicatio, que tenha causado ganho de sentido para as prescrições ju-
rídicas envolvidas”. O precedente confere à ordem jurídica maior previsibilida-
de no momento do julgamento das demandas, atribuindo tratamento igualitário 
aos casos semelhantes. 

Dessa forma, o precedente stricto sensu constitui um julgado específico, 
que, pela sua relevância, passa a ser diretriz para demais decisões semelhan-
tes. Já a jurisprudência corresponde a um conjunto de decisões já proferidas 
acerca de certa temática. E, por fim, a súmula representa o resumo do enten-
dimento predominante de um tribunal, explicitado através de um ato adminis-
trativo.

Dessa maneira, pode-se perceber que tanto o precedente quanto a juris-
prudência advêm de atividade jurisdicional, enquanto que a súmula tem sua 
origem em atividade administrativa do tribunal.  Essa é outra diferenciação. 

A súmula, por constituir o posicionamento sintetizado do tribunal, após de-
cisões reiteradas no mesmo sentido, tem natureza mais estável no ordenamen-
to jurídico brasileiro e, portanto, serve como paradigma mais sólido aos demais 
pronunciamentos. Nesse sentido, Juraci Mourão Lopes Filho (2014, p. 126): 
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Percebe-se que a legislação diferencia súmula e jurisprudência, 
tomando em consideração o grau de consenso jurisdicional que 
cada um representa. Parte-se da premissa de que súmula é a 
mais estável, daí poder ser fundamento de maior quantidade de 
atos posteriores, inclusive decisões e “atalhos” processuais. Já a 
jurisprudência, admite-se ser controvertida, tanto que há inciden-
te para sua uniformização, sendo dada maior relevância quando 
dominante. 

Quanto ao precedente, não há menção mais detida na legislação 
processual ordinária. Não se supõe representar consenso justa-
mente por ser decisão única. Possui relevância mais evidente na 
jurisdição constitucional, pois a Constituição e a legislação espe-
cifica emprestam força vinculante às decisões em controle con-
centrado. 

O ordenamento jurídico não explicita, entretanto, como deve ocorrer a uso 
dos três institutos. E, por muitas vezes, faz-se uso de forma equivocada, como 
se sinônimos fossem. Juraci Mourão Lopes Filho (2014, p. 128) enfatiza: 

Não se pode falar que uma súmula seja precedente ao ponto de 
possuir obter disctum (ponto não vinculante e de menor importân-
cia para a compreensão do caso). Como a própria terminologia 
revela, já representa o sumário do núcleo central de julgamento 
que lhe autorizam a criação. 

Tanto é assim que estas são drasticamente distinguidas dos pre-
cedentes típicos da tradição inglesa para serem equiparadas a 
normas legislativas, sobretudo por serem aplicadas sob a forma 
de um silogismo. 

Será analisada, a partir de agora, a importância de uma decisão jurisdicional 
motivada, à luz do uso consciente da técnica da improcedência liminar do pe-
dido. Em razão da constitucionalização do direito, o magistrado deve, então, se 
ater a decisões fundamentadas, que não signifiquem meras repetições de deci-
sões já proferidas anteriormente, para, assim, prestar efetiva tutela jurisdicional. 

4. O ART. 332 DO CPC/2015 E A MOTIVAÇÃO JURISDICIONAL

Caberá ao magistrado averiguar a correlação entre o caso concreto e os 
parâmetros impostos na sistemática do ordenamento jurídico, apregoados por 
meio das súmulas e dos acórdãos proferidos em julgamento de recursos re-
petitivos, bem como em entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Entretanto, a doutrina pátria tem demonstrado reflexão acerca da inexis-
tência de regras sedimentadas acera da aplicação dos precedentes diante do 
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caso concreto na ordem interna brasileira. Lucas Buril de Macêdo (2014, p. 370) 
demonstra sua preocupação com a inexistência de um perfil definido sobre 
utilização prática dos precedentes: 

O que se impõe notar, nesse contexto, é que o direito brasileiro, 
muito embora possua uma afinidade histórica com os institutos do 
direito norte-americano, não possui qualquer teorização, muito 
menos algo sólido, acerca do stare decisis. Para o bom funciona-
mento dos precedentes obrigatórios, é essencial que se tenha 
com claridade os conceitos e técnicas deles imanentes, caso con-
trário, arrisca-se criar uma prática confusa e pouco útil, além de, 
em alguns sentidos, perigosa. Com efeito, não basta a institucio-
nalização dos precedentes judicias obrigatórios, é essencial uma 
teoria dos precedentes bem construída. 

De fato, o novo CPC já apresentou os primeiros direcionamentos para a 
instauração do sistema de precedentes no Brasil. O magistrado, portanto, no 
momento em que for aplicar um precedente deve, então, observar os funda-
mentos (ratio decidendi) e os argumentos (obter dictum) jurídicos que embasa-
ram a decisão inicial e, a partir disso, averiguar a similitude concreta. Esse é 
o pressuposto para se determinar a sua força vinculativa. Sobre esse aspecto, 
Lenio Streck (2012, p. 398):

Numa palavra: as súmulas (ou a jurisprudência) vinculam tanto 
mais quanto mais fundamentadas sejam as suas decisões ou ra-
zões decisórias, num receptáculo de orientação povoado não por 
uma lógica matemática, mas por uma justeza hermenêutica tribu-
tária da razão prática, num continuum de procedência atestado 
mediante pautas de equanimidade. Portanto, não importa se a 
súmula é ‘clara’, ‘vaga’ ou ‘ambígua’. 

O juiz, diante do caso concreto, irá realizar o juízo de autorreferência, 
confrontando a demanda que lhe foi apresentada com o caso paradigma. Deve 
analisar qual a fundamentação utilizada por seus pares para decidir a situação 
anterior e verificar se há adequação para aplicá-la ao novo caso. Conforme 
anuncia Fredie Didier Jr. (2015, p. 596), “o julgador deve analisar o sistema de 
precedentes: isso significa dizer que poderá deixar de aplicar um desses pre-
cedentes se for o caso de superá-lo ou de distinguir a situação a ser julgada (se 
se tratar de caso com particularidades que o distinguem)”.

Se o magistrado, ao concretizar o controle da petição inicial, detectar pe-
culiaridades no caso concreto, pode rejeitar, desde logo, o uso da técnica da 
improcedência liminar do pedido. Tal postura também pode ocorrer em pro-
nunciamento diante de pedido de retratação realizado pelo autor da demanda 
na interposição de recurso de apelação. Lucas Buril de Macêdo (2014, p. 397) 
destaca a atividade do magistrado quando da distinção dos casos: 
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É relevante perceber, ademais, que é realizada a utilização do 
termo distinção (distinguishing) em dois sentidos, um amplo e ou-
tro estrito. Distinção em sentido amplo é o processo argumenta-
tivo ou decisional, segundo o qual se demonstram diferenças e 
similitudes entre dois casos, o do precedente e o subsequente, 
sob análise. Trata-se de método próprio dos precedentes judi-
ciais. Já a distinção em sentido estrito refere-se ao resultado do 
processo argumentativo, especificamente quando se chega a efe-
tivamente diferenciar os fatos substanciais do precedente dos do 
caso seguinte, para concluir pela não aplicação da ratio decidendi 
que, a principio, parecia incidir. Assim, é por meio da distinção em 
sentido amplo (processo argumentativo típico dos precedentes 
judiciais) que se alcança ou não a distinção em sentido estrito 
(resultado da argumentação por precedentes no sentido de que 
o precedente realmente não é aplicável ao caso concreto, pois há 
fatos substanciais distintos).

Por outro lado, deve haver prudência na análise da similitude do caso 
concreto com os paradigmas postos pelas Cortes, para que não se torne o 
magistrado monocrático mero operador de descarte dos processos postos à 
sua apreciação. Existe, então, a necessidade de fundamentação quanto à sub-
sunção do caso concreto ao paradigma apresentado pelas Cortes, a fim de 
se evitar o enfraquecimento da segurança jurídica das decisões judiciais. Com 
preocupação sobre o tema, relata Lenio Streck (2012, p. 411):

O modelo de decisão judicial continua o mesmo há mais de um 
século: a fundamentação restringe-se à citação da lei, da súmula 
ou do verbete, problemática que se agrava com a institucionali-
zação da súmula vinculante. Daí a (correta) exigência de Dworkin 
de uma ‘responsabilidade política’ dos juízes. Os juízes têm a 
obrigação de justificar suas decisões porque com elas afetam os 
direitos fundamentais sociais, além da relevante circunstância de 
que, no Estado Democrático de Direito, a adequada justificação 
da decisão constitui-se em um direito fundamental. O sentido da 
obrigação de fundamentar as decisões, previsto no art. 93, IX, 
da Constituição do Brasil, implica, necessariamente, a justificação 
dessas decisões. 

Desse modo, o art. 11 do CPC/2015, em atenção aos ditames constitucio-
nais, institui que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. O magis-
trado deve, portanto, demonstrar o seu julgamento de acordo com os paradig-
mas estabelecidos pelo art. 332 do CPC/2015 e, além disso, deve respeitar os 
ditames constitucionais e fundamentar sua decisão, reforçando a semelhança 
do caso concreto com o parâmetro. 
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5. CONCLUSÃO 

Percebe-se o desenvolvimento da sistemática jurídica brasileira, para evi-
denciar a necessidade da constitucionalização do direito. A força normativa da 
Constituição Federal deve prevalecer e surtir seus efeitos, de forma a de pro-
pagar o respeito e cumprimento dos seus ditames. Dessa forma, nota-se, igual-
mente, a preocupação do legislador, ao formular o novo CPC, em harmonizá-lo 
com as disposições principiológicas constitucionais, em especial, enaltecendo a 
segurança jurídica e a isonomia. 

O ordenamento jurídico brasileiro buscou, com o art. 332 do CPC/2015, a 
indicação de parâmetros mais concretos, a fim de consumar uma maior da 
celeridade processual, por meio da coerência sistêmica entre as decisões já 
proferidas. Para a concretização dos objetivos, foi autorizado ao magistrado 
proferir decisão julgando pela extinção fulminante do processo quando houves-
se contrariedade a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 
de assunção de competência; ou enunciado de súmula de tribunal de justiça 
sobre direito local. 

Comprova-se um prestígio à função do magistrado de primeiro grau que, 
perante os casos que desnecessitem de instrução probatória, promove a rápi-
da solução do processo pela improcedência liminar de pedido incoerente com 
a sistemática jurídica.

Diante do tema, não há que se falar em desrespeito ao princípio do con-
traditório, pois a decisão de improcedência liminar do pedido em nada pre-
judica o réu não citado. Aliás, é ato que lhe causa total benefício e não existe 
necessidade de sua oitiva no processo. A ordem principiológica constitucional 
foi respeitada. 

Quando da apreciação jurisdicional, deve-se explicitar que o ordenamento 
jurídico utiliza o termo “precedente” de forma generalizada. Há que se explici-
tar, entretanto, que existe diferenciação técnica entre precedente, jurisprudên-
cia e súmula. 

Sendo assim, precedente corresponde a um julgamento isolado, que, por 
sua relevância, gera um ganho hermenêutico no ordenamento jurídico e pode 
ser apreciado como parâmetro posteriormente. Já a jurisprudência é um con-
junto de decisões no mesmo sentido. E, por fim, a súmula representa a sinte-
tização, por meio de ato administrativo do Tribunal, do posicionamento domi-
nante da Corte sobre determinado assunto. 
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Quanto à atividade jurisdicional, a observância do caso concreto deve 
guardar semelhança com os parâmetros indicados no art. 332 do CPC/2015. E 
mais. Deve o magistrado guardar respeito aos ditames constitucionais e funda-
mentar sua decisão, indicando os pontos comuns verificados, que autorizam a 
extinção, de plano, do processo pela improcedência liminar do pedido. Dessa 
maneira, não basta a mera indicação da similitude.

Em situação contrária, pode o juiz evidenciar reservas à aplicação do dis-
posto na norma processual. A rejeição à improcedência liminar do pedido pode 
ocorrer, por exemplo, quando o julgador entender haver a necessidade de 
superar o paradigma ou de enaltecer as particularidades da situação do caso 
concreto. Mais uma vez: a sua decisão deve ser fundamentada, sob pena de 
gerar incertezas jurídicas. 

Conclui-se, portanto, que  a improcedência liminar do pedido é tema  de 
bastante relevância e representa a contribuição do legislador para reformular 
a processualística brasileira, devendo o aplicador do direito respeitar os limites 
da sua decisão, firmados de acordo com as orientações constantes na Constitui-
ção Federal, no Código de Processo Civil e nos demais paradigmas enumerados 
no art. 332, para que, assim, alcance a coerência sistêmica e que, sobretudo, 
possa assegurar ao jurisdicionado a tão almejada segurança jurídica. 
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1. A INTRODUÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO REGIME 
DO CPC/73

A improcedência liminar do pedido, técnica de julgamento de mérito sem 
citação do réu, foi introduzida em nosso sistema, de forma “genérica”, com a 
Lei n. 11.277/06, no âmbito da Terceira Onda de Reforma do CPC/73, incremen-
tando neste o art. 285-A. Até então, a improcedência liminar, ainda sem essa 
denominação, ocorria em casos pontuais e restritíssimos.

O caso clássico se reportava ao reconhecimento da prescrição logo no 
primeiro contato do juiz com a petição inicial, que restava, por isso, indeferida.

É certo que o indeferimento da petição inicial (uma vez que concerne ao 
seu exame de admissibilidade) é causa de resolução do processo sem exame 
de mérito. Não por outra razão que faz parte do rol do art. 267 do CPC/73, se-
gundo o qual “extingui-se o processo sem exame de mérito: I – quando o juiz 
indeferir a petição inicial”.

1. Mestrando em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa (FDUL). 
Professor de Direito Processual Civil da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Juiz de Direito (TJPE). 
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro-fundador da Associação Norte e 
Nordeste de Professores de Processo (ANNEP).
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O dispositivo há de ser lido em consonância com o art. 295, que por seu 
turno elenca as causas de indeferimento da inicial. Ao lado de tantas cláusulas 
que ensejam a extinção terminativa do processo (petição inicial inepta, ilegiti-
midade de partes, ausência de interesse processual, inadequação procedimen-
tal, ausência de pedido ou de causa de pedir, incompatibilidade entre pedidos 
cumulados), traz cláusula de mérito: a prescrição e a decadência (art. 295, IV).

Curioso notar que o indeferimento da inicial vem numa perspectiva de 
exame de admissibilidade anterior à triangularização processual. Se o defeito 
processual não for observado pelo juiz initio litis, recebendo-se a petição inicial, 
não poderá, no futuro, indeferir a mesma, mormente porque já se terá produzi-
do efeitos na relação processual. De bom alvitre colacionar uma lição de Fredie 
Didier, a respeito da matéria:

O indeferimento da petição inicial é decisão judicial que obsta limi-
narmente o prosseguimento da causa, não admitindo o processa-
mento da demanda. (...). O indeferimento da petição inicial somen-
te ocorre no início do processo: só há indeferimento liminar antes 
da ouvida do réu. Após a citação, o juiz não mais poderá indeferir 
a petição inicial, de resto já admitida, devendo, se vier a acolher 
alguma alegação do réu, extinguir o feito por outro motivo2.

Portanto, o indeferimento da inicial é causa de extinção do processo sem 
exame de mérito em momento anterior ao ato citatório, que, no caso, sequer 
chegará a ocorrer.

A técnica apresenta especial nuance, contudo, no caso de prescrição, pois, 
mesmo sendo caso de indeferimento da inicial (quando observada initio litis), 
não ensejará a extinção do processo sem exame de mérito. A prescrição é ex-
ceção substantiva e, como tal, importa em julgamento de mérito. Com efeito, é 
da natureza da prescrição o exame do mérito da causa.

Por infelicidade do legislador de 1973, em meio ao um rol de hipóteses de 
indeferimento da inicial por defeito processual, estabeleceu-se o indeferimento 
da inicial por conclusão, initio litis, de ocorrência de prescrição ou decadência. 
Coube à doutrina dizer o óbvio, a exemplo do que fez Arruda Alvim:

Tratando-se de indeferimento de petição inicial, enquadra-se o 
caso no inc. I do art. 267 que, por sua vez, configura uma das hipó-
teses de extinção do processo sem julgamento do mérito. A única 
exceção é a que consta do art. 295, IV. Neste caso, tratando-se, 
pois, de prescrição que aproveite a absolutamente incapaz (art. 
194, do Código Civil), o juiz indeferirá a petição inicial, pondo fim 
ao processo com julgamento de mérito (art. 269, IV)3.

2. Fredie Didier, Regras processuais no novo código civil, p. 26-27. No mesmo sentido, dentre outros: Luiz 
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Manual do processo de conhecimento, p. 119.

3. Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 218/219.
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Não obstante a incorreção topográfica do texto normativo, tratando-se de 
prescrição e decadência, conhecidamente matérias meritórias, não se poderia 
advogar que a resolução do processo seria sem exame de mérito apenas por-
que feita sob o manto do indeferimento da petição inicial.

Com esse breve relato, nota-se que o CPC/73 já continha hipótese de in-
deferimento da inicial com apreciação de mérito, aliás, como uniformizado no 
Simpósio de Processo Civil de Curitiba em 19754. 

Destarte, o sistema contemplava uma forma especial, pontual (ao lado de 
outras igualmente especialíssimas que não interessa ao presente trabalho), de 
julgamento prima facie, pois, dava ensejo ao julgamento de mérito (prescrição) 
por indeferimento da inicial.

A questão nunca levantou maiores problemas porque, até o advento da 
Terceira Onda de Reforma do CPC/73, o dispositivo antes mencionado tinha ra-
ríssima aplicabilidade.

Isso porque o § 5º do art. 219 determinava expressamente que “não se 
tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescri-
ção e decretá-la de imediato”. Assim, a prescrição só poderia ser conhecida de 
ofício em matéria de direito não-patrimonial, algo incomum no nosso sistema.

Com o advento do CC/02, veio nova limitação ao reconhecimento ex officio 
da prescrição. O art. 194 do Diploma Civil passou a determinar que “o juiz não 
pode suprir, de ofício, a alegação de prescrição, salvo se favorecer a absoluta-
mente incapaz”.

Como visto, eram raras as hipóteses de possibilidade de reconhecimento 
ex officio da prescrição. Daí, seria raro também o indeferimento da petição ini-
cial por prescrição, pois, como outrora afirmado, se o indeferimento da inicial 
ocorre sempre antes da citação do réu, conclui-se que o motivo ensejador é 
sempre reconhecível de ofício pelo magistrado.

O tema passaria a despertar certa atenção quando o art. 194 do CC/02 
foi revogado pela Lei n. 11.280/06. Por seu turno, esta mesma Lei alterou subs-
tancialmente o § 5º do art. 219 do CPC/73, que passou a determina que “o juiz 
pronunciará, de ofício, a prescrição”5.

Em verdade, tais alterações não foram foco específico de digressões literá-
rias, em matéria processual, porque a Lei n. 11.277/06, contemporânea à Lei n. 

4. Conclusão XXVI: “Quando o juiz indefere a petição inicial por motivo de decadência ou prescrição, há 
encerramento do processo com julgamento de mérito”.

5. Trata-se de inovação em nosso sistema, que, tradicionalmente, não permite o reconhecimento ex officio 
de exceções substantivas, exigindo-se, como regra, a alegação da parte demandada.
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11.280/06, generalizou a possibilidade de julgamento de mérito sem citação do 
réu. Daí, o julgamento meritório (de improcedência) ganhou terreno não só nos 
casos de prescrição, mas em diversos outros (in abstrato), conforme dispositivo 
incrementado do CPC: o art. 285-A, que passou a estabelecer:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de di-
reito e no juízo já houver sido proferida sentença de total im-
procedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a 
citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anterior-
mente prolatada.

§ 1º. Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de cinco 
(5) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento 
da ação.

§ 2º. Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do 
réu para responder ao recurso.

Há, por certo, diversas digressões que caberiam em torno do referido 
dispositivo legal, aliás, como já tive a oportunidade de ensaiar6,7. Porém, não 
caberiam no presente trabalho, exceto aquelas que importam ao uso da técnica 
no âmbito dos tribunais.

A Lei nº 13.105/15, que institui o Novo CPC, trouxe modificação substancial 
no texto normativo da improcedência liminar, ao determinar:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, inde-
pendentemente da citação do réu, julgará liminarmente improce-
dente o pedido que contrariar:

I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Supe-
rior Tribunal de Justiça;

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Su-
perior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III – entendimento firmado em incidente de resolução de deman-
das repetitivas ou de assunção de competência;

IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o 
pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou 
de prescrição.

§ 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito 
em julgado da sentença, nos termos do art. 241.

6. CRUZ JR., Edmilson, MENEZES, Iure Pedroza, SANTANA, Luiz Antonio Costa de, Comentários às reformas do 
código de processo civil, p. 85-129.

7. MENEZES, Iure Pedroza, Improcedência liminar do pedido, In: O projeto do novo código de processo civil, 
p. 183-205.
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§ 3º. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) 
dias.

§ 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento 
do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, 
determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de 15 (quinze) dias.

A alteração, contudo, basicamente se resume aos requisitos exigidos para 
a aplicação dessa especialíssima técnica de julgamento. Quanto à questão pro-
cedimental, praticamente não houve alteração.

O art. 332, § 2º, do NCPC determina a intimação do réu, para que o mesmo 
tome conhecimento do benefício que corre em seu favor (sentença que lhe é fa-
vorável). Essa necessidade, contudo, já vinha sendo preconizada pela doutrina, 
pois, não obstante a omissão do art. 285-A do CPC/73, não seria sensato permi-
tir-se julgamento favorável ao réu, senão com a sua cientificação, a posteriori. 
De nada valeria ao réu ter uma sentença favorável se o mesmo não tomasse 
conhecimento da respectiva decisão, até para poder, eventualmente, alegar a 
exceção de coisa julgada, se necessário à defesa do seu direito.

Segundo o § 3º do art. 332 do NCPC, interposta a apelação, o juiz pode 
exercer retratação em 05 dias. Idêntica regra já constava do § 1º do art. 285-A 
do CPC/73.

Na forma do art. 285-A, § 1º, do CPC/73, se o juiz se retratar, determinará 
o regular prosseguimento da ação. Vale dizer: determinará a citação do réu 
para responder à demanda, como se sequer tivesse aplicado a improcedência 
liminar. O § 4º do art. 332 do NCPC tem a mesma determinação.

Ainda sob a dicção do art. 285-A, § 2º, se o juiz não se retratar, mantendo 
a sentença de improcedência liminar, deverá determina a citação do réu, desta 
feita para responder ao recurso de apelação. O art. 332, § 4º, do NCPC determi-
na o mesmo, ao preconizar que o réu será citado para apresentar contrarra-
zões recursais.

Portanto, sob a perspectiva procedimental, não houve alteração na siste-
mática.

Passemos, pois, à analise da aplicabilidade da improcedência liminar no 
âmbito dos tribunais. Contudo, faz-se necessário, antes, tecer considerações 
sobre o papel da apelação nesta técnica especial de julgamento.

2. O ESPECIAL PAPEL DA APELAÇÃO NO REGIME DA IMPROCEDÊNCIA LIMI-
NAR DO PEDIDO

Ao receber a petição inicial, caso o magistrado aplique o art. 332 do NCPC, 
julgando o mérito da causa initio litis, três situações podem advir: 
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i)  o autor, inconformado, interpõe apelação, e o juiz exerce retratação;

ii)  o autor apela e o juiz não se retrata, mantendo, portanto, a decisão 
de improcedência liminar;

iii)  o autor se conforma com a decisão, deixando escoar in albis o prazo 
de recurso.

Na primeira hipótese, diz o § 4º do art. 332 do NCPC: “Se houver retratação, 
o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu”. Com 
o normal seguimento do feito, será o réu citado para apresentar resposta, fi-
cando sem efeito a sentença de improcedência liminar.

A apelação, portanto, tem um tom especial, pois não é apenas um recurso 
contra a sentença, apresentando-se, antes de tudo, como gatilho para provocar 
a reconsideração da decisão judicial.

Na vertente traçada no item “ii”, reza o mencionado § 4º: “(...) se não hou-
ver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, 
no prazo de 15 (quinze) dias”. Neste caso, a apelação não induz o julgador à 
retratação, mantendo-se a sentença proferida. Daí, abre-se o contraditório ao 
réu: eis a especialidade da figura recursal.

No terceiro caso, a associação da previsão in abstrato da apelação com a 
sua não interposição, consolida a sentença, que transitará em julgado, forman-
do a res iudicata.

Percebe-se, então, que a apelação é instrumento ínsito à técnica da impro-
cedência liminar do pedido. Não apenas instrumento de impugnação da senten-
ça; antes de tudo, meio para tornar exeqüível a improcedência liminar de modo 
a não entrar em desacordo com o princípio do contraditório.

3. A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO E A ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS 
EM COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA

O sistema processual civil contempla uma série de causas cuja compe-
tência originária não pertence ao juiz singular. A Constituição Federal atribui 
ao Supremo Tribunal Federal o julgamento originário e em única instância da 
ADIn, da ADC, da ADPF, dentre outras ações (art. 102, I). Ao Superior Tribunal de 
Justiça compete processar e julgar, igualmente em via originária, o mandado de 
segurança contra ato de Ministro de Estado, de Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica ou do próprio STJ, por exemplo (art. 105, I).

Aos Tribunais Regionais Federais compete o processamento e julgamento 
dos juízes federais da área de sua jurisdição, dos mandados de segurança 
contra ato do próprio TRF ou de juiz federal a ele vinculado etc (art. 108, I). 
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As Constituições dos Estados-membros, por seu turno, têm regras atinentes à 
competência originária dos tribunais locais. Assim, à guisa ilustrativa, em obedi-
ência ao princípio da simetria, estabelecem competir aos Tribunais de Justiças, 
originariamente, o julgamento de mandados de segurança impetrado contra os 
Governadores e os Secretários de Estado.

Os exemplos acima expostos são apenas alguns dentre tantos outros pre-
vistos no ordenamento jurídico. Cumpre-nos, aqui, tecer considerações sobre 
a aplicabilidade da improcedência liminar, salientando, entretanto, que a abor-
dagem tratada no presente trabalho não tem a intenção de ser exauriente, 
tratando-se, apenas, de alguns pontos de reflexão naquilo que se reputa mais 
relevante e que poderá, por vezes, servir de norte para os casos em geral.

i) Ações diretas de controle de constitucionalidade.

Por suas peculiaridades, nas ações diretas de controle de constitucionali-
dade (ADIn, ADC e ADPF), não se pode pretender a aplicação da improcedência 
liminar. De início, são ações cujo objeto é abstrato, ao contrário das outras, 
nas quais há um bem da vida concreto. Naquelas, o objeto é a norma infra-
constitucional ou, excepcionalmente, normas constitucionais oriundas do poder 
reformador. Outrossim, não há propriamente “réu” e não se pode sustentar a 
existência de conflito de interesses, nem muito menos um “bem da vida” per-
seguido.

Enfim, os elementos jurídicos (substantivos e formais) que circundam as 
ações constitucionais impedem a aplicabilidade do art. 332 do NCPC.

ii) Ações, em geral, de competência dos tribunais.

Há tribunais, como o TRF da 3ª Região (a exemplo da sua 3ª Seção), que en-
tendem, conforme julgamentos externados diversas vezes, cabível a aplicação 
do julgamento prima facie na ação rescisória8.

Porém, como já visto, pela ritualística da técnica sob comento, é necessá-
rio se garantir ao autor a oportunidade de apelo, seja pelo seu natural direito 
de recurso, seja pelo fato de abrir-se espaço, com a apelação, ao contraditório, 
através da citação do réu.

De outro lado, a apelação é recurso cabível somente contra sentença de 
juiz singular. O nosso sistema recursal não oferece a oportunidade de apelo 
impugnativo de decisão proferida pelo tribunal. Por isso, em princípio, não se 

8. AR n. 7364 – Rel. Conv. Juiz Fernando Gonçalves – j. 23.01.2014; AR n. 7083 – Rel. Des. Nelson Bernades – j. 
06.11.2013; AR n. 9370 – Rel. Des. Daldice Santana – j. 23.10.2013; AR n. 1120 – Rel. Des. Lucia Ursaia – j. 
12.09.2013.
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poderia falar em aplicação do art. 332 do NCPC em processos aforados origina-
riamente nos tribunais9.

As decisões antes mencionadas da 3ª Seção do TRF da 3ª Região contem-
plam a utilização do julgamento prima facie no âmbito de decisão monocrática, 
hipótese em que o agravo interno faria o papel da apelação prevista na siste-
mática da improcedência liminar.

Com efeito, a aplicação do art. 285-A do CPC/73 casa com a aplicação do 
art. 557, também do CPC/73, que diz:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com sú-
mula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§ 1º-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento 
ao recurso.

§ 1º. Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão 
competente para o julgamento do recurso, e, se não houver 
retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo 
voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.

A matéria do art. 557 do CPC/73 encontra-se no art. 932, IV e V, do NCPC, 
que tem a seguinte redação:

Art. 932.  Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Su-
perior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar pro-
vimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça ou do próprio tribunal;

9. Exceção deve ser feita quando o recurso cabível for o ordinário.
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b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Su-
perior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência;

Portanto, a aplicação da improcedência liminar no âmbito da ação rescisó-
ria (bem como, no geral, outras ações de competência originária dos tribunais) 
reclama a conexão com a sistemática do art. 932, IV e V, do NCPC. 

De outro turno, pensar na improcedência liminar em âmbito de ação de 
competência originária de tribunal, reclama, antes de tudo, dar ao agravo in-
terno caráter de apelação. Questão específica, de relevante indagação, é a 
possibilidade de sustentação oral, que é aplicável à apelação e, no geral, não 
é cabível em sede de agravo interno.

Porém, é nesse ponto, especificamente, que reside a inteligência do § 3º 
do art. 937 do NCPC, que abre a possibilidade de sustentação oral no agravo in-
terno interposto contra decisão monocrática do relator nas ações originárias10.

Assim, não antevemos prejuízo na aplicação da improcedência liminar nas 
ações de competência originária dos tribunais, desde que dado ao agravo in-
terno a possibilidade de sustentação oral, inclusive em demandas originárias 
não previstas no referido art. 937, VI, do NCPC, cuja sustentação oral há de ser 
aplicada por analogia, sob pena de não caber o julgamento prima facie em 
demandas outras que não aquelas precisamente estabelecidas no dispositivo 
sob comento.

iii) Acórdão contra o qual caiba recurso ordinário.

Há ações de competência originária dos tribunais cuja decisão desafia re-
curso ordinário, na seara cível, em situações diversas, quais sejam: a) denega-
ção11, no âmbito dos Tribunais Superiores (no exercício de competência origi-
nária), de mandado de segurança, de habeas data e de mandado de injunção, 
hipótese em que caberá ao STF o julgamento do recurso ordinário (CF/88, art. 
102, II, “a”, e CPC, art. 539, I); b) denegação, no âmbito dos Tribunais Regionais 
Federais e Tribunais de Justiça (no exercício de competência originária), de 
mandado de segurança, hipótese em que a competência para julgar o recurso 
ordinário será do STJ (CF/88, art. 105, II, “b”, e CPC, art. 539, II, “a”); c) contra 

10. Especificamente, o § 3º do art. 937 se reporta ao inciso VI que menciona a ação rescisória, o mandado de 
segurança e a reclamação.

11. Há entendimento que o termo “denegação” foi aplicado no sentido amplo (na CF/88 e no CPC), portanto, 
abrangendo tanto as decisões de improcedência como as terminativas. Por evidente, em obediência 
ao art. -285A, caput, tal sistemática de sentença antecipada só servirá nas situações de denegação de 
mérito.
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sentença exarada por juiz federal no âmbito de processo em que seja parte, de 
um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, do outro, Município 
ou pessoa residente ou domiciliada no País, hipótese em que a competência 
para julgar o recurso ordinário será do STJ (CF/88, art. 105, II, “c”; CPC, art. 539, 
II, “b”).

Nas hipóteses acima enumeradas, o recurso ordinário serve como verda-
deira apelação12. Em tais situações, o STF e STJ, conforme a circunstância, não 
atuam como tribunais de superposição, mas sim como verdadeiros tribunais de 
2º grau.

Assim, como o Tribunal com competência originária (STJ, TRF ou TJ) funciona 
como “juízo de primeiro grau” e o STJ (nas causas oriundas do TRF ou TJ) ou 
STF (nas causas oriundas dos Tribunais Superiores) funcionam como “juízo de 
segundo grau”, não se vislumbra qualquer óbice à aplicabilidade do art. 332 do 
NCPC, com as adequações necessárias.

4. A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO E A ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS 
EM COMPETÊNCIA RECURSAL

No exercício da competência derivada, poder-se-ia, em tese, cogitar da 
possibilidade de aplicação da improcedência liminar do pedido. Porém, o me-
canismo não se mostra apto. Para tanto, elegemos as situações a seguir elenca-
das, sem prejuízo de outras que possam vir a ser estudadas.

i) Julgamento de apelação contra sentença terminativa.

Antes da reforma de 2001, quando o juiz de primeiro grau extinguia o pro-
cesso sem apreciar-lhe o mérito, o Tribunal, ao julgar a apelação, não podia 
adentrar no mérito da causa. Assim, reputando incorreta a decisão do órgão a 
quo, invalidava a sentença para que outra fosse proferida, sob pena de incor-
rer na chamada “supressão de instância”.

Com a Lei nº 10.352/01, o tribunal passou a ter poderes para enfrentar, de 
logo, o mérito da causa, bastando que a mesma estivesse madura para julga-
mento. A matéria veio contemplada no § 3º do art. 515: “Nos casos de extinção 
do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde 
logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em 
condições de imediato julgamento”. O NCPC deu uma considerável elastecida à 
matéria, estabelecendo no art. 1.013:

12. Nesse sentido: José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao código de processo civil, p. 557 e 559; Luiz 
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Manual do processo de conhecimento, p. 586; e tantos ou-
tros.
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§ 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, 
o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 48513;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente 
com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese 
em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a 
prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando 
as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao 
juízo de primeiro grau.

Na hipótese de o juiz de primeiro grau extinguir o processo sem resolução 
de mérito e o autor interpor apelação, resta saber se o relator poderá, respei-
tados os requisitos do art. 1.013, julgar de plano o mérito da causa com base 
no art. 332.

Ao que parece, não. Tem-se, aqui, um inconveniente recursal. Ao julgar 
o apelo do autor, se o tribunal pudesse aplicar o art. 332, o autor não teria 
como “apelar” do acórdão, vez que contra as decisões do tribunal não cabe 
apelação.

Ainda que se trate de julgamento monocrático (o que seria razoável supor 
em matéria de julgamento prima facie), caberia o agravo interno. Porém, o agra-
vo interno, nesse caso, não seria contemplado com a sustentação oral, motivo 
pelo qual não ganharia (quanto a essa especial forma postulatória) status de 
apelação, para fins da técnica procedimental do art. 332.

Todavia, uma vez concedido o direito de sustentação oral, seja por pre-
visão do Regimento Interno do respectivo Tribunal, na forma autorizada pelo 
art. 937, IX, do NCPC; seja (ante a falta de previsão em Regimento Interno) por 
uma interpretação extensiva à regra aplicável às ações originárias, não haveria 
óbice ao julgamento prima facie quando da apreciação monocrática do apelo.

ii) Provimento da apelação prevista no art. 332.

Quando o tribunal se convence da ocorrência de error in iudicando, no ge-
ral, não deve remeter o feito ao primeiro grau de jurisdição. O próprio tribunal 
julga a causa. Aliás, essa é uma das suas funções precípuas, sobrepondo-se à 
sentença recorrida.

13. O art. 485 do NCPC elenca as situações em que o juiz resolve o processo sem exame de mérito.
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Diferentemente ocorre quando há invalidação da sentença (error in pro-
cedendo), situação em que o tribunal, usualmente, devolve os autos ao juízo a 
quo, a fim de que seja emitida nova sentença14.

Contudo, na hipótese de a sentença recorrida ter-se pautado no art. 332 
do NCPC, ainda que o tribunal se convença de que a medida cabível seja a re-
forma, não poderá agir de outra maneira senão invalidar a decisão. Assim, o 
órgão ad quem não poderá julgar o mérito, devendo, inelutavelmente, devolver 
os autos para que nova decisão seja exarada.

Tal se deve ao fato de que a reforma meritória da sentença de impro-
cedência liminar redundaria, sempre, em procedência, ainda que parcial, do 
pedido (pois toda sentença proferida sob a técnica do art. 332 é de improce-
dência).

Ora, se o julgamento prima facie no juízo de 1º grau pressupõe a inexistên-
cia de citação (para os fins convencionais), como se poderia conferir resultado 
de procedência (com a reforma da sentença) sem que o réu tenha sido (con-
vencionalmente) citado?

É certo que, após a interposição do apelo, o réu será “citado”, porém, 
não para responder à demanda em si, mas sim ao recurso. É possível que tal 
recurso de apelação sequer faça impugnação de mérito contra a sentença, mas 
apenas quanto à atuação preciptada do juiz na aplicação da improcedência 
liminar do pedido.

E, ainda que a impugnação seja de mérito, o réu estará, no caso, sempre 
escravizado a responder ao recurso via contrarrazões de apelação, instrumen-
to este que em muito diverge da resposta convencional.

Desta forma, se o julgamento prima facie tem a finalidade de tornar mais 
célere a atividade jurisdicional, quando fosse propugnado julgamento favorá-
vel ao réu, cujo direito é tão bom, de modo a estar o juiz habilitado a julgar 
em favor do demandado sem mesmo ouvi-lo; não haveria sentido algum em 
se colocar, com o julgamento da apelação, o réu em situação processual muito 
menos vantajosa que lhe restaria caso não aplicado o art. 332.

Por certo, se o tribunal, ao reformar a sentença de improcedência liminar, 
de logo, julgar o mérito, deixando de devolver a causa ao juízo de 1º grau, o 

14. A regra foi flexibilizada pelo NCPC, que como já dito, elasteceu a atuação dos tribunais, a exemplo do 
que consta do art. 1.013, que em seu § 3º, determina: “Se o processo estiver em condições de imediato 
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) II - decretar a nulidade da sentença 
por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no 
exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por 
falta de fundamentação”
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réu, que agora será vencido na demanda, sofrerá com a impossibilidade de 
uma efetiva contrariedade à postulação autoral.

Entendo, veementemente, que se o tribunal entender que agiu mal o juiz 
ao aplicar o art. 332, não deve colocar o réu em situação processual mais difi-
cultosa que aquela na qual estaria engajado se a sentença viesse à tona pelos 
meios convencionais.

iii) Impossibilidade de reconvenção.

Ao tratar da resposta do réu, o NCPC deixou de prever a reconvenção, en-
quanto peça autônoma. Não obstante, a reconvenção continua a existir, conforme 
art. 343 do NCPC, que é proposta no bojo da contestação. Houve, apenas, uma 
simplificação na forma de propositura desta ação incidental. Pela regra do art. 
343, portanto, a reconvenção passa a ser um capítulo especial da contestação.

Sabe-se que a reconvenção “é um modo de exercício do direito de ação, 
sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro de processo já ini-
ciado, ensejando processamento simultâneo com a ação principal (simultaneus 
processus), a fim de que o juiz resolva as duas ações na mesma sentença”15.

Embora não exista no NCPC redação equivalente ao art. 318 do CPC/7316, 
o julgamento simultâneo decorre da própria natureza da ação reconvencional, 
mormente por ser a reconvenção sempre conexa com a ação principal ou com 
fundamento da defesa.

Justamente porque a função precípua da reconvenção é provocar o julga-
dor a emitir decisão sobre a ampliação subjetiva da demanda, não há sentido 
em se permitir o manuseio da mesma pelo réu em resposta à apelação inter-
posta contra a sentença de improcedência liminar. Vários são os argumentos.

a) A reconvenção há de ser trazida no bojo da contestação, peça essa in-
cabível ao réu na resposta da apelação prevista no art. 332 do NCPC;

b) Já havendo sentença de mérito (sentença prima facie), procedimental-
mente, a reconvenção seria inútil, pois não se poderia provocar o julgador a 
incluir na sentença nova matéria, pois a sentença já terá sido proferida;

c) Embora o § 6º do art. 343 do NCPC determine que “o réu pode propor 
reconvenção independentemente de oferecer contestação”, dando a idéia de 
que a reconvenção não é ínsita à contestação, ainda assim, utilidade alguma 
teria a reconvenção, conforme acima explicitado (item b).

15. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação extrava-
gante, p. 509.

16. CPC/73, art. 318: “Julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a reconvenção”.
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d) Ainda que fosse dado o direito de pedido reconvencional na resposta 
da apelação, deveria o autor ser instado a apresentar defesa, por estar experi-
mentando uma pretensão (nova) contra si aforada17. Por certo, se o réu, ao ser 
citado, não pode oferecer contestação, não vemos razão para dar tal direito ao 
autor. No mais, isso seria de todo ofensivo à isonomia processual. 

Ainda nos resta dizer que se não cabe reconvenção, igualmente não ca-
berá a argüição de questão prejudicial incidental, por todas as censuras que 
igualmente trariam ao feito em matéria de estabelecimento do contraditório.

Mas, o argumento até aqui exposto poderia até ser flexibilizado, sob o ar-
gumento de que a impossibilidade de oferecimento de reconvenção (ou argüi-
ção de questão prejudicial incidental) não se revela como afronta ao contradi-
tório, mormente porque há diversos procedimentos (sumarizados) nos que tais 
providências não cabem, ficando relegados à propositura em ação autônoma.

Porém, há, ainda outros argumentos. Continuemos.

iv) Descabimento da intervenção de terceiros na resposta da apelação.

A disciplina do art. 332 rechaça qualquer possibilidade de intervenção de 
terceiros. Certamente, as modalidades clássicas de intervenção de terceiros, no 
mais das vezes, acabam redundando em matéria fática.

E, ainda que assim não fosse, a intervenção seria inócua. Isso porque tal 
instituto tem fim último na obtenção de sentença que atinja – direta ou indire-
tamente – o terceiro.

Ora, se nos autos já existe sentença de mérito, nenhum efeito surtiria a 
intervenção. Ademais, as modalidades de intervenção, por vezes, reclamam a 
oitiva de pelo menos uma das partes, além de possibilitar o próprio ingresso 
de um terceiro ao feito, o que causaria verdadeiro tumulto.

Portanto, conclui-se que o réu, ao ser instado a apresentar resposta inicial 
já na fase de contrarrazões de apelação, tem sérias limitações do seu direito 
de defesa.

Vale aqui anotar que diferente é o entendimento de Fredie Didier Jr., em 
comentário ao art. 285-A do CPC/73, para quem, “as contrarrazões do réu terão 
conteúdo muito semelhante ao de uma contestação, uma vez que se trata de 
sua primeira manifestação”18. 

Segundo Didier, “Como se trata de causa cujo julgamento dispensa produ-
ção de outras provas (...) não assustará se o tribunal, acaso pretenda reformar 

17. Art. 343, § 1º, do NCPC: “Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, 
para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias”.

18. A terceira etapa da reforma processual civil, p. 59.
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essa sentença, em vez de determinar a devolução dos autos à primeira instân-
cia, também examine o mérito e julgue procedente a demanda, sob o argumen-
to de que o réu já apresentou defesa (em forma de contrarrazões) e a causa 
dispensa atividade probatória em audiência“ (destaques no original)19.

Entretanto, caso o tribunal reforme a decisão a quo, estaria proferindo 
julgamento contrário ao réu, sem que a este tenha sido dada a oportunidade 
de apresentar defesa (entenda-se, defesa tradicional, cujo leque de peças e 
incidentes tem o condão de garantir o contraditório substancial).

Via de regra, ao ser citado, o réu tem a oportunidade de contestar, recon-
vir, propor intervenção de terceiro, requerer produção de provas etc. Se a sen-
tença for prolatada na forma do art. 332 (portanto, sem que o réu tenha sido 
citado), ao ser chamado a integrar a lide (na via de “citação” para resposta do 
apelo), o réu ficaria podado de todas aquelas medidas mencionadas, que só 
caberiam no juízo originário e antes de proferida a sentença.

iv) Impossibilidade de argüição de incompetência e de parcialidade do 
juízo de 1º grau.

Outro grave inconveniente se daria com a argüição de incompetência. Em 
tais situações, pode haver necessidade de instrução documental ou mesmo 
oitiva de testemunhas, demandando uma ritualística própria, especialmente na 
incompetência relativa, na qual normalmente há argüição de matéria de fato, 
o que de todo inconveniente para a técnica ultra sumarizada do julgamento de 
improcedência liminar.

O mesmo se diga em relação à argüição de parcialidade:

Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento 
do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em pe-
tição 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.

Como visto, o contra-argumento trazido para o caso da reconvenção, isto 
é, ausência de ofensa a direito do réu, não se aplica aos casos de argüição de 
incompetência e de parcialidade do órgão julgador.

19. Idem.
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No que diz respeito à incompetência, não se tem como afastar, in abstrato, 
o interesse sob o argumento de que o réu encontra-se, ao ser citado, já vito-
rioso na demanda.

À guisa de exemplo, a causa pode ser aforada em outra comarca que não 
a do lugar de domicílio do demandado. Assim, muito embora a causa já tivesse 
sido julgada em primeira instância, poderia o réu demonstrar interesse em que 
o recurso fosse julgado pelo tribunal do Estado do seu domicílio, por ser o “ju-
ízo naturalmente competente”.

vi) Omissão do réu quanto à resposta à apelação.

Caso o réu não responda à apelação, nenhuma conseqüência gravosa po-
derá ser-lhe atribuída. Isso porque a resposta ao recurso não se afigura como 
“ônus” processual. Destarte, da omissão não poderá advir qualquer prejuízo.

Muito embora seja o réu citado, não se pode olvidar que o mesmo é insta-
do a responder ao apelo e não a apresentar contestação. Portanto, não haverá 
“revelia”. Com efeito, seria de todo estranho falar em “revelia” oriunda de fato 
gerador posterior ao julgamento da causa em primeiro grau. Dessa forma, tal 
qual o magistrado julgou a favor do réu, sem antes ouvi-lo, poderá o tribunal 
também fazê-lo ao julgar a apelação, inobstante o apelado não tenha respon-
dido ao recurso.

De mais a mais, não podemos esquecer que, para se aplicar o art. 332, 
a causa deverá ser “exclusivamente de direito”; não possuindo, nesta ordem, 
controvérsia fática. Dessa forma, em tese, não se tem como impor os efeitos da 
revelia, pois estes se restringem aos aspectos fáticos.

Portanto, pensar o julgamento prima facie do âmbito da competência de-
rivada dos tribunais geraria ao réu um ônus impugnativo que não é previsto 
em lei.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo quanto aqui exposto, nota-se que a apelação, na sistemática da im-
procedência liminar do pedido, não tem função puramente impugnativa. Com 
efeito, tem o especial relevo de servir de gatilho para a retratação do magistra-
do. Em ocorrendo tal retratação, a causa retoma o seu curso normal, perdendo 
efeito a sentença liminar. 

De outro lado, a sustentação oral é medida postulatória típica, à disposi-
ção das partes, no recurso de apelação.

Assim, respeitados os direitos postulatórios do réu, especialmente a pos-
sibilidade de sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de 
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improcedência liminar oriunda de relator em ação originária, não há óbice à 
aplicação do julgamento prima facie.

Diferente, contudo, ocorre quando se trata de competência recursal, pois 
não há qualquer previsão de sustentação oral no agravo interno e, ainda que 
houvesse, há diversos outros óbices que tornam a técnica da improcedência 
liminar em via recursal, a exemplo dos problemas atinentes à reconvenção, ar-
güição de questão prejudicial, argüição de incompetência (mormente a relativa, 
com toda a sua carga fática), argüição de parcialidade, intervenção de terceiros 
e, por fim, pela imposição ao réu de um ônus processual de impugnação que 
não é característica de resposta a recurso, mas apenas à contestação.
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Julgamento de improcedência 
liminar no Novo CPC – uma 

questão de tempo
Luciana Drimel Dias1
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CEDÊNCIA LIMINAR: DO 285-A AO 332 DO NOVO CPC. UM BREVE RESUMO DOS COLÓQUIOS ACERCA DO 
TEMA; 4. A ORIENTAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE OS TRIBUNAIS: ALCANCE DA EXPRESSÃO “NO JUÍZO”; 
5. O ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL E A INTERPRETAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 332 DO NCPC; 6. 
QUAL A FUNÇÃO DO TEMPO PROCESSUAL E QUAL NOSSA TOLERÂNCIA A ELE? UMA CRÍTICA INEVITÁVEL; 
7. BIBLIOGRAFIA.

1. PREMISSAS

Bridoye, um juiz francês narrado nas páginas da obra datada do século XVI 
–  Tiers Livre de François Rabelais2, desenvolve um procedimento interessante 
para julgar as suas causas – joga dados. Ele não decide as causas tão logo lhe 
são distribuídas, ao contrário, ele lê, relê, vê e revê, aguarda, dilui, posterga 
o juízo para que o processo seja bem ventilado, analisado, debatido e atinja, 
com o prosseguimento do tempo, a sua maturidade a fim de que ele (juiz) en-
tão esteja apto a jogar dados para a resolução da controvérsia, motivando sua 
decisão sob o discurso de que o tempo faz com que a decisão seja suportada 
“doucettement” e aceita como justa, qualquer que seja. Nessa perspectiva, a 
decisão com os dados não é então pior que outras aparentemente mais racio-
nais, pois das 2.309 sentenças apeladas em sua carreira, todas foram ratificadas 
e aprovadas pela Corte, e seu primeiro e único erro Judiciário ocorreu por um 

1. Possui graduação em Direito pela Pontíficia Universidade Católica do Paraná (PUCPR - 1993), mestrado 
em Direito Público (Processual Civil) pela Universidade Federal do Paraná (UFPR - 1997), doutorado em 
Direito (Processual Civil) pela Universidade Federal do Paraná (UFPR - 2004) e Universita DegliStudi di Mi-
lano (UNIMI - 2002). Membro do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Processual (2002), Membro do Instituto 
Ibero Americano de Derecho Procesal (2008), Vice-Presidente Instituto Educa Brasilis (2014). Atualmente 
é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1999), Coordenadora e professora da 
Especialização em Direito processual civil contemporâneo PUCPR (2005). Exerce a advocacia na área cível.

2 CAVALLONE, Bruno. Iago e la teoria della circumstancial evidence (secondo atto di una comparazione tipi-
ca) Riv. Dir. Proc. – Padova: Ed. Cedam, 1999, p. 1102.
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“enfraquecimento da vista” que lhe impediu de ler corretamente os dados 
pequenos...

O episódio, que pode parecer anedótico, leva-nos a possíveis indagações 
emergentes. Desse modo, são por nós propostasas seguintes reflexões: Como 
gerenciar o tempo processual? Qual função do tempo processual? Qual a nossa 
tolerância ao tempo processual? 

2. COMO GERENCIAR O TEMPO PROCESSUAL?

Vamos começar pela questão que parece mais objetiva e administrável 
diante das demandas de um processo contemporâneo. 

A nossa necessidade de gerenciamento do tempo processual nasce da 
insatisfação generalizada com a prestação jurisdicional. Não se leia como uma 
crítica aos amigos juízes, mas a constatação de que a estrutura Judiciária está 
em crise. Assim, muitas ondas renovatórias do processo se sucederam até al-
cançarmos o “apogeu de uma nova era” (pelo menos é o que se espera) com o 
Novo Código de Processo Civil. E assim, se faz importante lembrar esta trajetó-
ria, mas sem o compromisso de exaurir todos os desdobramentos no processo 
contemporâneo. 

De modo que podemos apontar como primeira onda renovadora, a partir 
de 1985, a existência de elementos desconhecidos do direito positivo brasi-
leiro destinados: a) dar curso a demandas coletivas; b) tutelar  direitos de 
natureza transindividual; c) tutelar a ordem jurídica abstratamente conside-
rada em exemplos como  LACP 7347/85, Tutela dos interesses Transindividuais: 
Lei portadores de Deficiências 7853/89, Estatuto Criança e Adolescente 8069/90, 
CDC 8078/90, Lei Probidade Administrativa Pública 8429/92, Ordem Econômica 
8884/94, Interesses das pessoas idosas 10741/03.

E ainda, como segunda onda reformadora a partir de 1994 se identifica o 
aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos já existentes no CPC a fim de 
otimizar os instrumentos processuais através da introdução das tutelas juris-
dicionais diferenciadas, das tutelas sincréticas; modificações sistema recursal 
(agravo, embargos, apelação, etc); modificações nas tutelas de urgência; Emen-
da de Reforma do Poder Judiciário 45/2004.

Outro momento importante a se destacar é o chamado subsistema cole-
tivo3que se sustenta em uma mudança paradigmática: do individual ao social; 
da modernidade à pós modernidade, do processo voltado ao indivíduo para o 

3 No Brasil a partir dos anos 70, as tutelas do meio ambiente e consumo. Tutelas jurisdicionais: Ação Popu-
lar, ACP, CDC, Ação Coletiva, MS Coletivo e CDC como sistema interdisciplinar

Livro 1.indb   176 23/08/2015   22:26:53



177

ri diRoRrgR  o R  ronRRo Ropro r R  d ro rrRR  rR  rRiR  ono  m ioR  oiR o gsR  o R  g RonR

processo voltado ao coletivo. Assistimos, pois, a tentativa de despatrimoniali-
zação do direito e consequentemente doprocesso.

A par das modificações citadas quanto às tutelas de massa ocorreu tam-
bém a introdução de algumas formas de “precedentes obrigatórios”que, a des-
peito de previstos em lei ainda não são familiares à cultura jurídica dos opera-
dores do direito de civil law, em especial, do magistrado.

Neste passo, listamos o julgamento de improcedência liminar, a súmula 
impeditiva de recursos; a repercussão geral do recurso extraordinário e ainda 
o sobrestamento e julgamento uniforme dos recursos repetitivos; o julgamento 
monocrático pelo relator, a súmula vinculante e a novidade do IRDR (incidente 
de resolução de demandas repetitivas) trazido no art. 976 e ssCPC/15. Além do 
mais, não se pode olvidar de um remodelado sistema executivo; mudanças no 
sistema de recursos; das modificações na “tecnologia processual” (processo 
eletrônico), o que levou alguns doutrinadores a passar a tratar de uma “Nova 
etapa de reformas”, ou ainda uma “Terceira etapa de reformas”4.

Nesta medida não se pode deixar de enfatizar a função jurisdicional. Des-
de as teorias clássicas tais como de Allorio, Chiovenda e Carnelutti que profe-
tizam um Judiciário que declara o direito à reparação substituindo a vontade 
da parte na resolução da lide (tentativa de resumo das teorias), passando pela 
ideia da prevenção do direito ameaçado e aportando no Judiciário que não só 
olha para trás, mas que é prospectivo, fomentador de desenvolvimento e busca 
criar uma nova sociedade, papel este que as tutelas coletivas assumem o pro-
tagonismo a partir de uma jurisdição contemporânea e constitucional.

Esta Jurisdição contemporânea então se apresenta: a) como criadora do 
direito a partir da norma geral criada pelo legislador e do constitucionalismo 
contemporâneo: princípios constitucionais e direitos fundamentais; b) uma ju-
risdição com o dever de concretizar valores públicos; ideais sociais a partir de 
uma reforma estrutural; c) uma Jurisdição que mantém seu dever de pacificação 
social através da resolução instituída e estatal, da acomodação das disputas o 
que torna socialmente aceitável o conflito; d) uma jurisdição de tutela efetiva 
do direito material; e) uma jurisdição de tutela dos direitos transindividuais, 
direitos fundamentais prestacionais, mas principalmente uma jurisdição que 
represente um Direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva5.

4 JORGE, Flavio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha; DIDIER Jr., Fredie. A Terceira Etapa da Reforma Processual 
Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, ou ainda, BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do 
código de processo civil. São Paulo: Saraiva. 2006. Ressalva-se, no entanto, que em suas obras os auto-
res não tratam do processo eletrônico, mas que incluímos nesta “terceira etapa” de reformas por uma 
questão da cronologia da lei a ele referente 11.419/2006.

5 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. vol. I. 6. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 2014. pp. 94 e ss.
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De modo que o tempo processual tem sido gerenciado no processo atra-
vés de mudanças legislativas constantes visando otimizá-lo, porém como apon-
ta com lucidez o sempre lembrado mestre Ovídio: “Ninguém procura investigar 
as raízes históricas e culturais que condicionaram a formação de nosso sistema, 
frequentemente acontece que determinadas reformas pontuais, antes de oferecer 
vantagens na busca de maior efetividade na prestação jurisdicional, acabam agra-
vando ainda mais a crise, a ponto de tornar, em determinados setores da ativida-
de judiciária, praticamente inviável o exercício normal da jurisdição”.6

3. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR: DO 285-A AO 332 DO NOVO 
CPC. UM BREVE RESUMO DOS COLÓQUIOS ACERCA DO TEMA

Neste contexto acima representado queremos falar de julgamento de im-
procedência liminar, em especial, do “nascimento” do art. 285-A CPC numa bre-
ve trajetória até o julgamento de improcedência no 332 do Novo CPC.

O dispositivo legal em comento é concebido no projeto de lei n° 4.728 de 
2004 de iniciativa da Câmara dos Deputados em 27/12/2004 e teve como Relator 
o Deputado João Almeida do PSDB da Bahia. Apresentado substitutivo pelo De-
putado Roberto Magalhães (DEM/PE)7 posteriormente, no Senado, a proposição 
foi autuada sob o nº 101/05, tendo como relator o Senador Aloizio Mercadante 
do PT de São Paulo. Após acalorados debates, finalmente, em 07 de fevereiro 
de 2006 a Lei n° 11.277/2006 sancionada pelo Presidente da República a época, 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Na encontra-se na ratio legis do artigo, na esteira da Reforma do Judiciário 
(EC 45/04), uma evidente preocupação com o sistema processual brasileiro e 
sua consequente morosidade (dificuldade de gerenciamento do tempo proces-
sual), e via de consequência, a necessidade de garantia do princípio constitu-
cional da razoável duração do processo.8

6 SILVA, Ovídio Baptista. Processo e Ideologia. Forense: Rio de Janeiro, 2004, p. X.
7 Acrescentando uma emenda ao texto original, suprimindo a expressão “em processos repetitivos e sem 

qualquer singularidade”, contida no caput do art. 285-A. Ainda, foi solicitada a substituição da palavra 
“cassar” encontrada no § 1º do artigo 285-A, pela expressão “não manter”

8 (...) 2. Sob a perspectiva das diretrizes estabelecidas para a reforma da Justiça, faz-se necessária a alte-
ração do sistema processual brasileiro com o escopo de conferir racionalidade e celeridade ao serviço 
de prestação jurisdicional, sem, contudo, ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa.

 3. De há muito surgem propostas e sugestões, nos mais variados âmbitos e setores, de reformado pro-
cesso civil. Manifestações de entidades representativas, como o Instituto Brasileiro de Direito Processual, 
a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juizes Federais do Brasil, de órgãos do Poder 
Judiciário, do Poder Legislativo e do próprio Poder Executivo são acordes em afirmar a necessidade de 
alteração de dispositivos do Código de Processo Civil e da lei de juizados especiais, para conferir efici-
ência à tramitação de feitos e evitar a morosidade que atualmente caracteriza a atividade em questão.

 4. A proposta vai nesse sentido ao criar mecanismo que permite ao juiz, nos casos de processos re-
petitivos, em que a matéria controvertida for unicamente de direito, e no juízo já houver sentença de 
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Salienta-se que todas as análises abaixo podem parecer anacrônicas na 
medida em que dizem respeito ao texto de 1973 modificado em 2015, no en-
tanto, a trajetória da construção é bastante importante, na medida em que o 
legislador 2015, seguindo a esteira destas experiências doutrinárias e jurispru-
denciais objetivou decisivamente suplantar as dificuldades existentes. Assim, a 
adequada exegese do art. 332 está umbilicalmente ligada a estas discussões. 

Seguindo no texto legal temos que:

Art. 285-A. Quando a (a)matéria controvertida for(b) unicamente 
de direito e (c) no juízo já houver sido proferida (d) sentença de 
total improcedência em outros (e) casos idênticos, (f) poderá ser 
(g) dispensada a citação e proferida sentença, (h) reproduzindo-
-se o teor da anteriormente prolatada.

§ 1° Se o (i)autor apelar, é (j) facultado ao juiz decidir, no prazo 
de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosse-
guimento da ação.

§ 2° Caso seja mantida a sentença, será ordenada a (k) citação do 
réu para responder ao recurso.

Embora a redação do artigo aprioristicamente pareça descomplicada, no 
entanto, sua aplicação prática apresentou, desde a vigência da norma, alguma 
complexidade e muitas vezes, perplexidade, na doutrina e jurisprudência. Todos 
os grifados do texto normativo acima indicam as dúvidas e dificuldades que sur-
giram seja na interpretação da norma, seja na sua aplicação e efetividade. Sem 
nos determos aprofundadamente nos problemas já levantados queremos seguir 
trajetória até o resultado da evolução da norma no Novo CPC, por conseguinte, 
faremos uma referência sintética das questões ditas lacunosas. Vamos a elas:

(a) Matéria controvertida: As dificuldades enfrentadas dizem respeito da 
concepção de “controvérsia” antes da citação do réu, assim, na petição inicial, 
ao tempo da dedução aplicação da norma ao caso concreto, existirá apenas 
a pretensão deduzida pelo autor e nada mais, isso porque a controvérsia em 
seus limites e feições só se define após a resposta do réu. Importantes, sob 
este aspecto, as considerações de Nelson Nery Jr. e Lenio Streck.9

total improcedência, dispensar a citação e proferir decisão reproduzindo a anteriormente prolatada(…)” 
Projeto de Lei n° 4.728/2004, disponível em:  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin-
tegra?codteor=260588&filename=PL+4728/2004,

9 Para alguns doutrinadores não há matéria controvertida, tendo em vista que não há controvérsia antes 
da citação do réu. (v. NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comenta-
do e legislação extravagante. 11ª.ed.rev.,ampl. atual. -São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.p. 482 
e  STRECK, Lênio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. (Mais) um passo atrás no direito brasileiro. 
Quem vai cuidar do guarda da esquina? Jus Navegandi. Teresina, ano10.  n. 959. 17 dev 2006. Disponível 
em: <HTTP:// jus.com.br/revista/texto/7987>. Acessoem: 10 fev. 2014.
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(b) Unicamente de direito: a matéria contida na petição inicial como causa 
de pedir, em verdade, deve ser unicamente de direito. E essa técnica não é no-
vidade, a exemplo do art. 515 §3°, CPC/73(art. 1.013§3° NCPC) como bem lembra 
Ataíde Jr.10. No entanto, a questão está em se admitirgraus de predominância 
de questões fáticas sobre as jurídicas e vice-versa, pois em tese, não há causa 
em que se discuta única e exclusivamente questão de direito. O que pode estar 
em causa é a repercussão jurídica, o modo pelo qual determinado fato é apre-
endido pelo Direito.

A festejada jurista Teresa Arruda Alvim Wambier11assenta que entre ques-
tão de fato e de direito “rigorosamente, seria impossível fazer-se esta distinção, 
pelo menos no plano ontológico, já que o fenômeno direito ocorre, de fato, no 
momento da incidência da norma, no mundo real, no universo empírico”.Nesse 
diapasão, o aspecto predominantemente de direito, se revela a partir do mo-
mento que se admitem como verídicos os fatos narrados na inicial do autor e, 
consequentemente, o julgamento liminar de improcedência do pedido se dará 
em razão de já haverem sido afastadas pelo juízo em casos semelhantes. Cor-
robora o entendimento Cassio Scarpinella Buenoque assevera sobre a necessi-
dade de se considerar questões predominantemente de direito.12

(c) No juízo: Há um entendimento que a jurisprudência vem buscando su-
plantar quanto ao alcance da expressão juízo. A priori entendeu-se que “juízo” 
quer significar apenas “unidade de competência territorial, ou seja, a Comarca 
ou a Subseção Judiciária”13. A competência territorial é aquela estabelecida em 
razão do território ou do espaço geográfico em que o juiz tem jurisdição, regu-
lada pelo CPC/73 nos arts. 94 e ss (art. 46 ss NCPC). Portanto, “pode-se dizer que, 
para a aplicação da nova regra, é preciso que tenha sido proferida sentença de 
total improcedência em casos idênticos dentro da Comarca (justiça dos Estados) ou 
da Subseção Judiciária (justiça federal)”14, mas não necessariamente pelo mesmo 
juiz. De modo que não se trata de dever ser o mesmo juiz que proferiu a sen-
tença, mas sim de notar a semelhança dos casos concretos15. Marinoniconverge 

10 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei n.° 
11.277/2006) Revista dos Tribunais. São Paulo. ano 31. v. 141, p.120. nov.2006.

11 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e 
ação rescisória,Ed.RT. 2002. p. 154.

12 No entendimento do autor o que o artigo requer é que a questão jurídica se sobressaia a questões 
eventuais de fato, concluindo que fatos sempre haverá, porém, naqueles casos em que a prática sempre 
levará ao ‘julgamento antecipado da lide’, devem ser solucionadas as questões predominantemente 
de direito. BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do código de processo civil. São Paulo: 
Saraiva. 2006. V.2. p.68-69.

13 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. As novas reformas do processo civil: leis 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 
11.277 e 11.280, de 2006. Op. Cit. p. 82.

14 Idem.
15 “Se, na comarca ou na subseção judiciária, qualquer juiz tenha proferido sentença de total improcedên-

cia em causa cuja matéria é somente de direito, os demais juízes poderão usar essa sentença paradigma 
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com este entendimento de que a identificação de casos idênticos não demanda 
o mesmo magistrado. “Não é necessário que as decisões sejam do mesmo juiz. 
Sendo o caso idêntico, pode o juiz dispensar a citação do demandado e prolatar 
desde logo sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente proferida. Não é 
necessário que a sentença prolatada seja idêntica à anterior: basta que tenha o 
mesmo teor”16. No entanto, este é um ponto que queremos tratar com mais 
vagar, pois a jurisprudência cria paradigma interessante para interpretar esta 
norma principalmente ao entender “juízo” como o alinhamento vertical da deci-
são, ou seja, entre os Tribunais. (Ver o item 4 infra. A orientação do alinhamento 
entre os Tribunais: Alcance da expressão “no juízo”).

(d) Sentença de total improcedência: Uma questão que se impõe é o al-
cance da expressão “total improcedência”. Eduardo Cambi, defende que, “a 
regra do art. 285-A do CPC não será aplicada quando os casos idênticos não 
forem julgados totalmente improcedentes”17. Isso para que, se evite prejudicar 
o demandado, que não teve a oportunidade de defesa. Tal conclusão parece 
bastante coerente, pois a parcial procedência com a dispensa de citação da 
parte contrária implicaria na nítida violação aos princípios do contraditório, da 
ampla defesa e do devido processo legal.

Outra pergunta que chegou a ser aventada é sobre a necessidade do trân-
sito em julgado da decisão paradigma, entretanto tal questão é mais complexa 
do que parece ser e seus desdobramentos foram tratados no item 4 infra, isso 
porque, partindo do pressuposto que deve haver a referida coincidência, ali-
nhamento entre os Tribunais é factível a conclusão de que, provavelmente, já 
houve trânsito em julgado. Ver, acontrario sensu, Vicente Ataíde.18

(e) Casos idênticos: a crítica se perfaz na ideia de que a expressão “casos 
idênticos” pressuporia, a rigor do termo, a tríplice correlação dos elementos da 

em casos idênticos, caso concordem com seus termos, aplicando a regra do art. 285-A do CPC. (...) Essa 
prática torna-se facilitada através dos bancos de sentenças, que começam a ser disponibilizados pelas 
redes de computadores dos tribunais (...). Não é preciso que o juiz sentenciante já tenha enfrentando a 
questão de direito alguma vez. Basta que identifique na sentença paradigma a sua aplicabilidade para 
o caso recebido e, é claro, concorde com a tese jurídica esposada pelo colega” (grifo original).ATAIDE 
JUNIOR, Vicente de Paula. As novas reformas do processo civil: leis 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 
11.280, de 2006. Op. Cit. p.83.

16 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 293-294.

17 CAMBI, Eduardo. Julgamento Prima Facie (imediato) pela técnica do art. 285-A do CPC. Revista dos Tribu-
nais. São Paulo. n. 854. dez.2006, p.61.  

18 “Interessante notar que a lei não faz nenhuma ressalva quanto às condições da sentença paradigma. Isso 
quer dizer que essa sentença, que será utilizada como referência para os casos posteriores idênticos, 
não precisa estar acobertada pela coisa julgada, podendo, mesmo, ter sido reformada em grau de recur-
so. Se o juiz da causa concordar com a tese jurídica da sentença paradigma, não importa a confirmação 
ou a reforma desta: a sentença paradigma passará a ser a sentença do juiz da causa e o entendimento 
nela contido, dele será. (grifos originais)”. ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. As novas reformas do proces-
so civil: leis 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006. Op. Cit. p. 84.
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ação: partes, pedido e causa de pedir o que ensejaria, por óbvio, uma sentença 
terminativa ou por infringência a coisa julgada ou por simples litispendência. No 
entanto, para dar sentido concreto à norma, passada a barreira técnico-grama-
tical, sugeriu-se o entendimento bem esposado por Greco Filho de que se trata 
de abordar“casos em que há identidade da tese jurídica quanto ao fundamento 
legal da demanda”19. Sobre isso, a doutrina diverge, pois para alguns os pedidos 
também devem se equivaler, enquanto que para outros casos idênticos quer 
significar casos semelhantes - até para “fugir” do texto legal do art. 301, §2°, do 
CPC/73 (art. 337 §2° NCPC) e sobre talquestão importante verificar a respeito a 
opinião de Fernando Gajardoni20 no que corrobora Vicente de Paula Ataide Ju-
nior21. De outra banda, nosso grande mestre Humberto Theodoro Júniorpolariza 
em sentido contrário sua opinião: “Se a tese de direito é a mesma, mas a preten-
são é diferente, não se pode falar em ‘casos idênticos’, para fins do art. 285-A. da 
mesma forma, não ocorrerá dita identidade, se, mesmo sendo idêntico o pedido, 
os quadros fáticos descritos nas duas causas se diferenciarem”22.

(f) Poderá (ser proferida sentença liminar de improcedência): Outra ques-
tão que releva destacar é a discricionariedade do juiz. Entendimento coerente 
se mostra na esteira de que a aplicabilidade do dispositivo é uma faculdade 
e não uma obrigatoriedade, “A técnica utilizada pelo artigo 285-A do CPC visa à 
aceleração do processo. Mas se trata, a toda evidência, de uma faculdade para 
o juiz da causa, como exercício do poder discricionário judicial. Não há qualquer 
obrigatoriedade em se utilizar o instituto. O juiz, mesmo sabendo da existência, no 
juízo, de sentença de total improcedência em casos idênticos, poderá muito bem 
ordenar a citação e processar normalmente a causa.”23

(g) Dispensada a citação: o ponto alto das crítica se circunscreveu à técnica 
da dispensa da citação. As vozes foram várias e muito fortes no sentido de que 

19 FILHO, Vicente Greco. Direito Processual Civil Brasileiro, volume 2, 19ª edição, Editora Saraiva, 2008, p. 82.
20 “A expressão casos idênticos deve ser interpretada, por isso, como sendo casos semelhantes, isto é, que 

tenham os mesmos fundamentos de fato e de direito (causa de pedir), ainda que o pedido seja diverso. 
Por exemplo, nada impede a aplicação do dispositivo para julgar improcedente de plano a pretensão que 
veicule tese sobre a inconstitucionalidade de determinado tributo ou contribuição (causa de pedir) para fins 
de repetição de indébito (pedido da nova ação), quando idêntica tese jurídica, com a invocação dos mesmos 
fundamentos, haja sido rejeitada em ação com pedido de compensação (pedido primitivo).” GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações indevidas e o julga-
mento antecipadíssimo da lide. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 10.

21 “Os casos idênticos são aqueles que conservam entre si, apenas, a identidade de teses jurídicas, de 
modo que, tanto em relação a um caso, como em relação a outro, a matéria de direito é a mesma. Não 
haverá a necessidade de identidade de partes e, nem mesmo, de pedido, pois a solução a dar, em 
qualquer hipótese, seria a mesma: improcedência em função da tese jurídica defendida.” ATAIDE JUNIOR, 
Vicente de Paula. As novas reformas do processo civil: leis 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, 
de 2006. Op. Cit. p. 84.

22 THEODORO JÚNIOR, Humberto. As Novas Reformas do Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2007. p. 16.

23 ATAÍDE JUNIOR. Vicente de Paula (ob.cit, p. 104).
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sob o pretexto de agilização procedimental escondia-se a perversa consequência, 
ou desejo (!) de um retrocesso no Estado democrático de direitos, na medida em 
que se estaria ferindo, de morte (!), as garantias do contraditório, ampla defesa, 
segurança jurídica, publicidade, isonomia, e consequentemente, devido processo 
legal, bem como, profundamente, a inafastabilidade do Judiciário. A insatisfação 
foi tanta que incontinentià entrada em vigor da norma foi ajuizada ADI 3695 (mar-
ço/ 2006) contra a Lei Federal 11.277/2006 que acrescentou o art. 285-A ao CPC, 
totalmente baseada no argumento de ferimento destas garantias processuais.

Aqui, abre-se um parêntese para o tratamento da ADI mencionada. A argu-
mentação apresentada no instrumento de controle constitucional, que reflete 
grande parte da doutrina contrária ao dispositivo, inicia-se com a acusação de 
violação à igualdade e segurança prevista no artigo 5º da CF. Na sequencia, a 
OAB apresentou parecer do jurista Paulo Medina24 no qual defende que haveria 
uma restrição ao direito de ação, na medida em que impede o surgimento da 
relação processual triangular (na esteira da tese defendida pelo ilustre jurista 
Humberto Theodoro Junior). A argumentação da OAB foi complementada pela 
alegação de violação ao princípio do contraditório, pela supressão da partici-
pação de todas as partes no convencimento da decisão judicial, bem como o 
devido processo legal e publicidade, uma vez que não há publicidade da sen-
tença utilizada como paradigma.

A contrario sensu existem também argumentos constitucionais com igual 
força ancorados em preceitos de celeridade tal como previsto também no art. 
5º da CF. Neste sentido, anotam-se as manifestações da Presidência da Repú-
blica, Ministério da Justiça, Instituto Brasileiro de Direito Processual, Senado 
Federal, Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral da República, todas 
unânimes defendendo a constitucionalidade do artigo 285-A. Tais entidades, sob 
os mais diversos aspectos asseveram a não violação do princípio da igualdade 
das partes25, do contraditório26, mas sim aplicação concreta do princípio do 
acesso ao judiciário efetivo e razoável duração do processo27. Importante aqui 

24 “A relação jurídica processual estabelece-se, inicialmente, entre o autor e o juiz. É apenas bilateral nessa 
fase. Com a citação do réu, este passa também a integrá-la, tornando completa e trilateral. Então, estará 
o Estado habilitado a levar o processo à missão pacificadora dos litígios e terá instrumento hábil para dar 
solução definitiva (de mérito) à causa”(Excerto do parecer mencionado).

25 Interessante lembrar a reflexão colocada nas informações prestadas pela Presidência ao alegar que o 
texto impugnado não viola o princípio da igualdade das partes, uma vez que semelhante ao que ocorre na 
hipótese do artigo 295, CPC, de fato não há o processo e tampouco relação processual entre autor e réu.

26 Importante o posicionamento do Ministério da Justiça, que de modo geral afirma que não há violação 
aos princípios constitucionais ressaltando que o objetivo central do dispositivo é de “simplificar o proce-
dimento para o julgamento de demandas sem qualquer singularidade e cuja improcedência seja expressa e 
pacificada no juízo”, ou seja, evita-se o uso desnecessário do Judiciário.

27 A Advocacia Geral da União fundamentou suas razões com doutrinadores como José Afonso da Silva e Ro-
gério Lauria Tucci, defendendo dentre outros posicionamentos, o de que ação em sentido constitucional 
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ressaltar a participação do IBDP -Instituto Brasileiro de Direito Processual, como 
amicus curiae, em peça da lavra de Cassio Scarpinella Bueno que defendeu que 
o direito de ação não pode ser entendido pelo autor como direito de obtenção 
de resultados favoráveis, bem como que o artigo 285-A não impede a regular 
instauração do processo, já que prevê o contraditório em caso de recurso. 
Além disso, diferentemente do que fora apresentado pela OAB, o IBDP escla-
receu ainda que a “segurança jurídica reside em se saber quais serão as regras 
a serem aplicadas em cada caso concreto, conforme as diversas situações que se 
ponham perante o magistrado.” Aponta-se apenas que a ADI ainda não foi defini-
tivamente julgada sendo hoje seu relator Ministro Teori Zavaski, no entanto, pa-
rece-nos que se pode até falar de “perda de objeto” da mesma, pois passados 
8 anos do seu ajuizamentoo artigo 285-A é uma realidade concreta e frequente 
no nosso Judiciário cuja legitimidade e constitucionalidade consequentemente 
se impuseram diante e a partir do ethos social. 

Deve-se por fim, citar boa parte da doutrina que defende o dispositivo que 
a prática já consagrou. Marinoni reflete: É racional que o processo que objetiva 
decisão acerca da matéria de direito sobre a qual o juiz já firmou posição em pro-
cesso anterior seja desde logo encerrado, evitando gasto de energia para a obten-
ção de decisão a respeito de caso idêntico ao já solucionado. Nesta perspectiva, 
o processo repetitivo constitui formalismo desnecessário, pois tramita somente 
para autorizar o juiz a expedir a decisão cujo conteúdo já foi definido no primeiro 
processo.28Ainda nesta esteira de pensamento, Ada Pellegrini Grinover leciona 
que as garantias do devido processo legal precisam ser adaptadas à sumarização 
do processo, sendo a técnica do art. 285-A do Código de Processo Civil mais um 
exemplo disto. Acrescenta que o contraditório pode ser diferido, sendo a pedra 
de toque a ausência de prejuízo às partes29. Didier faz coro uníssono “não há 
qualquer violação à garantia do contraditório (artigo 5, LV da CRFB), tendo em vista 
que se trata de um julgamento pela improcedência.”30

(h) reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada: Outra questão suci-
tada é o que se deve entender por reprodução da chamada “sentença para-
digma”. Deve ser total ou pode-se citar apenas excertos? Deve ser uma cópia 

não é apenas um direito ao processo, mas à justiça e uma tutela efetiva, bem como que há prestação ju-
risdicional do Estado, mesmo quando se contraria sumariamente os interesses do autor. Acompanhando 
os pareceres anteriores, a Procuradoria-Geral da República salientou também que o artigo vergastado 
convergia perfeitamente com a EC nº 45, especialmente quanto à duração razoável do processo.

28 MARINONI, Luiz Guilherme. Ações Repetitivas e julgamento liminar. Ano 96. Revista dos Tribunais. 2007, 
v.858. p. 15.

29 GRINOVER, Ada Pellegrini e Outros. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros editores, 22ª edição, 
2006.

30 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 
Bahia: Jus PODIVM,2008. v.1., p. 447.
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reprográfica autenticada? Se há tolerância, até em nome a tecnologia e, ob-
viamente, da celeridade do processo que o juiz possa simplesmente “colar e 
copiar” (na sua própria sentença ou em xerox) a sentença  inspiradora, a ques-
tão principal a se analisar é que,independentemente, de cópia ou xerox, total 
ou parcial, não se pode abrir mão de uma garantia imprescindível ao Estado 
democrático de direitos – a fundamentação da aplicação daquela decisão à fat-
tispecie - caso presente e concreto (Scarpinella Bueno)31 indicando claramente 
os pontos de coincidência entre esse e aquele tudo em atenção à exigência 
constitucional da motivação sentença (Marcato)32.

(i) o autor apelar: Por óbvio, em homenagem ao princípio do contraditório 
(ainda que diferido) o autor pode apelar da decisão de improcedência. Assim, 
surge outra questão pertinente: caso seja orecurso do autor provido, será re-
formada a sentença e julgado o mérito, ou apenas a sentença será invalidada, 
e os autos baixados para novo julgamento? Qual a extensão do julgamento da 
apelação pelo Tribunal?

Nesse ponto temos três cenários a se considerar: a) o réu não apresentou 
contrarrazões à apelação do autor; b) o réu apresentou contrarrazões somente 
quanto à matéria da apelação; c) o réu apresentou contrarrazões à apelação e 
concomitante apresentou suas razões de defesa da inicial.

Nos dois primeiros casos, é evidente que, no caso de reforma da sentença 
de 1º grau em sede de apelação é imperioso baixar os autos à origem e abrir 
prazo para contestação, visto que, o processo deve correr normalmente, in-
clusive com citação do réu para contestar. No último caso, se já houve a apre-
sentação de defesa do réu juntamente com as contrarrazões, cabe ao julgador 
determinar ou não nova intimação para contestação.

Nelson Nery acredita que o alcance da decisão de apelação pelo Tribunal 
ad quem é extenso, ou seja, pode inverter o resultado de improcedência para 

31 “...esta reprodução da sentença anterior deve ser entendida, em nome dos princípios da economia e da 
eficiência processuais, amplamente. Uma mera cópia “autenticada” pelo juiz ou pele escrivão, da sentença 
anterior atende, no particular, à exigência da lei. Em tempos de informática, não há como recusar, até mesmo, 
que o magistrado se limite a “imprimir” a sentença já proferida – a sentença paradigmática – para o novo 
caso. (...) não obstante o silêncio da regra, é que o juiz prolator da sentença diga por que o “processo novo” 
admite sua rejeição liminar nos moldes do 285-A, providência inafastável a luz do “modelo constitucional do 
processo civil” (princípio da motivação, art. 93, IX da CF) que levará em qualquer caso, a justificar concre-
tamente a aplicação da regra. Terá de dizer, portanto, que o caso não traz, em si, nenhuma diferença em 
relação aos demais já julgados, motivando, neste sentido, o seu proceder.” (BUENO, 2007, p. 128)

32 “Entenda-se, finalmente, por reprodução do teor da sentença anteriormente prolatada, não apenas a 
burocrática indicação ou transcrição do(s) paradigma(s) utilizado(s) para fundamentar o julgamento de 
plano, mas, sim a clara explicitação dos pontos de coincidência entre esse e aquele(s), tudo em atenção 
à exigência constitucional da motivação da sentença, assim resguardada a plenitude do contraditório e 
da defesa.”Disponível em: < http://www.cursomarcato.com.br/admin/mod_ac/doutrinas/285-a.doc Acesso 
em 07 de fevereiro 2014
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procedência para o autor daí porque há necessidade do réu aduzir toda sua 
matéria de defesa juntamente com as contrarrazões de apelação. Porém, se 
o Tribunal somente der prosseguimento à ação, os autos devem ser baixados 
e o réu citado para contestar. A única ressalva que faz é que o Tribunal não 
poderia inverter o julgamento para a procedência do autor devendo pois bai-
xar os autos ao juízo de origem, quando para o julgamento da causa houvesse 
necessidade de instrução probatória: “Na nova apreciação do mérito, o tribunal 
pode inverter o resultado da demanda, de improcedência para procedência, e dar 
ganho de causa ao autor. Daí a necessidade de o réu ser citado para acompanhar 
o recurso e, nas contra-razões, aduzir toda a matéria de defesa como se contestas-
se. Caso o tribunal dê provimento ao recurso, mas determine o prosseguimento do 
processo no primeiro grau de jurisdição, o réu será intimado (a citação já ocorreu) 
para oferecer contestação [...] Provido o recurso, a ação tramitará normalmente. 
Quando, pelo provimento da apelação, houver necessidade de produção de pro-
vas, o tribunal não poderá julgar o mérito da causa em favor do autor, mas deverá 
devolver os autos à instância ordinária para que tenha seu curso normal e possa 
receber sentença no juízo de primeiro grau”.33

Assim, o réu não está obrigado a produzir toda a matéria de defesa nas 
contrarrazões, ficando restrito a responder ao recurso de apelação interposto 
pelo autor. Desde modo, não poderá o Tribunal julgar a ação diretamente, e 
sim, em caso de prover o recurso interposto, remeter os autos para o juiz de 1º 
grau para que este seja intimado/ citado para contestar a ação, podendo após 
proferir nova sentença.

(j) facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença: 
Trata-se do juízo de retratação, incitado pelo recurso do autor, sem a ouvida da 
parte contrária, através de decisão fundamentada.34 Neste caso, determinará a 
citação do réu para que o processo prossiga normalmente. Havendo retratação, 
o preparo já feito será aproveitado em futura e eventual apelação.”35 . Lem-
bra-se ainda que há diferenças entre o juízo de retratação do art. 296 CPC/73 
(art. 331 NCPC) e o art. 285-A §1ºCPC/73 (art. 332 NCPC) que decorrem da própria 
sistemática diferenciada do instituto em estudo. 36

33 NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 555.

34 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Julgamento de mérito conforme o estado inicial do processo – Análise do art. 
285-A (Lei n. 11.277, de 7 de fevereiro de 2006). Revista Bonijuris. n. 150, p. 16. Maio.2006.

35 JÚNIOR, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante. 11ª.ed.rev.,ampl. atual. -São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.p, 555

36 O instituto da retratação do art. 285-A e parecido com a retratação do art. 296 do CPC, como bem observa 
ELPÍDIO DONIZETTI, trazendo este autor as diferenças básicas entre tais instituto“[...] interposta apelação 
do indeferimento da inicial, é facultado ao juiz retratar-se, isto é, reformar sua própria decisão, determinan-
do, portanto o prosseguimento da ação, com a citação do réu (arts. 285-A, §1º e 296). O efeito devolutivo da 
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Vale lembrar que, o juízo de retratação só poderá ser exercido por aquele 
juízo que julgou liminarmente o processo, pois, em razão do efeito devolutivo, 
somente o juiz que proferiu tal sentença é que poderá exercer a retratação do 
julgado.

(k) citação do réu para responder ao recurso: Diante dainterposição do 
recurso de apelação abre-se prazo para o réu apresentar contrarrazões isso 
porquenão havendo retratação, o réu citado, pois, como sabido, o réu ainda 
não se manifestou no processo tendo para tanto o prazo de quinze dias.Assim, 
a dúvida paira no tocante à apresentação de suas razões de defesa. Poderá o 
réu apresentar contestação juntamente com as contrarrazões? Se sim, será em 
peças separadas, ou dentro das contrarrazões? A posição de Nelson Nery, é a 
de que este é o momento para dedução de toda a matéria de defesa que teria 
contra a pretensão do autor, como se oferecesse contestação37. Em sentido con-
trário Scarpinella Bueno38 e Marinoni especifica a defesa do réu que deve ser 
atinente às razões pelas quais a aplicação do julgamentoliminar foi acertada 39.

apelação, nesse caso, não será imediato, mas sim diferido, Entre a apelação prevista no art. 296 e a no art. 
285-A, §§ 1º e 2º, há algumas diferenças.A apelação prevista no art. 296, o prazo para o juiz exercer o juízo 
de retratação é de quarenta e oito horas. Não sendo reformada a decisão, os autos serão encaminhados ao 
tribunal para julgamento da apelação. O réu não é intimado para contra-arrazoar o recurso. Em razão disso, 
eventual provimento da apelação será tão-somente para cassar a sentença e determinar a citação do réu. 
Não haverá incidência do efeito translativo do recurso (art. 515, §3º), ou seja, não poderá o tribunal julgar o 
mérito da ação (o pedido formulado na petição).Na apelação prevista no art. 285-A, §§1º e 2º, se o autor ape-
lar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de cinco dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento 
da ação, ou seja, determinar a citação do réu par responder. Caso seja mantida a sentença será ordenada a 
citação do réu para responder ao recurso. O tribunal pode aplicar o princípio da causa madura e rejulgar o 
mérito da ação, uma vez que não há necessidade de outras provas além das que acompanharam a inicial.” 
(DONIZETTI, 2008, p. 306)

 SCARPINELLA BUENO, também faz comparação acerca da retratação do art. 285-A e a do art. 296, trazendo 
o prazo impróprio de 5 dias, para o caso do art. 285-A, observa-se: “O parágrafo primeiro do art. 285-A 
é expresso ao permitir o cabimento do recurso de apelação da sentença que profere o juízo negativo de 
admissibilidade aqui discutido. A exemplo do parágrafo único do art. 296 admite, também aqui a apelação, 
excepcionalmente, tem efeito regressivo é dizer, admite que o magistrado volte atrás na sua decisão, profe-
rindo juízo positivo de admissibilidade, determinando-se a citação do réu. O prazo impróprio para tanto, de 
acordo com a regra, é de 5 dias.” (BUENO, 2007, p. 128) e ainda FERREIRA, Douglas Antonio Roque. Acesso 
em 13 fevereiro 2014http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&ar-
tigo_id=8766#_ftn3

37 NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 555.
38 “O réu citado passa a integrar o processo para todos os fins. Diferentemente do que ocorre, normalmen-

te, não se espera dele que apresente, desde logo, as “respostas” a que se refere o art. 297. Ele deve 
limitar-se a responder o recurso de apelação do autor, adaptando-se, para este fim, o mandado de ci-
tação. Na hipótese do recurso ser provido, isto é, acolhido, é imperioso que seja aberto prazo para que 
o réu, perante a primeira instância, apresente as respostas que entender pertinentes. Aqui, contudo, 
considerando que ele já integra o processo para todos os fins, ele fica vinculado ao que já foi decidido 
e às questões mesmo que de ordem processual, que já tenham sido expressamente enfrentadas e rejei-
tadas”. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: procedimento comum: 
ordinário e sumário.  tomo I. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 127.

39 “Após citado, é obvio que o réu, porque tem o direito de rebater a totalidade dos argumentos da ape-
lação, poderá dizer, i) no caso em que a decisão se fundar em sentença do juízo singular, ia) que o caso 
concreto realmente se amolda à decisão tomada com parâmetro e/ou ib) que essa decisão é justa; e ii) 
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Por fim, mais duas questões se levantam: a) uma, diz respeito a comunica-
ção do resultado de improcedência ao réu; b) outra, perquire sobre a aplicação 
do instituto aos Juizados Especiais e outras medidas processuais.

Em resposta à primeira indagação (a) o art. 285-A do CPC não faz essa 
determinação de comunicação do resultado do processo ao réu, sendo, inclusi-
ve, ponto referencial de teses que defendem a inconstitucionalidade do tema. 
Todavia, conforme nos explica Eduardo Cambi, deve-se aplicar analogicamente 
a regra do art. 219, §6° CPC/73 (art. 241 NCPC), já que “a decisão que encerra o 
processo é de mérito por ser o pedido julgado improcedente (art.269, inc. I, CPC)”40 
(art. 269 CPC/73 corresponde ao art. 487 NCPC).

Disso, conclui-se, que o réu sempre saberá do processo ajuizado contra 
ele, já que mesmo não havendo a sua citação para responder a apelação, 
haverá a sua citação para que tome ciência do julgado. E, dessa forma, o réu 
poderá impedir que o autor demande outra ação contra a mesma parte proces-
sual, o mesmo pedido e mesma causa de pedir, pois existente ao caso a coisa 
julgada material, prevista no art. 301, inc. VI, CPC/73 (art. 337, VI NCPC), o que 
enseja a extinção do processo sem a resolução de mérito, conforme o art. 267, 
inc. V, CPC/73 (art.485 NCPC).

Quanto a aplicação do instituto entende-se que o art. 285-A do CPC é ex-
tensivo aos Juizados Especiais. Apesar de a Lei nº. 9.099, de 26 de setembro de 
1995 não prever a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, o dispo-
sitivo que se estuda está em consonância com seu art. 2º, afirmando que os 
processos em andamento nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais orientam-se, 
dentre outros, pelos princípios da simplicidade, economia processual e celeri-
dade.O dispositivo também é extensivo a outras medidas processuais, relativas 
às ações rescisórias, mandado de segurança e habeas corpus, com competên-
cia originária dos Tribunais, asseverando Eduardo Cambi, a sua não aplicação 
ao processo de execução e ao processo cautelar; “Por outro lado, o artigo 285-A 
do CPC não é aplicável ao processo de execução, já que este possui desfecho úni-
co, partindo da existência do título executivo para buscar a satisfação do credor. 
Tampouco, é aplicável em relação ao processo cautelar, cuja instrumentalidade 
com o processo principal, impede decisões satisfativas. O processo cautelar não 

no caso em que a decisão se funda em súmula, iia) que o caso concreto se enquadra na súmula e/ou  
iib) que o recorrente não trouxe novos fundamentos capazes de permitir a análise da súmula e/ou iic) 
que a súmula em que a rejeição liminar se baseou não deve ser reformada”.MARINONI, Luiz Guilherme. 
Processo de conhecimento. vol. II. 9. ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. pp. 96-103.

40 CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do art. 285-A do CPC. In: ABREU, Pedro 
Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (coord.). Direito e processo: estudos em homenagem ao Desembar-
gador Norberto Ungaretti. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. p. 512.
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realiza o direito material, apenas permite que tal direito seja discutido e efetivado 
no processo principal”.41No mesmo sentido, Tadeu Xavier.42

Aqui se encerra, em apertada síntese um panorama das análises feitas 
sobre o instituto do 285-A desde sua concepção. Lembra-se que não se preten-
deu esgotar todos seus desdobramentos, mas apenas enfatizar as dificuldades 
práticas de sua aplicação. 

Em verdade, em razão de todos estes colóquios doutrinários e sem dúvi-
da, também jurisprudenciais houve-se por bem “reescrever” este instituto no 
Novo CPC tentando otimizar a técnica já consagrada. Em 16 de março de 2015 
foi sancionado pela Presidente Dilma Roussef(depois de muito suor...) o nosso 
tão aguardado Código de Processo Civil. Eis o “filho recém parido” sobre o qual 
teceremos algumas considerações ainda neste ensaio, mais adiante:

DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO 

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, inde-
pendentemente da citação do réu, julgará liminarmente improce-
dente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Supe-
rior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Su-
perior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de deman-
das repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o 
pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou 
de prescrição.

§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito 
em julgado da sentença, nos termos do art. 241.

41 Idem, p. 514.
42 “Entendemos que a melhor interpretação a ser dada ao dispositivo legal em questão é no sentido de pos-

sibilitar a sua aplicação aos mais diversos tipos de procedimentos, pois se trata de regra procedimental de 
ampla compatibilidade comas diversas formas do nosso sistema. Portanto, o dispositivo em questão tem 
aplicabilidade em qualquer rito: comum (ordinário ou sumário), juizados especiais (estadual ou federal), 
procedimentos especiais do Código de Processo Civil ou regulados por leis esparsas (v. g. ação de mandado 
de segurança).   Quanto ao processo cautelar, não vislumbramos adequada aplicação desta regra procedi-
mental sobre o julgamento liminar de improcedência, considerando a vinculação desta demanda a um futuro 
processo de conhecimento, onde, então, poderá ocorrer a aplicação do art. 285-A/CPC.”XAVIER. José Tadeu 
Neves. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE EM AÇÕES REPETITIVAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL 
ATUAL E NO CONTEXTO DO PROJETO DE NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Revista Virtual AGU ano XII, nº 128, 
outubro 2012, p. 18.

Livro 1.indb   189 23/08/2015   22:26:54



dio r RrR  oR roR d  o rR o

190

§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) 
dias.

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento 
do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, 
determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de 15 (quinze) dias.

4. A ORIENTAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE OS TRIBUNAIS: ALCANCE DA 
EXPRESSÃO “NO JUÍZO”

Importante decisão paradigma da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão 
(em RECURSO ESPECIAL Nº 1.109.398 - MS (2008/0283287-1)2011) ilustra a questão: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE. ART. 285-A DO 
CPC. ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE. DISSIDÊNCIA RELATIVA ÀS 
INSTÂNCIAS SUPERIORES. APLICAÇÃO DA NOVA TÉCNICA. DESCABIMENTO. 
EXEGESE TELEOLÓGICA.1. A aplicação do art. 285-A do CPC, mecanis-
mo de celeridade e economia processual, supõe alinhamento en-
tre o juízo sentenciante, quanto à matéria repetitiva, e o entendi-
mento cristalizado nas instâncias superiores, sobretudo junto ao 
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso 
especial não provido. 

Especifica o Ministro que a questão se cinge “à interpretação da fórmula 
“no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 
idênticos”, postulando o recorrente leitura mais literal do artigo, no sentido de ser 
bastante a existência de julgados no próprio juízo, abstraindo-se qualquer dissídio 
eventualmente ocorrente com as instâncias superiores.”

Afasta pois, o Ministro a literalidade de interpretação do dispositivo no 
sentido de que a decisão paradigma deva ser invariante do próprio juiz sen-
tenciante. Invoca uma interpretação sistemática da norma remetendo aos arti-
gosart. 120, parágrafo único CPC/73 (art. 955 NCPC); art. 518§ 1º (art. 1.010 NCPC), 
art. 527, inciso I (art. 1.019 NCPC); e art. 557, caput e § 1º- A (art. 932 NCPC),os 
quais enfatizam ao julgador sua reverência à solidez da jurisprudência. Define 
como norte a racionalidade do processo que deve se orientar no sentido de 
rechaçar decisões contrárias a entendimentos consolidados, o que, em verda-
de, era um reclamo da doutrina desde a criação do instituto43. Consigna ainda 

43 “Também não nos parece que o dispositivo em questão deve ser aplicado nas hipóteses em que o enten-
dimento do juízo revele-se contrário à posição do tribunal local e, com muito mais razão, quando essa 
incompatibilidade se der com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ou com o Supremo Tribunal Fe-
deral. Esse entendimento deflui da preferência do sistema pelos entendimentos cristalizados nas Súmulas e 
manifestados por jurisprudência dominante (por exemplo, arts. 557 e 518, § 1º, do CPC). Deveras, se o juiz de 
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como inaplicável o dispositivo legal nas hipóteses em que o entendimento do 
juízorevele-se contrário à posição do tribunal local e, com muito mais razão, 
quando essa incompatibilidade se der com aorientação do Superior Tribunal de 
Justiça ou com o Supremo Tribunal Federal em entendimentos cristalizados nas 
Súmulas e manifestados por jurisprudência dominante. Aduz a imperatividade 
de um método de trabalho voltado à celeridade processual através da correta 
aplicação, dentre outros dispositivos voltados às demandas de massa, em es-
pecial na fattispecie em julgamento, do art. 285-A CPC/73(art. 332 NCPC) que tem 
como real objetivo por fim, ainda naprimeira instância, a demandas repetitivas, 
tão comuns no âmbito do serviço público, do direito do consumidor, previdenci-
ário e tributário. Mas conclui com uma lucidez digna de nota e transcrição literal 
sobre a “urticária do autonomismo” do juiz:

primeiro grau proferir sentença com supedâneo no art. 285-A cujo entendimento destoe daqueles cristaliza-
dos em determinada súmula ou jurisprudência dominante, aludida decisão, segundo observado por Arruda 
Alvim, 'fatalmente será objeto de apelação', o que colidiria com um dos principais objetivos colimados pelas 
recentes reformas processuais, a saber, imprimir ao processo maior celeridade em sua tramitação, a teor 
do que dispõe o art. 5º, LXXVIII, da Constituição” (ALVIM, Eduardo Arruda. Do julgamento de improcedência 
em casos repetitivos, à luz da Lei n. 11.277/2006. In. Revista Forense, vol. 1, 2007 (setembro/outubro), 
pp. 44-45). 

 “Deve o juiz optar por evitar reprodução de sentenças que adotem orientação contrária àquela exarada 
por órgão jurisdicional hierarquicamente superior, em especial pelo STF e pelo STJ.[...] Caso o juiz de 
primeiro grau, fazendo uso do disposto no art. 285-A, profira sentenças que correspondam apenas ao 
seu entendimento pessoal, ainda que este seja contrário ao dominante em tribunal que lhe seja hierar-
quicamente superior, estará a proferir sentença que inevitavelmente será objeto de apelação”. (MEDINA, 
José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, 
pp. 286-287)

 Neste sentido manifesta-se Luis Wambier, Tereza Wambier e José Medina: “de fato, não há, textualmente, 
na referida norma, sequer a exigência de que o entendimento adotado na sentença copiada tenha sido con-
firmado por órgão recursal que seja superior àquele que proferiu a sentença. Contenta-se o novo art. 285-A, 
tão somente, com que anteriormente ‘tenha sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 
idênticos. Entendemos, no entanto, que esta interpretação literal e isolada, dissociada das outras normas 
jurídico-processuais relativas ao tema, deve ser afastada. Uma orientação que permitisse a reiteração de 
‘jurisprudência do próprio juízo’, ainda que contrária à orientação fixada em Tribunais Superiores, segundo 
pensamos, não se coaduna com os valores que justificam a adoção do sistema de súmulas vinculantes em um 
sistema jurídico: segurança e previsibilidade”, concluindo: “a coincidência  entre a orientação adotada pelo 
juízo de primeiro grau e o entendimento manifestado por tribunal que lhe seja hierarquicamente superior 
é, assim, pressuposto fundamental para a incidência do art. 285-A” (Breves comentários à nova sistemática 
Processual civil 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 65/67). Na mesma linha de raciocínio Cassio Scar-
pinella Bueno aponta: “assim, para todos os fins parece-me que a melhor interpretação a ser dada ao art. 
285-A é aquela que admite rejeição liminar da petição inicial apenas quando a ‘tese repetitiva’ já tenha sido 
repelida pelos tribunais superiores, como ‘objetivamente’ podem demonstrar suas súmulas ou, quando me-
nos, a sua jurisprudência predominante. Na pior das hipóteses, nos casos de haver, no tribunal de segundo 
grau de jurisdição competente, alguma súmula ou, por identidade de motivos, jurisprudência predominante 
em sentido contrário. Nunca, entretanto, admitir a rejeição liminar da petição inicial pelo entendimento sin-
gelo  do próprio juízo de primeiro grau de jurisdição. E vou além: de todas as alternativas, a que melhor se 
afina ao sistema processual civil mais recente é a que admite a rejeição liminar da inicial somente quando 
houver súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário à mesma 
questão que se pretende rediscutir  perante o Judiciário” (A nova Etapa da Reforma do Código de Processo 
Civil, v. 2. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 55). 
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(...)E nem se aduza que a interpretação do art. 285-A do CPC, 
nesses termos, contrasta com a independência da magistratura.

Ser independente não significa uma garantia conferida exatamen-
te à pessoa do juiz e para a pessoa do juiz, às cegas, semne-
nhuma teleologia. A garantia de independência hospeda-se nos 
escopos da própria jurisdição, dirigidos que são aosjurisdiciona-
dos, à sociedade e ao próprio Estado, garante da paz social e da 
segurança. A independência do juiz émecanismo de otimização 
da jurisdição, a qual não deve ser prestada sob os influxos polí-
ticos externos ao sistema jurídico, sob pena de o jurisdicionado 
não receber a realização do que exatamente era desejado pelo 
direito material.

Nessa linha de raciocínio, como princípio assegurador, sobretudo, 
da qualidade da jurisdição, não pode ser ele acionadoquando, 
ao invés de otimizar a prestação jurisdicional, na verdade lhe 
causar patente disfunção; ou quando for serviente àdistribuição 
de diferentes “justiças” a iguais jurisdicionados; ou quando, de 
princípio protetor do jurisdicionado,transformar-se em assegura-
dor de vaidades; ou, ainda, quando for fonte da viciosa duração 
desarrazoada do processo.

A interpretação do art. 285-A, nesses termos, se causa alguma per-
plexidade, tendo a crer que é a mesma suscitada, porexemplo, 
por ocasião da criação de súmulas vinculantes, perplexidade essa 
que deita raízes em motivos muito bemrevelados pelas ácidas pa-
lavras do eminente Calmon de Passos, isto é, “porque, infelizmen-
te, no Brasil pós 1988 se adquiriua urticária do ‘autonomismo’, e 
todo mundo é comandante e ninguém é soldado, todo mundo é 
malho e ninguém é bigorna”(CALMON DE PASSOS, J.J.. Súmula vincu-
lante. Artigo publicado na Revista do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região.9(1) 163-176, jan.-mar. 1997, p. 176).(grifamos)

5. O ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL E A INTERPRETAÇÃO DA SISTEMÁTI-
CA DO ART. 332 DO NCPC

Percebe-se, pois, que o legislador, atento aos desdobramentos doutriná-
rios e jurisprudenciais sobre a matéria julgamento de improcedência liminar, 
ajustou o dispositivo para doravante permitir que o juiz julgue o pedido do 
autor improcedente in limine litis quando:

a) Nas causas que dispensem a fase instrutória,

b) Independentemente de citação do réu,

c) O pedido do autor contrariar:
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c1.  Súmula STF ou STJ;

c2.  Acórdão proferido STF ou STJ em recursos repetitivos;

c3.  Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência;

c4.  Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local;

d) Quando o juiz verificar, desde logo, a prescrição ou decadência;

e) O réu será intimado do trânsito em julgado da sentença;

f) Há possibilidade do juízo de retratação em 5 dias;

g) Havendo retratação prossegue-se o feito com a citação do réu para 
apresentar contrarrazões em 15 dias;

Eis que vamos estabelecer uma comparação, ainda que, em linhas gerais, 
do que foi modificado em relação ao 285-A CPC/73 (art. 332 NCPC): 

“...O juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente impro-
cedente o pedido que contrariar:” – Leia-se:O  juiz deverá, no exercício da sua 
atividade judicante, estar alinhado ao sistema de precedentes (art. 927).

a) Nas causas que dispensem a fase instrutória: Parece-nos aqui que o legis-
lador pretendeu afastar-se da controvérsia em razão expressão anterior “ma-
téria unicamente de direito”, (v. considerações item 3 b supra). De fato, a nosso 
sentir, logrou êxito o legislador em dirimir as dúvidas que pairavam sobre qual 
a extensão da referida expressão, pois, por óbvio, uma matéria de direito tem 
um reflexo na situação fática subjacente, “ofenômeno direito ocorre, de fato, no 
momento da incidência da norma, no mundo real, no universo empírico”44. Assim, 
ao enfatizar causas que dispensem dilação probatória deixa claro o legislador 
quenão se estará ferindo o contraditório e ampla defesa, pois, não se apresen-
ta necessária a produção de prova durante a trajetória processual, bastaria, 
eventualmente, a análise da prova já acostada aos autos pelo autor que, para 
uma cognição a priori, prima facie, do juiz no sentido do enquadramento da 
norma, é suficiente. Isso tudo, a despeito do fato de que a matéria possa vir a 
ter implicação no mundo empírico ou não (dificuldade de cisão entre matéria 
de direito e de fato), como sói acontecer.Veja-se ainda que não que significar o 
legislador que a matéria não comporta prova, mas sim que dispensa a fase de 
instrução probatória no curso do processo.

Questão que apenas se impõeparametrizaré que o juiz, disciplinadamente, 
deve fundamentar na sua decisão a razão pela qual ele entende que, naquela 

44 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais por meio de recursos de estrito direito e 
ação rescisória, Ed. RT, 2002. p. 154.
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causa, se dispensa a instrução probatória, tudo em prol do princípio da motiva-
ção, contraditório e ampla defesa e naturalmente, devido processo legal.  Isso 
porque, sendo tal circunstância requisito descrito pelo legislador para aplicação 
de técnica para a imediata extinção do processo, deve curar detalhadamente o 
magistrado com a legitimação de sua decisão perante o autor.

b) Independente de citação do réu: nada há que se acrescentar aqui para 
além do que a doutrina insigne já comentou. A despeito das várias críticas 
apresentadas e vivificadas, em especial, na ADI 3695 proposta, nada há que se 
retocar. Fica evidente que a mens legis foi pródiga em entender a necessidade 
de uma técnica aceleradora do tempo processual que em nada prejudica o réu, 
ao contrário, a sentença de improcedência o “livra” de um ônus processual (!). 
O legislador do Novo CPC reproduziu esta parte da técnica, com acerto.

c) O pedido do autor contrariar: súmula do STF e STJ, acórdão em recursos 
repetitivos STF e STJ, ordenamento jurídico sendo manifestamente improcedente o 
pedido, enunciado de súmula de TJ sobre direito local: Eis o cerne deste disposi-
tivo que bem atende os desígnios dos chamados precedentes judiciais. Como 
amplamente assentado nos tópicos acima esta é a grande reivindicação, em 
especial da doutrina,que de forma bastante sólida se posiciona, sem esquecer 
que a jurisprudência também tem se mostrado bastante sensível neste sentido. 
O precedente acima citado do Ministro Luis Felipe Salomão é um reflexo desta 
compreensão do alcance e importância de tal caminho que marca uma tomada 
de posição do nosso Judiciário. Nas palavras do saudoso mestre Calmon de 
Passos parafraseado pelo Ministro em seu aresto; trata-se da percepção de 
que nem todo mundo é comandante, mas alguns são bravos soldados, que 
nem todo mundo é malho, alguns são inquebrantáveis bigornas e isso não 
desmerece de forma alguma a função jurisdicional! Ao contrário, a dignifica, na 
medida em que todos nós operadores do direito, em especial os juízes como 
agentes públicos, servem em prol da comunidade, prestam seu dever cívico de 
proporcionar o bem estar social, de serem seres políticos porque participantes 
da polis, cada um com seu devido e importante papel.

No entanto, algumas considerações há que se fazer. No que diz respeito: 
c1) à obrigatoriedade de aplicação do instituto e do alinhamento da decisão 
com o(s) Tribunal(is);c2) à assunção da interpretação que foi oleitmotiv do ar-
tigo 285-A, qual seja, julgamento “no juízo” de causas semelhantes e que se 
mantém no art. 332 NCPC.

c1) Obrigatoriedade de aplicação do instituto e o alinhamento da decisão: O 
285-A era mais explícito em descrever a hipótese de aplicação facultativa da 
norma na medida que usava a expressão “poderá” (ser dispensada a citação e 
proferida sentença (...) (v. item 3 supra). Na redação atual o legislador descre-
ve que o juiz “julgará liminarmente improcedente o pedido”(...). Poderia assim 
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restar a dúvida sobre a obrigatoriedade do instituto, mas, pensamos que não 
se pode criar a celeuma, o norte da função da norma já se estabeleceu há qua-
se uma década. Para relembrar citamos oportunamente o sempre lúcido jurista 
L.G.Marinoni:

A razão de ser do art. 285-A é completamente incompatível com 
a ideia de se permitir ao juiz, em confronto com súmula do seu 
tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, rejeitar liminarmente 
uma ação idêntica. OU SEJA, O JUIZ NÃO É OBRIGADO A REJEITAR LI-
MINARMENTE A AÇÃO REPETITIVA APENAS PORQUE HÁ SÚMULA DO SEU 
TRIBUNAL OU DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Porém, não há ra-
cionalidade em admitir que ele possa REJEITÁ-LA LIMINARMENTE EM 
CONTRARIEDADE COM SÚMULA DESTES TRIBUNAIS. NA HIPÓTESE EM QUE 
A SÚMULA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO SOBRE A IMPROCEDÊNCIA DAS 
DEMANDAS IDÊNTICAS, A REJEIÇÃO LIMINAR DA AÇÃO SOMENTE PODERÁ 
OBSERVAR A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL. Isto porque a razão de ser 
do julgamento liminar de improcedência seria frontalmente con-
trariada caso se admitisse uma decisão que negasse a súmula. Ou 
melhor, HÁ GRANDE INCOERÊNCIA EM ADMITIR O JULGAMENTO LIMINAR 
DE IMPROCEDÊNCIA DE UMA DEMANDA IDÊNTICA QUANDO SE SABE QUE 
O TRIBUNAL - ESTADUAL OU REGIONAL FEDERAL - OU O SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA POSSUEM ENTENDIMENTO DESTOANTE DAQUELE QUE 
CONDUZIU AO ABREVIAMENTO DO PROCESSO (MARINONI, Luiz Guilher-
me. Processo de conhecimento . 7 ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, pp. 101-102). 

Portanto, o magistrado, ao julgar pela improcedência liminar, deve se afas-
tar de dois equívocos de exegese: i) extinguir o processo somente porque há 
súmula do seu Tribunal e/ou STF e STJ; ii) extinguir o processo negando/contra-
riando a súmula destes Tribunais, em especial, na hipótese em que a súmula 
consolidou entendimento sobre a improcedência das demandas repetitivas. Assim, 
fica evidente que sempre deve tomar a seguinte postura o magistrado: alinha-
mento e motivação. Não pode o juiz destoar do entendimento consolidado e 
alinhado entre os Tribunais locais e superiores; não pode o juiz deixar de motivar 
o enquadramento da fattispecie ao precedente invocado em caso de extinção 
prima facie do feito.

Outro ponto importante a salientar é que a pedra de toque será sempre 
a motivação. Há necessidade, em especial, num sistema precedentalista, de 
falar de um conteúdo mínimo ao discurso da motivação. Esse conteúdo mínimo 
não se coaduna com o que o legislador timidamente normatizou no art. 458 
CP/73 ora art. 489 NCPC, são necessários outros requisitostanto deordem formal 
quanto material para que uma decisão possa ser considerada efetivamente 
motivada a fim de atender a garantia democrático-constitucional estabelecida. 
Deve-se ter a compreensão de quemotivação é um discurso, mas não só, não se 
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trata de mero discurso proferido por qualquer orador para um auditório qual-
quer, com um objetoaleatório a partir de uma racionalidade fortuita – trata-se 
do discurso do juiz e legitimador da decisão, do poder e do Estado e como tal 
deve ser encarado. Tal tema é também de nosso interesse quando tratamos de 
um conteúdo mínimo da motivação (Luciana Drimel Dias):

Dentro deste contexto são, portanto, fundamentais os seguintes 
elementos do discurso: a) técnico-legais (art. 458 CPC c/c 93, IX CF), 
b) lingüísticos (formal-constitutivos (expressão/clareza/coerência) 
e argumentativos (tópico/retóricos), e c) axiológicos (valores/éti-
ca/ideologias), fundados e condicionados por uma racionalidade 
lógico-formal (silogismos), bem como uma racionalidade dialética, 
ambas com vistas à razoabilidade (Siches), mas também funda-
dos e condicionados pela inerente irracionalidade humana, os 
quais se entrelaçam heterogênea e assimetricamente formando 
um tecido organicamenteflexível, numa mescla inevitável de dis-
curso natural, discurso jurídico e judicial-justificativo, elementos 
e discursos estes que se apresentam de acordo com a função 
desempenhada pela ação lingüística discursiva do juiz que é, pre-
cipuamente, justificar ao nível formal (justificação interna) e ma-
terial (justificação externa), legitimando (o discurso e o sistema 
jurídico), embora este discurso também apresente outras funções 
aferíveis em menor grau.  De modo que se faz necessária acima 
de tudo que a motivação seja coerente tanto na perspectiva in-
terna quanto externa. Desse modo, a coerência da prestação ju-
risdicional deve ocorrer em dois níveis: A) coerência interna : A1) 
entre as proposições contidas nafundamentação mesma, A2) en-
tre a fundamentação e o dispositivo da sentença, A3) entre a fun-
damentação e o conjunto probatório, A4) entre a fundamentação 
e a argumentação dosfatos alegados pelas partes, ou A5) entre a 
fundamentação e o direito posto em discussão;  B) coerência ex-
terna: B1) com o ordenamento jurídico globalmente considerado 
(e não apenas com o direito posto em discussão), em especial a 
Constituição, B2) com os valores sociais, incluídos ou não, no texto 
constitucional; B3) com a ordem imposta pelo Estado Democrático 
de Direito. (...) Eis o conteúdo mínimo da motivação.45

45 “Com efeito, a avaliação quanto ao grau de efetividade e validade deste discurso da motivação no 
desempenho de suas funções se dá num contexto global e orgânico a partir do caso concreto e com 
uma visão amplificada do fenômeno, no âmbito sócio-político-jurídico, lingüístico e também subjetivo 
(psicológico). No entanto, é fundamental frisar que esta avaliação deve dar-se ao nível de uma ação 
lingüística que não seja apenas formal e retoricamente bem construída dentro do contexto exposto, mas 
que se apresente permeada de conteúdos axiológicos devendo, principalmente, este discurso ser uma 
ação genuína de seu agente (juiz). Este é um orador com obrigação de um discurso racional decidindo o 
conflito, mas que, a despeito da racionalidade (com vistas à razoabilidade) deste discurso, o concebe e 
deve concebê-lo sob filtros axiológicos, mas principalmente sob a égide de uma Ética concreta e de uma 
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c2) Assunção da interpretação que foi o leitmotiv do artigo 285-A CPC/73/ art. 
332 NCPC, qual seja, julgamento “no juízo” de causas semelhantes:

Uma das forças motrizes do art. 332 NCPC é justamente permitir que o 
magistrado, verificando que já houve julgamento “no juízo” de improcedência, 
possa transcrever o teor daquela decisão ao caso atual concreto, desde que 
motivada sua decisão. Desta circunstância decorreram várias ponderações so-
bre o alcance da expressão “juízo”. Entende-se, pois, pragmaticamente juízo 
como “unidade de competência territorial, ou seja, a Comarca ou a Subseção 
Judiciária”46 e isso não quer significar necessariamente mesmo juiz47. Muito se 
polemizou e produziu também acerca de um chamado alinhamento com os Tri-
bunais, a partir desta expressão “juízo”. Aqui percebemos claramente dois ve-
tores: um horizontal (mesma Comarca/ Subseção) e outro vertical (alinhamento 
com os Tribunais) sendo que a nosso sentir não há incompatibilidade entre am-
bos (Xavier)48. Ao contrário, ainda que a decisãopossa estar alinhada com o en-
tendimento daquela Comarca/ Subseção Judiciária deverá estar de acordo com 
o entendimento dos Tribunais. Portanto, a decisãopoderá ter um alinhamento 
horizontal facultativo, mas deveráter um alinhamento vertical obrigatório.Se a 
intenção é efetivamente otimizar as sentenças o juiz fará primeiramente uma 
“busca” jurisprudencial na sua própria Comarca/ Subseção Judiciária, o que po-
derá criar, inclusive, um entendimento regional (uma “Câmara regional”), mas, 
por óbvio que esse entendimento regional deve estar alinhado verticalmente 
e, portanto, sob a égide de um sistema de precedentes (arts. 926 e 927 NCPC). 
O encurtamento se dá na medida em que a sentença paradigma da Comarca/
Subseção já enfrentou os argumentos de enquadramento na súmula, acórdão 
em recursos repetitivos, entendimento em incidente de demandas repetitivas, 
etc... portanto, o esforço do juiz de primeiro grau seria enquadrar o caso con-
creto à sentença paradigma. 

Moral global, ciente de sua responsabilidade (política, social, jurídica), mas também da responsabilidade 
para com a sua própria consciência. Eis aqui o “conteúdo mínimo” do discurso da motivação”.DIAS, Lu-
ciana Drimel. Motivação sentencial como garantia constitucional em um estado democrático de direitos. 
CONPEDI. Revista Processo e Jurisdição. pp. 295-312. Acesso: http://www.publicadireito.com.br/publicacao/
livro.php?gt=97

46 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. As novas reformas do processo civil: leis 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 
11.277 e 11.280, de 2006. Op. Cit. p. 82.

47 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 293-294.

48 “Acreditamos que a técnica do encurtamento da linha horizontal da demanda em sede de primeiro grau, nos 
casos repetitivos, poderia conviver em perfeita harmonia com a verticalização das decisões judiciais, e que 
certamente esta combinação de técnicas de julgamento proporcionaria uma maior aproximação da finalidade 
de obtenção de uma prestação jurisdicional célere, efetiva e igualitária”.XAVIER. José Tadeu Neves. JULGA-
MENTO DE IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE EM AÇÕES REPETITIVAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL ATUAL E NO 
CONTEXTO DO PROJETO DE NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Revista Virtual AGU ano XII, nº 128, outubro 2012, 
p. 23.
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Pensamos que a observação se faz necessária, pois, aparentemente, o 
legislador suprimiu esta possibilidade quando retirou as expressões (no juízo, 
ações idênticas), mas raciocinando a partir de uma interpretação sistêmica, 
parece bastante coerente imaginar que não haverá problemas em agregar o 
entendimento do alinhamento horizontal (já preconizado na norma anterior) à 
recomendação expressa (na norma do Novo CPC) de um alinhamento vertical 
porque ambos se coadunam com o sistema precedentalista.

Com relação aos demais dispositivos da norma:

d) Quando o juiz verificar, desde logo, a prescrição ou decadência:entende-
mos que andou bem o legislador ao interpretar sistematicamente o art. 240 § 
1º. NCPC(art. 219 § 5º CPC/73) e art. 487, II NCPC) (art. 269, IV CPC/73), possibilitan-
do que o juiz profira sentença de improcedência liminar em caso prescrição e 
decadência, obviamente, desde que a causa dispense a fase instrutória e seja 
motivada;

e) O réu será intimado do trânsito em julgado da sentença: corrigiu também 
aqui a lacuna da norma anterior que silenciava quanto à intimação da sentença 
transitada em julgado (v. item k supra). Já se procurava usar analogicamente o 
art. 219 § 6º ora 241 do NCPC e agora o dever é claro de intimar o réu. Palmas 
ao legislador que resolveu o problema;

f) Há possibilidade do juízo de retratação em 5 dias: Quanto ao juízo de 
retratação (que agora passa a ser nominado como devido – abandonou-se a 
expressão menos técnica “não manter a sentença” e que também era alvo de 
críticas), nada se altera nesta dinâmica (v. item 3 j supra), ou melhor, agora fica 
expressa a citação do réu para resposta (encerrando qualquer polêmica ante-
riormente aventada); e ainda quando houver retratação prossegue-se o feito com 
a citação do réu para apresentar contrarrazões em 15 dias, também andou bem 
o legislador em explicitar inclusive o prazo para contrarrazões. Visivelmente 
aperfeiçoou a norma e colmatou lacunas - ponto para o legislador!  E quanto a 
nós operadores devemos guardar as lições dos doutrinadores e a jurisprudên-
cia a respeito usando a experiência já construída, pois, esta foi a intenção do 
legislador.

Resta ainda a questão: no caso do réu, citado para apresentar contrarra-
zões ao recurso de apelação manifestado pelo autor, deixar de apresentá-la, 
incorrerá nos efeitos da revelia? Se entendido que o réu deveria apresentar 
toda tese de defesa em tal peça, a resposta é sim (Nery Jr,). Se, contrariamente 
entendido, que o réu deverá se manifestar apenas sobre o enquadramento do 
julgamento liminar de improcedência (Marinoni e Bueno), não fará sentido o en-
tendimento da revelia, posicionamento este que a nosso sentir se mostra mais 
coerente pois, nessa circunstância estar-se-ia devolvendo ao Tribunal matéria 
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de competência de 1º. grau. No entanto, à evidência, o mérito da causa não 
pode ser julgado pelo Tribunal, exceto no que ele tem de ponto de contato com 
o enquadramento ao julgamento liminar, sob pena de supressão de instância. 
Nessa linha, certo é que contrarrazões não tem natureza de contestação, sendo 
que o Tribunal, ao reformar a sentença deverá proceder a uma “nova” citação, 
agora sim, para o réu contestar o mérito em toda sua plenitude. Ainda, por 
uma questão de otimização do processo (força motriz das reformas), se o réu 
validamente já integra o processo não há que se falar em citação pessoal, a 
qual pode ser perfeitamente procedida na pessoa do seu advogado, via diário 
eletrônico. 

g) No caput do art. 332 NCPC determina o legislador que “(...) o juiz, inde-
pendentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido 
que contrariar: (Leia-se implícito: “os precedentes” – arts. 926 e 927 NCPC”). 
Assim, ojuiz deverá, no exercício da sua atividade judicante, estar alinhado ao 
sistema de precedentes: Este é o caminho inexorável! Eis os dados do Relatório 
Justiça em número de 2014 (o último publicado). Veja também em comparação 
o panorama em 201349. 

Atualmente, tramitam na Justiça Brasileira (Relatório de 2014 – da-
dos de 2013) CERCA DE 95.139.766 MILHÕES DE PROCESSOS (ESTOQUE 
ANTIGO E CASOS NOVOS). TOMANDO POR BASE A PROJEÇÃO DO INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) PARA O NÚMERO 
DE HABITANTES NO BRASIL (200 MILHÕES), CONCLUI-SE QUE PARA CADA 
DOIS BRASILEIROS ESTÁ EM TRAMITAÇÃO NOS TRIBUNAIS UM (1) PRO-
CESSO. Desse total de processos, 78% (74,2 milhões) são (foram) 
de competência da Justiça Estadual (JE); 12% (11,4 milhões) da 
Justiça Federal (JF); 8% (7,6 milhões) da Justiça do Trabalho (JT); e, 
finalmente, cerca de 2%, nos demais tribunais (Superior Tribunal 
de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça 
Militar). DESSA FORMA, PODE-SE AINDA OBSERVAR QUE, TOMANDO POR 
BASE A POPULAÇÃO BRASILEIRA, NA JE, HÁ UM PROCESSO PARA CADA 2,6 
HABITANTES; NA JF SÃO 17,5 PESSOAS PARA UM PROCESSO; E NA JT, HÁ 

49 “O ano de 2012 começou com um estoque de processos de 64 milhões de processosquesomadosaos 
28,2 milhõesingressados no decorrer do referidoano, fizeram com o que o PODER JUDICIÁRIO ALCANÇASSE 
O PATAMAR DE 92,2 MILHÕES DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO O QUE EQUIVALE A UM AUMENTO DE 4,3% AO ANO 
E 10,6% NO QUADRIÊNIO. O estoque de processosaumentagradativamentedesde 2009, quando era de 83,4 
milhões de processos, atéatingir a tramitação de 92,2 milhõesem 2012, sendoque, destes, 28,2 MILHÕES 
31% SÃO CASOS NOVOS E 64 MILHÕES (69%) ESTAVAM PENDENTES DE ANOS ANTERIORES.Por outro lado, houve 
um crescimento total de processosbaixadosatingindo-se o número de 27,8milhões de processos no últi-
moano. NO ENTANTO EM MAIS UM ANO O NÚMERO DE PROCESSOS BAIXADOS FOI INFERIOR AO DE CASOS NOVOS.
ISSO APONTA PARA UMA TENDÊNCIA DE QUE O ESTOQUE AUMENTE PARA O ANO DE 2013. Emtermosrelativosos-
casosnovossãoosquemaiscresceram, com aumento de 8,4% aoano, enquantoqueosbaixadostiveram um 
incremento de 7,5% e as sentençasem 4,7%.”http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/10/15/justica-em-nu-
meros-922-milhoes-de-processos-a-espera-de-julgamento/Acessoem 09/05/2015.
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UM PROCESSO PARA CADA GRUPO DE 26,3 INDIVÍDUOS, TAXA SUPERIOR 
EM RELAÇÃO A OUTROS PAÍSES. (...)

Por outro lado, o total de juízes no Brasil é de 16.281, o que signi-
fica que a carga de trabalho para os magistrados é espantosa,(...)

Os dados supramencionados demonstram ainda que, consideran-
do-se que o ano judicial para os tribunais tem 10 meses úteis, que 
cada mês, em média, tem 20 dias úteis, ou seja, em 200 dias de 
trabalho, CADA JUIZ DA JUSTIÇA ESTADUAL NO BRASIL DEVERIA DECIDIR 
UMA MÉDIA DE 32,7 PROCESSOS POR DIA, OU SEJA, JULGAR 3,6 PROCES-
SOS POR HORA, TRABALHANDO 9 HORAS POR DIA. No que se refere 
aJUSTIÇA FEDERAL, CADA MAGISTRADO DEVERIA JULGAR, EM 200 DIAS, 
36,8 PROCESSOS POR DIA E, POR HORA, 4,1 PROCESSOS, TRABALHANDO 
AS MESMAS 9 HORAS. E, na Justiça do Trabalho, o quadro tem uma 
inversão relevante, pois, em 200 dias de trabalho, cada magistra-
do julgaria por dia 11,3 processos, e tomando como referência 9 
horas de trabalho, 1,3 por hora. A QUANTIFICAÇÃO TORNA VISÍVEL 
A SITUAÇÃO NUMÉRICA DOS TRIBUNAIS, MAS É METODOLOGICAMENTE 
IMPOSSÍVEL DETERMINAR AS EXATAS RAZÕES DESSES ÍNDICES, CONSIDE-
RANDO, AINDA, QUE OS MAGISTRADOS TÊM DE PARTICIPAR DAS SESSÕES 
PÚBLICAS, DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS, ENTRE OUTRAS AÇÕES QUE 
LHES SÃO DESIGNADAS(...).50

E os Magistrados também se manifestam”

Para o presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, 
Sérgio Junkes, não basta a desjudicialização da execução fiscal. A 
seu ver, É PRECISO BUSCAR MECANISMOS LEGISLATIVOS QUE IMPEÇAM A 
PROPOSIÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELOS GRANDES DEMANDANTES 
DA JUSTIÇA BRASILEIRA. “PRECISAMOS PENSAR EM MECANISMOS LEGIS-
LATIVOS QUE COÍBAM ESSAS GRANDES CORPORAÇÕES DE SOBRECARRE-
GAREM O PODER JUDICIÁRIO COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO”, disse.

(...) “Outros expositores abordaram o problema da execução 
fiscal, considerado o principal gargalo do Judiciário. Para Tiago 
Sherer, vice-presidente da Associação de Juízes Federais do Rio 
Grande do Sul, o Executivo tem culpa pela EXCESSIVA DEMORA nos 
processos de execução fiscal. “Não basta o JUDICIÁRIO SER ÁGIL, 
SE A FAZENDA PÚBLICA DEMORA na proposição da execução”, dis-
se. “NÃO ADIANTA ENTRAR COM AÇÃO QUATRO ANOS E MEIO DEPOIS, 
PORQUE A EMPRESA JÁ FOI EXTINTA”, acrescentou. Além disso, os 
recursos da empresa já foram, nesse período, usados para o pa-
gamento de credores mais ágeis na cobrança. (...)51

50 Justiça em numeros 2014. Acesso em 09/05/2015: http://www.editorajc.com.br/2015/01/o-poder-judiciario-
-e-justica-em-numeros/

51 NOTÍCIA: CNJ analisará sugestões da audiência pública para propor medidas. Acesso em 09/05/2015: http://
www.cnj.jus.br/noticias/cnj/27721-cnj-analisara-sugestoes-da-audiencia-publica-para-propor-medidas.
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Não dá pra esperar mais nem mesmo produzir reformas setoriais, é im-
periosa uma atitude que auxilie no gerenciamento/ contingenciamento dessa 
demanda de litigiosidade que tem enorme magnitude, portanto, as soluções 
devem atingir tal demanda, proporcionalmente. 

Por fim, pensamos que neste momento de “pré vigência” da norma, ou 
seja, quando ainda não temos elementos cotidianos para nos embasar já que 
não foi realizado o “test drive” da lei, estas são as considerações que gostaría-
mos de fazer, sem prejuízo de outras análises futuras.

6. QUAL A FUNÇÃO DO TEMPO PROCESSUAL E QUAL NOSSA TOLERÂNCIA A 
ELE? UMA CRÍTICA INEVITÁVEL

É evidente que o tempo é o grande “calcanhar de Aquiles” da Jurisdição (!) 
por isso finalizaremos este ensaio com algumas considerações sobre – o tempo.  
Seguindo em nossa análise inicial nos questionamos por fim: Qual a função do 
tempo processual? Qual nossa tolerância ao tempo processual?

Nosso personagem protagonista Bridoye é enfático na sua conclusão: “o 
tempo faz com que a decisão seja suportada “doucettement” e aceita como jus-
ta, qualquer que seja”. Ou ainda: podemos aceitar como válida uma análise 
de Sergio Cotta (“O desafio tecnológico”) que em 1968 predizia que o tempo 
“atual” é mais intenso e veloz (!) num processo de aceleração da história; são 
multiplicações de fenômenos, simultaneidade de acontecimentos produzidos 
pela energia tecnológica52. Estamos, portanto, nesta dimensão do espaço-tempo 
tecnológico (processual) e qual(is) a(s) consequência(s) disso?Entre Bridoye (em 
Rabelais do Sec. XVI) e Cotta (Sec. XX) e a nossa realidade do processo eletrôni-
co no Brasil do Século XXI muitas mediações podem feitas, e para ser coerente 
com o tema propomos umaanálise destas instâncias espaço-temporais sob a 
ótica do julgamento de improcedência liminar.

Se a função do tempo em Bridoye é a tolerância e a legitimaçãobem como 
a função do tempo em Cotta é a aceleração da históriacom a multiplicações de 
fenômenospode ser válido considerar que na multiplicação não há LEGITIMAÇÃO, 
na aceleração não há TOLERÂNCIA.O alinhamento das decisões nos processos 
repetitivos produz a sensação de eficiência (e, na verdade, se quer ler: justiça), 
mas, sem dúvida, através deste dispositivo não se logrará obter legitimação e 
tolerância. 

No mundo da simultaneidade, multiplicidade e massificação em que vive-
mos, a grita é geral, as catarses são em blocos, os casamentos coletivos, os 

52 COTTA, Sergio. La sfida tecnologica. Ed. Il Mulino, Bologna, 1968, p. 72.
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massacres são de milhões, as manifestações são globais, as catástrofes gigantes-
cas, tudo isso traduzido para o Judiciário nos chega tecnicamente como direitos 
metaindividuais, ou ainda, individuais homogêneos. Porém, sobre eles não se po-
deter expectativa de decisões que produzam LEGITIMAÇÃO porque as formas de 
legitimação das sociedades estão absolutamente em crise, pois um dos grandes 
impasses do Estado contemporâneo é a perda da legitimação do direito, do Estado 
e do poder, ou seja, como se impõem decisões discursivamente, sem violência 
constantemente explícita53. É importante enfatizar que uma concepção democrá-
tica de poder necessita de justificação, no entanto “a legitimação dos dogmas se 
torna cada vez mais complexacom o desaparecimento dos fundamentos axiológicos 
comuns e perenes, ou seja, com a perda do prestígio da ontologia, faltam critérios de 
conteúdo para garantir a legitimidade das instâncias decisórias”54. 

Cabe aqui a segunda pergunta: Qual a nossa TOLERÂNCIA ao tempo proces-
sual? Entre um tempo que cura e matura todas as demandas (Rabelaissec.XVI) 
e um tempo de aceleração da história (Cotta sec. XX) há uma dimensão entre 
estes quatro séculos a ser analisada: a espera. Não sabemos mais, simplesmen-
te, esperar - criar alguns hiatos, tomar fôlego, respirar. 

Na aceleração não há TOLERÂNCIA porque vivemos a era da intolerância e 
imediatismo, fraternidade não há. Vivemos na época das soluções pré-prontas, 
não toleramos esperar: “abaixo a ‘slowfood’, basta pôr no micro-ondas e sabo-
rear(!)”, mas sempre haverão os apreciadores de uma CuisineCordonBleu e do 
ritual do bom prato. E quando nos perguntamos do tempo... nunca é o bastante. 
Se continuarmos nessa linha em progressão, nunca, nada, nenhuma solução será 
suficiente – a eficiência acima de tudo e a qualquer preço! Transcrevemos, a pro-
pósito, uma crítica adequadamente construída por Hinkelammert à racionalida-
de instrumental de Weber: “Somos como dos competidores que están sentados 
cada uno sobre la rama de un árbol, cortándola. E más eficiente será aquél que 
logre cortar con más rapidez la rama sobre la cual está sentado. Caerá primero, 
pero habrá ganado la carrera por la eficiencia. Esta eficiencia, es eficiente? Esta 
racionalidad económica, es racional? (...) Ninguna acción calculada de racionali-
dad medio-fin es racional, si en su consecuencia elimina al sujeto que sostiene 
esta acción. Este círculo podemos llamar racionalidad reproductiva del sujeto. Se 
refiere a las condiciones de posibilidad de la vida humana”.55

53 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria dogmática jurídica. São Paulo: Ed. Saraiva, 
2002, PP. 97.

54 DIAS, Luciana Drimel. Motivação sentencial como garantia constitucional em um estado democrático de 
direitos. CONPEDI. Revista Processo e Jurisdição. 2012. pp. 295-312. Acesso: http://www.publicadireito.com.
br/publicacao/livro.php?gt=97

55 HINKELAMMERT, Franz J. El mapa del Emperador. Determinismo, caos, sujeto. D.E. I – Departamento Ecumé-
nico de Investigaciones, 1996. pp. 13 e 22.
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Não se quer, sem dúvida, pôr em xeque as novas técnicas de um sistema 
que deve caminhar para que o fenômeno da litigiosidade não se torne, eviden-
temente, frustração e derrocada. Mas não podemos deixar de nos questionar 
sobre o que se quer dizer, ou, o que se quer ouvir, ou ainda, como se ouve: 
efetividade, eficiência, celeridade, princípio da razoável duração do proces-
so, segurança jurídica, acesso ao Judiciário. Não se pode cometer o equívoco 
de apequenar a interpretação e aplicação do sistema precedentalista como 
uma técnica para aceleração de demandas (justiça“fastfood”). Um sistema de 
precedentes serve para, acima de tudo, dignificar o Judiciário, dando maior 
credibilidade, não pela mera rapidez (eficiência na racionalidade instrumental 
Weberiana), mas porque busca soluções mais equânimes e sólidas porque fruto 
de um procedimento democrático através de entendimentos e súmulas que 
reflitam um pensamento onde muitos tiveram voz e vez até que ela pudesse 
ser concebida e por isso são fonte genuína e legítima de direito.Para isso, não 
podemos simplesmente transplantar institutos dos ditos sistemas de common 
law, sem tematizar nossos fundamentos (!), diz (porque ainda presente) mestre 
Ovídio - “...o terrível descompasso entre direito e História entremostram-se em 
toda sua crueza quando se percebe que a doutrina limita-se a auto-reproduzir-se 
quase mecanicamente, sem sequer tematizar seus grandes fundamentos e sem li-
bertar-se da teia ideológica que a prende ao racionalismo dos séculos passados.56”

Assim, deveremos nos habituar a um Judiciário massificado, cujos proces-
sos eletrônicos e seus filtros automáticos de “casos idênticos ou semelhantes” 
que levam às decisões já decididas, serão sim uma realidade. E que não se es-
pere a tolerância de Bridoye que levava seus jurisdicionados a aceitarem muito 
docemente a decisão, nem mesmo uma legitimação carismática. Para termos o 
“ritual do julgamento” como um bom prato a se saborear há que se inverter a 
lógica, do massificado ao individual, juízes para casos “humanos” e inteligência 
artificial para as demandas criadas na massificação e para ela.

Nesse meio tempo e enquanto este tempo não chega: “Navegar é preciso, 
viver não é preciso”. A despeito de não ser de sua autoria57 Fernando Pessoa 
escreve: “quero para mim o espírito dessa frase”, confinando o seu sentido de 
vida à criação, e que ora invocamos. Quero também para mim o espírito dessa 
frase... devemos sempre seguir em frente para dias melhores!

56 SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução na tradição romano-canônica.2 ed . – São Paulo: Ed. RT, 
1997, pp. 199-200.

57 No século I a.c., o general romano Pompeu, encorajava marinheiros receosos, inaugurando a frase 
“Navigarenecesse, vivere non est necesse.”Corria o século XIV e o poeta italiano Petrarca transformava a 
expressão para “Navegar é preciso, viver não é preciso.”
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O julgamento de improcedência 
liminar do pedido no Novo CPC

Newton Pereira Ramos Neto1

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. O JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. SUA DISCIPLINA NO CPC/73 
E NO NCPC. BREVES CONSIDERAÇÕES; 3. CONCLUSÃO; 4. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

1. INTRODUÇÃO

O Estado Liberal foi concebido, historicamente, como reação ao paradigma 
absolutista até então vigente. A lei como fonte do Direito, nessa época, assumiu 
o papel de mecanismo de demarcação da esfera de intervenção estatal, uma 
ferramenta de contenção da ideologia que norteava a formação do estado a 
partir da concentração de poder. 

Pregava-se então a autossuficiência do Direito positivo, que, em razão de 
sua completude, deveria ser aplicado sem recurso a juízos morais ou políticos. 
Em tal época, o juiz era visto como um mero ventríloquo a quem cabia enunciar 
o conteúdo linguístico dos códigos, cuja literalidade supostamente seria capaz 
de dar solução aos mais variados litígios2.

O declínio do liberalismo, todavia, impôs uma mudança de perspectiva no 
conceito de Constituição. O constituinte do Estado Social utilizara-se de cláusulas 
gerais que pretendiam consagrar os compromissos e as diretrizes do Poder Pú-
blico. O Estado, aqui, teve sua seara de atuação extraordinariamente ampliada 
para abranger tarefas vinculadas a essas novas finalidades econômicas e so-
ciais, ganhando o próprio ordenamento maior grau de complexidade.

Assim, com o reconhecimento da insuficiência do sistema de regras como 
mecanismo de enfrentamento das demandas sociais, passa-se à construção de 
uma base filosófica que reconhece os princípios como elementos integrantes do 

1. Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito, Estado e 
Constituição pela Universidade de Brasília. Professor Assistente na Universidade Federal do Maranhão e 
da Escolas de Magistratura Federal da 2ª e 5ª Região. Juiz Federal.

2. Sobre o tema, vide CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos paradigmáticos da interpretação jurídica sob 
o paradigma do Estado democrático de direito. Revista de Direito Comparado, Belo Horizonte, MG, n. 3, 
mai. 1999.
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ordenamento jurídico e, portanto, ferramentas utilizáveis no processo interpre-
tativo. O papel do Judiciário, nesse contexto, altera-se significativamente, seja 
em virtude do déficit de efetividade das cartas constitucionais decorrente da 
postura omissiva do poder político, seja em função da pressão social dirigida à 
realização dos direitos abstratamente consagrados, seja, por fim, em razão da 
necessidade de o magistrado construir concretamente esses mesmos direitos 
a partir das denominadas cláusulas programáticas, de nítido caráter aberto3.

Esse panorama constitui terreno propício para o incremento da atividade 
judicial. A avalanche de processos judiciais em tramitação nos tribunais veio 
acompanhada da necessidade de engendramento de novas ferramentas pro-
cessuais capazes de aperfeiçoar o trabalho das cortes, de forma a garantir a 
segurança jurídica possível e racionalizar o papel do Judiciário em sua missão 
dirigida à efetividade da cláusula constitucional da razoável duração do proces-
so (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

Nessa perspectiva, o objetivo deste singelo trabalho é discutir um dos 
mecanismos de aceleração do processo concebidos, no âmbito da jurisdição 
moderna, com o escopo de dar tratamento adequado ao fenômeno das “de-
mandas repetitivas”. Pretende-se, pois, traçar um breve quadro comparativo 
entre a disciplina em vigor estabelecida para o instituto do “julgamento liminar 
de improcedência” e sua previsão na recém-aprovada Lei nº. 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Novo Código de Processo Civil, sujeito a vacatio legis de um ano, 
conforme seu art. 1.045), apontando eventuais avanços e deficiências detecta-
dos na nova disciplina, tudo como forma de colaborar, de algum modo, para o 
aprimoramento do modelo que se pretende implantar.

2. O JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. SUA DISCIPLINA NO 
CPC/73 E NO NCPC. BREVES CONSIDERAÇÕES

No contexto acima delineado surgiu o instituto do julgamento liminar do 
pedido, inserido no Código de Processo Civil ainda vigente a partir da edição 
da Lei nº. 11.277, de 07 de fevereiro de 2006 (art. 285-A)4.

3. “A indeterminação do Direito, por sua vez, repercutiria sobre a relação entre os Poderes, dado que a lei, por 
natureza originária do Poder Legislativo, exigiria o acabamento do Poder Judiciário, quando provocado pelas 
instituições e pela sociedade civil a estabelecer o sentido ou a completar o significado de uma legislação que 
nasce com motivações distintas às da ‘certeza jurídica’. Assim, o Poder Judiciário seria investido, pelo próprio 
caráter do Estado Social, do papel de ‘legislador implícito’.” (VIANNA, Luiz Werneck et all. A judicialização da 
Política e das Relações Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 21). Na mesma linha, ressalta Mauro 
Capelletti que a consagração de direitos econômicos e sociais, notadamente a partir de cláusulas de 
conteúdo indeterminado, também é elemento que contribui decisivamente para o protagonismo judicial 
da era contemporânea (CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvares de Oliveira. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993, p. 68). 

4. Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 
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Seu objetivo, em linhas gerais, é impedir que, diante de demandas re-
petitivas que cuidam essencialmente de matéria jurídica, haja desperdício de 
energia processual, ao permitir-se o trâmite de todas as fases procedimentais 
inutilmente. Com efeito, havendo convencimento formado acerca da matéria, 
permite-se a utilização “emprestada” de sentença de improcedência proferida 
em feito similar. 

O advento do instituto, todavia, como não poderia deixar de ser, veio 
acompanhado de severas críticas, notadamente no que concerne a uma possí-
vel violação dos primados da isonomia, acesso à justiça, contraditório e devido 
processo legal. Sob uma perspectiva pragmática, porém, referido dispositivo 
nada mais fez do que reproduzir, com maior grau de sofisticação, antiga praxe 
judiciária consistente em os magistrados repetirem os fundamentos de suas 
sentenças proferidas em casos similares5.

Na perspectiva do direito como um empreendimento coletivo, há quem 
defenda que toda decisão judicial só possa ser formada com a construção do 
resultado do processo a partir da atuação efetiva de todos os atores, com a 
exposição de seus argumentos potencialmente capazes de influir e moldar a 
resposta do Estado6. Levando-se, porém, essa compreensão ao extremo, qual-
quer decisão inaldita altera pars não seria dotada de legitimidade. Além disso, 
estar-se-ia a exigir-se um procedimento irracional para os casos em que a de-
cisão é padronizada porque padronizados são os argumentos das partes, ao 
que se soma o fato de que a decisão é manifestamente favorável ao réu, de 
maneira que ele não poderia objetar qualquer vício na formulação do julgado. 
Como se verá, portanto, o risco não está no instituto em si, mas na sua perigosa 
banalização e mau uso na praxe judiciária.

A finalidade deste singelo trabalho não se volta ao exame dos requisitos 
do referido instituto já amplamente debatidos em sede doutrinária e jurispru-
dencial. Para tanto, de há muito existe larga literatura produzida no país7. Visa-

 § 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e 
determinar o prosseguimento da ação. 

 § 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.
5. No mesmo sentido, ALVIM, José Eduardo Carreira. Alterações do Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2006, p. 80. 
6. Nesse sentido, entre outros, FERNANDES, Bernardo Gonçalves e MEIRA, Renan Sales. Os poderes dos ma-

gistrados devem continuar a ser ampliados? Críticas ao projeto do novo Código de Processo Civil à luz de 
um modelo constitucionalmente (discursivo-democrático) adequado de processo. In: Novas tendências do 
processo civil. Estudos sobre o Projeto de Novo Código de Processo Civil. v. 2. Salvador: Juspodivm, 2014, 
p. 195-210.

7. Vide, por exemplo, NUNES, Dierle José Coelho. Comentários acerca da súmula impeditiva de recurso (Lei 
11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de jurisdição 
e do direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e pragmáticos. 
Revista de Processo nº. 137, p. 171 – 186. ALVIM, José Eduardo Carreira. Op. cit.. DONOSO, Denis. Julgamento 
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-se, em verdade, fazer um exame preliminar das condições estabelecidas para 
a utilização do instituto, nos termos da nova legislação8.

Nesse contexto, uma primeira mudança que cabe realçar diz respeito à 
substituição da possibilidade de utilização dos precedentes do próprio juízo 
pela previsão de uso exclusivo daqueles oriundos do Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça ou das cortes locais, atendidas as demais condições 
enumeradas nos incisos do art. 332, especialmente a circunstância de que o 
julgado paradigma seja: (i) súmula ou acórdão prolatado em julgamento de re-
cursos repetitivos do STF ou STJ (o que equivale à impossibilidade de julgamento 
de improcedência liminar baseado em precedente isolado das cortes); (ii) en-
tendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de as-
sunção de competência; ou (iii) súmula de tribunal de justiça sobre direito local9. 

Sendo assim, observa-se uma releitura do instituto, originariamente con-
cebido apenas como técnica de aceleração do processo e que, doravante, terá 
também uma outra finalidade: racionalizar a aplicação do sistema normativo, 
de maneira a assegurar tratamento uniforme a causas similares a partir das 
decisões uniformizadoras em matéria constitucional (STF), infraconstitucional de 
feição federal (STJ) e infraconstitucional de feição local (Tribunais de Justiça)10.

prévio do mérito: análise do art. 285-A do CPC. São Paulo: Saraiva, 2011. DIDIER JR, Fredie. A terceira etapa 
da reforma processual. São Paulo: Saraiva, 2006. MARINONI, Luiz Guilherme. Ações repetitivas e julgamento 
liminar. Revista Magister de Direito Civil e Processo Civil. Porto Alegre: Magister, set./out., 2006. CUNHA, Leo-
nardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (julgamento imediato dos proces-
sos repetitivos: uma racionalização das demandas de massa). Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo: Dialética, n. 39, jun. 2006. BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo 
Civil – comentários sistemáticos às Leis nº. 11.276, de 7-2-2006, e 11.280, de 16-2-2006. São Paulo: Saraiva, 2006.

8. Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

 I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
 II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 

de recursos repetitivos; 
 III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de com-

petência; 
 IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
 § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 

ocorrência de decadência ou de prescrição. 
 § 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do 

art. 241. 
 § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. 
 § 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, 

se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 
(quinze) dias. 

9. O novo código também admite o julgamento liminar de improcedência baseado no reconhecimento da 
decadência ou prescrição, antes hipótese de indeferimento da inicial.

10. SILVA, Ticiano Alves e. Improcedência liminar do pedido e contraditório no Novo Código de Processo Civil. In: 
http://portalprocessual.com/improcedencia-liminar-do-pedido-e-contraditorio-no-novo-codigo-de-pro-
cesso-civil/ Acesso em: 31 de março de 2015.
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Trata-se de positivação do entendimento que já vinha sendo defendido no 
âmbito da jurisprudência11 e de relevante doutrina acerca do tema. Para essa 
orientação, em se tratando de técnica de aceleração do processo, o julgamento 
de improcedência liminar somente se justifica se essa decisão alinhar-se ao 
entendimento das instâncias recursais12. 

Essa perspectiva, aliás, coaduna-se com a tendência, na nova ordem pro-
cessual, de prestigiar-se um sistema de precedentes. Desse modo, mesmo des-
cendendo nosso ordenamento de uma matriz romano-germânica, que prestigia 
sobretudo a lei como fonte de direitos, observa-se sua paulatina abertura para 
um olhar voltado às decisões judiciais pretéritas – notadamente aquelas oriun-
das das cortes superiores – como fundamento de novas decisões13.

O jusfilósofo americano Ronald Dworkin chamava essa concepção de in-
tegridade do Direito, para a qual o sistema é visto como um todo harmônico 
e coerente. Para ele, essa perspectiva assume um papel decisivo no controle 
do arbítrio judicial, especialmente pela importância que se deve atribuir aos 
precedentes, os quais exercem força gravitacional em relação a decisões futu-
ras que envolvam os denominados hard cases. Assim, a integridade exige que 
os princípios que embasam decisões capazes de funcionar como precedentes 
devem ser aplicados de forma análoga em outros contextos14.

Ao afirmar a existência de um direito fundamental, portanto, deve o juiz 
demonstrar a coerência dessa afirmação com precedentes anteriores, bem as-
sim com os princípios constitucionais, que funcionam como “barreiras de fogo”, 
um limite para a atividade judicial, revelando, a partir desse prisma, os direitos 
das partes15.

11. PROCESSUAL CIVIL. ART. 285-A DO CPC. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À ORIENTAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE ORIGEM, DESTA CORTE SUPERIOR E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

 1. Deve ser afastada a aplicação do artigo 285-A do Código de Processo Civil quando o entendimento do 
juízo de Primeira Instância estiver em desconformidade com orientação pacífica de Tribunal Superior ou 
do Tribunal local a que se encontra vinculado.

 2. Precedente: REsp 1109398/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1.8.2011.
 3. Recurso especial não provido. (REsp 1279570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011)
12. MARINONI, Luiz Guilherme. Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista Magister de Direito Civil e Proces-

so Civil, p. 12.
13. Para exame do tema com maior vagar, sugiro a leitura de MEDINA, José Miguel Garcia, FREIRE, Alexandre 

e FREIRE, Alonso Reis. Para uma compreensão adequada do sistema de precedentes no Projeto do Novo 
Código de Processo Civil brasileiro.  In: Luiz Fux et all (org.). Novas Tendências do Processo Civil. Estudos 
sobre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 679-703. MARINONI, Luiz 
Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de civil Law e de common Law e a necessidade de 
respeito aos precedentes no Brasil. In: DIDIER JR, Fredie (org.). Teoria do Processo. Panorama doutrinário 
mundial. v. 2. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 533-589.

14. DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006, p. 167.

15. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução por Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p. 127.
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Importante registrar que, na esteira do §1° do art. 489 do Novo CPC, não se 
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sen-
tença ou acórdão, que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, 
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (inciso V)16.

Prestigia-se, pois, a necessidade de construção transparente e participati-
va do Direito, já que seus destinatários precisam sentir-se também como seus 
elaboradores, numa sincronia capaz de gerar a aceitação racional das conse-
quências e efeitos das normas ou decisões estabelecidas17. É dizer, a correção 
da decisão irá pressupor sua aquiescência a partir de bons argumentos, isto 
é, o resultado produzido a partir de condições adequadas de comunicação e 
debate18. Com isso, a segurança jurídica decorrerá não da busca de verdades 
absolutas, mas da aceitação das decisões proferidas em virtude de se encon-
trarem norteadas por critérios racionais e pelo exame exaustivo das diversas 
pretensões em conflito. 

Voltando ao exame concreto a que se propõe o presente texto, um aspec-
to extremamente pertinente diz respeito ao fato de haver sido abandonada, 
na redação do dispositivo, a expressão “quando a matéria controvertida for 

16. Art. 489. São elementos essenciais da sentença: 
 I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da 

contestação, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
 II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
 III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 
 § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 

acórdão, que: 
 I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com 

a causa ou a questão decidida; 
 II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no 

caso; 
 III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
 IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador; 
 V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determi-

nantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
 VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem de-

monstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
 § 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação 

efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas 
que fundamentam a conclusão.

 § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 
conformidade com o princípio da boa-fé.

17. GÜNTHER, Klaus. The sense of appropriateness: application discourses in morality and law. Trad. Jonh Far-
rell. New York: State University of New York, 1993, p. 251.

18. HABERMAS, Jürgen. Apêndice a facticidade e validação: réplica às comunicações em um simpósio da Car-
dozo Law School. In: ___________. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, 
p. 299-384.
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unicamente de direito”. Nos termos do Novo CPC, pois, caberia o julgamento 
liminar mesmo em se tratando de questão de fato e de direito?

Nesse ponto, ao que parece o dispositivo busca alcançar exclusivamente 
aquelas situações em que os fatos narrados na causa de pedir possam ser 
comprovados, sem sombra de dúvidas, através de prova documental e pré-
-constituída19. No particular, embora a norma não seja suficientemente clara, en-
tendemos que não há alteração de relevo quanto ao tratamento dispensado às 
hipóteses em que cabível o julgamento liminar no diploma legal ainda em vigor. 
Assim, o magistrado somente estará autorizado a proferir julgamento de ime-
diato se estiver convencido das alegações de fato constantes da petição inicial. 

Por se tratar de situação excepcionalíssima, que mitiga de certo modo a 
concepção clássica de amplo acesso à justiça, essa modalidade de julgamento 
deve ser interpretada com parcimônia20. Ou seja, diante da menor controvérsia 
sobre os fatos narrados, deve o magistrado facultar o livre trânsito do proces-
so. Com efeito, essa abertura para a dinâmica probatória se justifica na medida 
em que a instrução processual poderá conduzir os rumos da lide para o uso da 
técnica do distinguishing21, afastando-se a utilização do precedente em face das 
peculiaridades do caso, ou mesmo permitindo a superação do entendimento, a 
teor do art. 489, § 1º, VI, do NCPC. 

Aliás, nas hipóteses em que a parte autora venha a apresentar argumentos 
novos não enfrentados no caso paradigma, entendemos que uma leitura constitu-
cional do instituto impõe a angularização da lide, na medida em que o debate 
ocorrido no primeiro grau garante participação e influência adequadas dos ar-
gumentos de todos os sujeitos processuais. Assim, uma vez que a tese autoral 
sustente hipótese de superação do precedente ou a distinção do caso concreto 
a regular tramitação do feito se impõe. Interpretação diversa importaria em 
grave inconstitucionalidade por violação ao contraditório e devido processo 
legal, especialmente à luz de uma perspectiva democrática do processo.

19. No mesmo sentido, DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 11. ed., v. 1. Salvador: JusPodivm, 
2009, p. 458. Como se sabe, na disciplina ainda vigente a parte demandante deve instruir seu pedido 
inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283, CPC), somente se admitindo a 
juntada posterior de documentos novos em situações excepcionais (art. 397).

20. No mesmo sentido, WAMBIER, Luiz Rodrigues, WAMBIER Teresa Arruda Alvim e MEDINA, José Miguel Garcia. 
Breves comentários à nova sistemática processual. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 71. 

21. Um precedente decorre de um caso concreto, razão pela qual seu uso pressupõe a demonstração das 
similitudes entre o caso atual e o caso paradigma. A eventual discrepância entre os casos, a motivar a 
não aplicação do precedente à hipótese sob exame, recebe o nome de distinguishing. O distinguishing 
pode decorrer (ii) da não semelhança entre os fatos debatidos no caso concreto e aqueles que subsidia-
ram a ratio decidendi (tese jurídica) do precedente; ou, (ii) mesmo havendo semelhança fática entre as 
hipóteses, da existência de alguma peculiaridade no caso em julgamento (Vide, entre outros, TUCCI, José 
Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 174 e 
ss.; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 6. ed. v. II.  Salvador: JusPodivm, 2011, p. 402 e ss.)
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Um fato curioso é que, durante a tramitação do projeto, havia um inciso 
que ensejava a improcedência liminar quando pedido o fosse “manifestamen-
te improcedente por contrariar o ordenamento jurídico.” O dispositivo trazia 
para o rol das hipóteses de improcedência liminar a impossibilidade jurídica 
do pedido, antes considerada condição da ação. O problema era que a norma 
autorizava o magistrado a impedir o trânsito regular do processo a partir de 
cláusula aberta, sob o risco de uma interpretação pessoal do que seja “mani-
festa improcedência”. As dificuldades interpretativas do texto eram manifestas, 
até porque a novel hipótese não podia equivaler ao julgamento antecipado da 
lide22, que, como se sabe, somente ocorre com a formação efetiva da relação 
processual. Em boa hora o dispositivo foi retirado na versão final do Senado, 
haja vista que uma interpretação aberta do dispositivo, que não limitasse suas 
hipóteses de aplicação, importaria em manifesta inconstitucionalidade da pre-
visão normativa, por violação ao postulado do acesso à justiça23. 

Registre-se que há entendimento em contrário na doutrina. Fredie Didier 
sustenta que é admissível a sentença liminar em casos de manifesta improce-
dência a partir de uma construção que leve em conta os princípios da eficiência, 
da boa-fé e da razoável duração do processo24. De nossa parte, entendemos 
que não se pode desconsiderar a exclusão da hipótese durante a tramitação 
do projeto, bem como o fato de que, do ponto de vista sistemático, a situação 
ventilada pelo eminente professor não se amolda aos demais pressupostos 
estabelecidos para o uso da sentença liminar. Veja-se que a nova legislação 
deslocou o uso do instituto do objetivo de simplesmente acelerar a prestação 
jurisdicional para o fortalecimento de um sistema de precedentes, buscando a 
integridade do sistema, o que não guarda relação com os casos enquadráveis 
na antes denominada impossibilidade jurídica do pedido.

Uma outra questão que poderá suscitar dúvidas diz respeito à possibilida-
de de aplicação da “teoria da causa madura” quando da reforma da sentença 
de improcedência liminar, como já vinha sendo reconhecido por boa parte da 
jurisprudência25.  É que a nova legislação, embora discipline detalhadamente as 

22. Sem olvidarmos que, na prática, o julgamento de improcedência liminar nada mais é do que hipótese 
excepcional de julgamento antecipado (DIDIER JR. Fredie. A terceira etapa da reforma processual civil, p. 58).

23. Durante a tramitação do projeto, tivemos oportunidade de sustentar, fazendo coro com boa parte da 
doutrina, que, mantidas as coisas como estavam, melhor seria excluir-se essa previsão normativa es-
pecífica, que estava fadada a ensejar sérias controvérsias quanto à sua aplicação prática (RAMOS NETO, 
Newton Pereira. Julgamento liminar do pedido no Projeto do Novo CPC: primeiras impressões. In: FREIRE, 
Alexandre et al. Novas tendências do Processo Civil. Estudos sobre o Projeto de Novo Código de Processo 
Civil. v 3. Salvador: Juspodivm, 2014. p. 469-480. 

24. DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17. ed. v. I. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 604-605.
25. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO OU SU-

PLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PAGA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E/OU FUNDO 
DE PENSÃO. LEI Nº 7.713/88, LEI Nº 9.250/95 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.459/96 (ART. 8º). ARTIGO 285-A DO CPC. 
SENTENÇA REFORMADA. ENTENDIMENTO FAVORÁVEL. ART. 515, § 3º DO CPC.  1. A questão foi rechaçada pelo 
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hipóteses em que o tribunal poderá passar a imediato julgamento do mérito 
do recurso26, não mencionou a situação decorrente da reforma do julgamento 
de improcedência liminar. Imaginamos que a tendência dos tribunais seja a de 
admitir tal hipótese à revelia do texto legal, notadamente em virtude dos prin-
cípios da economia e efetividade processual, até mesmo porque esse caso não 
se difere em muito de outros nos quais o art. 1013, § 3º, do Novo CPC, autorizou 
a aplicação da teoria da causa madura – vide, e.g., a hipótese de reforma da 
sentença que indeferiu a petição inicial. Lembra-se apenas que caberá ao re-
corrente fixar a extensão do efeito devolutivo – se limitado à questão formal do 
cabimento da rejeição liminar ou incluindo o exame do próprio mérito da lide -, 
de modo a permitir que o réu, nas contrarrazões do recurso, apresente defesa 
mais ou menos abrangente27.

Por outro lado, o regramento do “novo” julgamento de improcedência li-
minar tende a esvaziar a exigência jurisprudencial de “dupla conformidade”, no 

magistrado de primeiro grau, afirmando que o tema já foi tratado no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça, o qual firmou entendimento desfavorável ao pleito autoral. Aplicou-se ao caso o preceito do art. 
285-A do Código de Processo Civil.  2. Muito embora a matéria seja unicamente de direito, a decisão 
modelo indicada pelo magistrado a quo não reflete o entendimento deste Tribunal e nem tampouco o 
posicionamento já há muito pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.  2. Assim, em homenagem aos 
princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo, nos termos do artigo 515, § 3º, 
do CPC, passo ao julgamento da lide, uma vez que a causa versa questão exclusivamente de direito.  (...) 
14. Apelação provida. (AC 0064402-95.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, 
SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.712 de 16/03/2012)

26. Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 
 § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e 

discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo 
impugnado. 

 § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a 
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. 

 § 3º Se a causa estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito 
quando: 

 I – reformar sentença fundada no art. 485; 
 II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa 

de pedir; 
 III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
 IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 
 § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, 

julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de 
primeiro grau. 

 § 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na 
apelação.

27. Cf. DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. I, p. 460. Nessa questão vamos um pouco mais 
longe: não havendo requerimento do recorrente no tocante à análise do mérito da demanda, enten-
demos cabível a aplicação da teoria da causa madura se – e somente se – o julgamento do recurso for 
favorável ao recorrido. Na hipótese contrária, todavia, eventual decisão desfavorável ao réu importaria 
em violação ao contraditório e ampla defesa, na medida em que ele, surpreendido pela decisão que 
ultrapassou a questão preliminar e ingressou no mérito propriamente dito da lide, não teria condições 
de se defender adequadamente.
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sentido de que a decisão de primeiro grau deve se ajustar, concomitantemente, 
ao entendimento do tribunal local e dos tribunais superiores28. Isto porque o 
objetivo final do dispositivo é auxiliar na construção de um sistema de decisões 
harmônicas e coerentes, em especial a partir do entendimento do STJ e STF, e 
não um alinhamento das decisões de primeira instância à jurisprudência do tri-
bunal respectivo quando esta colide com os precedentes das cortes superiores.

Sob outra perspectiva, o contraditório diferido previsto no dispositivo con-
sagra exceção ao art. 09 do NCPC29, que veda a prolação de decisão sem a parte 
prejudicada seja previamente ouvida sobre aquele ponto. No tocante ao réu, 
veja-se que a decisão não lhe causa qualquer gravame, de maneira que a ra-
cionalização do sistema impõe a efetivação do decisum à sua revelia. Por outro 
lado, uma vez que seja interposto recurso da sentença, o réu terá oportunidade 
de se manifestar dada a possibilidade de reversão do entendimento firmado 
na primeira instância. No tocante ao autor, a questão exige análise conjunta 
com o art. 10.

Nesse contexto, questão importante diz respeito à compatibilização do 
art. 332 do NCPC com o art. 10 do mesmo estatuto30, que veda a prolação de 
decisão com o uso de fundamento a respeito do qual a parte não teve opor-
tunidade de se manifestar. Há quem defenda, com bons argumentos, que o 
juiz, antes de sentenciar, deve intimar a parte demandante para se manifestar 
sobre o precedente a ser utilizado como base para a decisão de improcedên-
cia liminar, “exceto se aquele precedente for contemplado na inicial, com iguais 
argumentos utilizados no contraditório do processo de formação do precedente 

28. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA LIMINAR DE 
IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO CPC. NECESSIDADE DE CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL 
E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

 1. Sentença de improcedência proferida com fulcro no art. 285-A do CPC que, embora esteja em conso-
nância com a jurisprudência do STJ, diverge do entendimento do Tribunal de origem.

 2. O art. 285-A do CPC constitui importante técnica de aceleração do processo.
 3. É necessário, para que o objetivo visado pelo legislador seja alcançado, que o entendimento do Juiz 

de 1º grau esteja em consonância com o entendimento do Tribunal local e dos Tribunais Superiores (dupla 
conforme).

 4. Negado provimento ao recurso especial.” (REsp 1225227/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013)

29. Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
 Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica:
 I - à tutela provisória de urgência;
 II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
 III - à decisão prevista no art. 701.
30. 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.
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a ser aplicado.”31 O autor sustenta, ainda, que o mesmo raciocínio deve ser 
aplicado ao julgamento de improcedência liminar com base na decadência ou 
prescrição, embora a redação do parágrafo único do art. 487 do NCPC32 sugira 
o contrário. Como fundamento para sua tese, diz que o NCPC prestigia o con-
traditório como direito de influência e de não surpresa, de maneira que deve 
ser dada oportunidade às partes para se manifestar como forma de exercer o 
direito de convencer o órgão jurisdicional.

Com a vênia devida, entendemos a questão de maneira diferente. Embora 
seja verdadeira a premissa de que o novo sistema processual consagrou uma 
espécie de contraditório mais efetivo e rigoroso, que se traduz em um direito 
à influência sobre a decisão judicial, não está vedado a este mesmo sistema, 
dadas certas condições fundamentadas na sua própria racionalidade, excepcio-
nar suas regras estabelecendo mecanismos de contraditório diferido. Aliás, o 
próprio código previu diversas hipóteses em que o contraditório ocorrerá em 
instante posterior, como se vê do parágrafo único do art. 9º, antes citado. No 
caso, não há violação ao devido processo legal porque a parte autora poderá 
manifestar-se sobre o fundamento invocado no julgamento de improcedência 
liminar em sede de apelação, que, inclusive, é dotada de efeito regressivo. 
Daí essas hipóteses serem chamadas de contraditório diferido, uma vez que o 
direito de influência permanece preservado, embora seja exercido em instante 
ulterior. Entendimento em contrário esvaziaria o sentido do parágrafo único 
do art. 487 – norma estabelecida pelo mesmo legislador. A opção pode até ser 
criticável, mas não pode ser taxada de inconstitucional, já que é legítimo que o 
legislador, sopesando os valores em conflito no plano da confecção da norma, 
priorize a celeridade, notadamente quando há mecanismos de controle que 
asseguram o efeito regressivo a partir da impugnação da parte interessada.

Entendemos, ainda, que se perdeu a oportunidade de manter-se hipótese 
semelhante à redação anterior do instituto, que consagrava a possibilidade de 
que seu uso se desse a partir de decisões prévias do próprio juízo33, desde que 

31. SILVA, Ticiano Alves e. Op. cit.
32. Art. 487.  Haverá resolução de mérito quando o juiz:
 (...)
 Parágrafo único.  Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reco-

nhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
33. Nesse ponto, é pertinente registrar que guardamos reserva em relação ao entendimento firmado sob a 

égide do CPC/73, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, no sentido de que a utilização do art. 
285-A pressupõe o alinhamento da decisão de primeira instância com a jurisprudência do STF e STJ, uma 
vez que se trata de interpretação praeter legem (pelo menos enquanto não vigente o Novo CPC). Prag-
maticamente, veja-se que, no âmbito dos juizados especiais federais, e a fim de evitar eventual arguição 
de nulidade em casos deste jaez, tem sido praxe o depósito prévio em secretaria, pela entidade ré, 
de contestação padronizada, que passa a ser considerada parte integrante das demandas repetitivas. 
Abstraindo-se a questão formal, não avistamos diferença prática entre as duas situações. 
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esse entendimento não fosse colidente com a orientação das Cortes Superiores, 
em vista da nova concepção acerca do sistema de precedentes obrigatórios34. 
Com efeito, há diversos casos em que o juiz já possui entendimento firmado 
quanto à matéria, mas ainda não existe posicionamento sedimentado nas cor-
tes superiores. Se a ideia era prestigiar a racionalidade do sistema e a razoável 
duração do processo, não faz sentido, sob esse prisma, proceder-se à forma-
ção do contraditório efetivo apenas para chancelar uma decisão contrária à 
pretensão do autor. De todo modo, a nova técnica instituída para o julgamento 
de improcedência liminar avança no sentido de colaborar para a construção 
da racionalidade do sistema a partir do uso dos precedentes. Trata-se, ao fim 
e ao cabo, de prestigiar-se a compreensão do direito processual como dotado 
de um formalismo-valorativo35, a partir do qual cabe ao processo, em sua razão 
derradeira, assegurar o acesso justo à jurisdição, no que obviamente está inse-
rida a entrega da prestação jurisdicional em tempo hábil e de maneira íntegra.

3. CONCLUSÃO 

A partir das considerações acima expostas, concluímos que o julgamento 
liminar de improcedência tem o potencial de colaborar para o aprimoramento 
da jurisdição exercida no Brasil, cujo maior desafio, na atualidade, é exatamen-
te equacionar a tensão existente entre o tempo do processo e qualidade da 
prestação jurisdicional entregue ao cidadão. A novel disciplina que se pretende 
implementar prestigia a desejada segurança jurídica, na medida em que busca 
alinhar as decisões de primeira instância com o entendimento firmado nos tri-
bunais, tornando o sistema mais lógico e harmônico.

Não se pode olvidar, todavia, que estamos diante de uma mudança de pa-
radigmas, o que necessariamente vem acompanhado de perplexidades e des-
confianças, oriundas do compreensível receio quanto à busca de novos horizon-
tes, quanto ao transitar por caminhos até então desconhecidos e que não se 
sabe para onde nos conduzirão. Tal constatação, entretanto, não deslegitima o 
discurso inovador, a necessidade de questionamento dos conceitos obsoletos, 

34. Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão:
 I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
 II - os enunciados de súmula vinculante;
 III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e 

em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
 IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
 V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
35. OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. Do formalismo no processo civil. Proposta de um formalismo-valorativo. 4. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
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porque é assim que a ciência se desenvolve, ainda que a passos lentos, pró-
prios da instabilidade dos terrenos transitivos pelos quais caminhamos durante 
a travessia entre o velho e o novo. 

Assim, não se desconhece as críticas que vêm sendo feitas à possibilidade 
de adoção de um modelo de precedentes obrigatórios no país, notadamente 
em razão do argumento de que o assoberbamento dos tribunais passa antes 
pela necessidade de mudança de uma cultura de litigância demasiada dos ope-
radores do direito36 - ponto em relação ao qual não discordamos. Parece-nos, 
no entanto, que a adoção de política legislativa que vise a racionalizar o sistema 
de justiça, buscando a coerência nos julgados, a segurança a partir da unifor-
midade de tratamento de casos análogos e a redução do acervo de processos 
cujo desfecho é de antemão anunciado não maltrata a previsão constitucional 
de amplo acesso ao Judiciário. Cabe aos juízes, porém, utilizar as ferramentas 
processuais com rigor técnico e coerência, de forma a impedir que eventuais 
soluções transformem-se na construção de novos problemas.
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MENTO; 3.3. RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO; 4. CONCLUSÕES; 5. BIBLIOGRAFIA.

1. CONTRADITÓRIO E DECISÃO DE MÉRITO

A Constituição da República consagra, em seu art. 5º, LV, o Princípio Proces-
sual do Contraditório, que na atualidade deixou de ser sinônimo de dialética 
no bojo do processo, para representar uma seqüência de situações processu-
ais, compostas por uma ação, seguida da sua informação, da possibilidade de 
reação e da possibilidade de participação efetiva na condução processual e 
material do processo. Em outras palavras, contraditório é o quadrinômio “ação 
– informação – possibilidade de reação – possibilidade de efetiva participação 
na resolução do processo”,3 sem o que os atos processuais produzidos devem 
ser reputados nulos ou inexistentes.

1. Mestre e Doutor pela PUCSP. Pós-doutorado pela Università degli Studi di Milano. Professor de Direito 
Processual Civil dos cursos de Graduação e Mestrado da PUCSP, do COGEAE, da Escola Paulista da Magis-
tratura e de inúmeros cursos de especialização. Ex-professor do programa de doutorado, mestrado, es-
pecialização e graduação da ITE-Bauru. Vice-presidente do Centro de Estudos de Direito Civil e Processual 
Civil – CECIPRO. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Vencedor do Prêmio “Professor Nota 
10” de 1998. Ex-Procurador do Estado e ex-Promotor de Justiça no Estado de São Paulo. Juiz de Direito no 
Estado de São Paulo. 

2. Doutoranda em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP. Mestre 
em Direito Constitucional pela ITE – Bauru/SP. Especialista em Direito Processual Penal pela Universidade 
Católica Dom Bosco – Campo Grande/MS. Professora de Direito Constitucional e de Direito Processual Civil 
em cursos de especialização e extensão universitária. Ex-professora da Universidade Federal de Três 
Lagoas/MS e da Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Defensora Pública em Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul. Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul 
no biênio 2013/2014.  

3. LOPES, Maria Elizabeth de Castro. Princípio do contraditório. In Princípios processuais civis na Constituição. 
Coord. OLIVEIRA NETO, Olavo de e LOPES, Maria Elizabeth de Castro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 
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Trata-se, em verdade, de uma visão mais ampla do conteúdo do princípio, 
que acresceu à idéia original da defesa também a possibilidade de exercer con-
dutas aptas a influenciar a decisão proferida. Para José Lebre Freitas “O escopo 
principal do princípio do contraditório deixou assim de ser a defesa, no sentido 
negativo de oposição ou resistência à actuação alheia, para passar a ser a influ-
ência, no sentido positivo do direito de incidir activamente no desenvolvimento e 
no êxito do processo.”.4 

Dessa nova realidade aflora, naturalmente, a errônea conclusão de que 
não há possibilidade de existência de um processo “instantâneo”, onde o juiz 
possa de plano solucionar a controvérsia, já que nessa hipótese sua conduta 
estaria a ferir o princípio do contraditório. Isso porque o ponto de partida 
desse raciocínio, por muitos sustentado, repousa na falsa premissa de que o 
exercício do contraditório é necessariamente efetivo ou anterior à decisão ju-
dicial, o que não é verdadeiro. Isso porque o exercício do contraditório apenas 
é efetivo quando a lei assim expressamente o determina, como se dá no caso 
do réu que se encontra numa das situações previstas pelo art. 9º, do CPC de 
1973, onde a nomeação de curador especial para oferecer defesa é necessária; 
sendo também perfeitamente admissível que o seu exercício se dê após a deci-
são ou a efetivação do provimento, o que se denomina contraditório posterior, 
ulterior ou diferido.

Dentre outros inúmeros exemplos bastante robustos acerca do tema, en-
contramos a situação da liminar cautelar deferida inaudita altera parte, onde o 
magistrado concede a tutela urgente antes de dar ao réu a ciência da existência 
do processo. Nesse caso o próprio art. 804, do CPC de 1973, relaciona como 
requisito para a concessão da medida a possibilidade do réu, uma vez citado 
e ciente da medida, encetar a prática de atos que possam torná-la ineficaz, o 
que implica na impossibilidade da sua oitiva antes da concessão ou mesmo da 
efetivação da tutela. O réu ou o sujeito que suporta os efeitos da liminar, isso 
para aqueles que entendem que é possível suportar tais efeitos sem integrar 
a relação jurídica processual como parte, somente terá ciência do ato quando 
este já estiver produzindo a eficácia que dele se espera.

Mas também com relação à decisão de mérito, embora nesse aspecto seja 
evidente o pudor da doutrina em tratar da questão com seu verdadeiro perfil, 
há a possibilidade do juiz proferir uma decisão de improcedência no primeiro 

104-106. Observando o problema a partir da prática de uma conduta, ensina a autora que “Hoje, os au-
tores mostram que se cuida, na verdade, de um trinômio. [...] A informação é sempre obrigatória para que o 
adversário possa comparecer em juízo e ser ouvido. A reação é sempre possível, embora não obrigatória. E 
a participação, no sentido de poder influenciar na formação do convencimento do juiz, completa o trinômio 
a que nos referimos.”.

4. FREITAS, José Lebre de. Introdução ao processo civil. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. p. 96-97.
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contato que tem com o feito, antes mesmo da complementação da relação ju-
rídica processual. Nada há de inconstitucional nessa conduta. Desde a entrada 
em vigor do CPC de 1973 já era possível identificar situações em que o juiz podia 
rejeitar de plano o pedido formulado, embora não houvesse qualquer refe-
rência explícita a essa denominação. Basta ver que a redação original do art. 
295, IV, do CPC, permite o indeferimento da petição inicial caso o juiz verifique 
a ocorrência da decadência ou da prescrição, que também àquela época eram 
positivadas como matéria de mérito (art. 269, IV, do CPC de 1973).

Da entrada em vigor do CPC de 1973 para cá outras formas de rejeição ime-
diata do pedido, no primeiro contato que o magistrado tem com o processo, 
passaram a ser previstas, determinando uma tendência do sistema no sentido 
de permitir a rejeição de plano de uma determinada causa. Dentre elas se des-
tacam o art. 285-A (acrescentado pela Lei nº 11.277, de 07 de fevereiro de 2006), 
que permite ao juiz dispensar a citação e desde logo proferir sentença de im-
procedência na hipótese de demandas repetitivas; e, o art. 739, III (acrescenta-
do pela Lei nº 11.382, de 06 de dezembro de 2006), que permite ao juiz rejeitar 
liminarmente os embargos do devedor quando estes fossem considerados ma-
nifestamente protelatórios, o que exige a analise e valoração dos argumentos 
articulados pelo embargante, que certamente podem dizer respeito ao mérito.

O novo CPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), abarcando essa ten-
dência, prevê, no seu art. 332, a possibilidade da improcedência liminar do 
pedido, que é a denominação do capítulo formado por este único artigo. Resta 
positivada a ideia, portanto, de que o juiz pode rejeitar de plano a demanda, 
o que se verá a seguir.

2. A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO E OS PRECEDENTES

Atendendo a tendência acima apresentada, houve por bem o art. 332, do 
novo CPC, positivar figura não expressamente prevista pelo CPC atual, que é a 
da “improcedência liminar do pedido”. Trata-se da possibilidade que tem o juiz, 
como acima aduzido, de proferir decisão de mérito de imediato, desde que esta 
decisão se consubstancie numa sentença de improcedência “prima facie”.

Mas o CPC de 2015 não levou em consideração apenas as vantagens de 
uma decisão rápida, moldando o perfil deste “novo” instituto também com base 
numa outra tendência bastante robustecida pelo sistema implantado, que é o 
respeito aos precedentes judiciais. Isso porque em todas as versões apresen-
tadas antes da versão final do novo CPC, bem como nos seus art. 926 e 928, 
dentre vários outros dispersos pelo código, a doutrina dos precedentes vem 
tendo grande importância, podendo-se afirmar, até mesmo, que nosso siste-
ma jurídico passa por uma reforma estrutural, partindo de uma fase onde o 
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precedente apresentava pouquíssima importância prática, para uma fase onde 
o precedente vincula a decisão dos tribunais e dos juízes “a quo”, que teve por 
embrião as súmulas vinculantes e as decisões vinculativas proferidas em recur-
sos extraordinários e especiais repetitivos, dentre outros mecanismos.

A respeito do assunto já tivemos a oportunidade de salientar que a utili-
zação cada vez mais corriqueira dos chamados “conceitos fluídos” acabou por 
ampliar a gama de variações possíveis para uma decisão judicial, dando ensejo 
a uma maior falta de previsibilidade por parte do jurisdicionado e, conse-
quentemente, do aumento da insegurança jurídica, com decisões diversas para 
questões semelhantes. Daí,“ percebendo a insegurança jurídica decorrente dessa 
nova realidade e no intuito de buscar maior previsibilidade, o que gera uma maior 
segurança,5 a doutrina passou a alardear a necessidade de que os juízes observem 
as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, vinculadoras de todas as demais 
decisões proferidas, o que ganhou a denominação de doutrina dos precedentes. 
[...]Realmente, a observância do conteúdo de uma súmula vinculante, do conteúdo 
de uma súmula de jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou do Tribu-
nal ao qual se vincula o magistrado que profere a decisão ou apenas uma decisão, 
mas que possa se considerada como uma decisão paradigma para os casos futuros 
(leading cases); fazem com que seja possível obter uma certa uniformização da 
maneira pela qual determinado assunto é decidido, trazendo para todos, inclusive 
para o magistrado de primeiro grau, certa dose de previsibilidade e, conseqüente-
mente, agregando segurança à decisão proferida.”.6-7

5. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. São Paulo: RT, 
2008. p. 58-57. Segundo a autora: “Entendemos que, nesse contexto que vimos nos referindo, ao longo deste 
item, um dos valores que não pode ser desprezado é a segurança, tomada esta expressão no sentido de 
previsibilidade. Trata-se de um fenômeno que produz tranqüilidade e serenidade no espírito das pessoas, 
independentemente daquilo que se garanta como provável de ocorrer como valor significativo.”.

6. OLIVEIRA NETO, Olavo de. O respeito à forma, como coadjuvante da doutrina dos precedentes, na obtenção de 
segurança jurídica. In 40 anos da Teoria geral do Processo no Brasil – passado, presente e futuro. ZUFELATO, 
Camilo, YARSHELL, Flávio Luiz (Organizadores). São Paulo: Malheiros, 2013. p. 634-635.

7. Acerca do tema “precedentes” podemos colacionar as seguintes lições: a) BUENO, Cássio Scarpinella. 
Curso sistematizado de direito processual. 3ª e.. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 112. “O que vale destacar é que 
cresce cada vez mais a tendência do direito processual civil brasileiro a lidar com “precedentes jurisdicio-
nais”, assim entendidas como gênero as expressões usadas com freqüência pela lei processual civil brasileira, 
a “jurisprudência dominante” e as “súmulas”; b) WAMBIER, Recurso especial... . p. 216-217. “Somados os 
prós e os contras (e há inúmeros prós e inúmeros contras), sempre nos pareceu conveniente a adoção do 
sistema de súmulas vinculantes. Sempre consideramos ser uma medida vantajosa, já que, se, de um lado, 
acaba contribuindo para o desafogamento dos órgãos do Poder Judiciário, de outro lado, e principalmente, 
desempenha papel relevante no que diz respeito a valores prezados pelos sistemas jurídicos: segurança e 
previsibilidade.”; e, c) MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2010. p. 88. “Por 
isso mesmo, o sistema de precedentes, desnecessário quando o juiz apenas aplica a lei, é indispensável na 
jurisdição contemporânea, pois fundamental para outorgar segurança à parte e permitir ao advogado ter 
consciência de como os juízes estão preenchendo o conceito indeterminado e definindo a técnica processual 
adequada a certa situação concreta.”.
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Nesse contexto, se das cinco hipóteses previstas pelo art. 332, do CPC de 
2015, para a aplicação da improcedência liminar do pedido, quatro dizem res-
peito à existência de precedentes judiciais, sendo a restante relativa apenas à 
hipótese de prescrição e de decadência (§1º); então se torna forçosa a conclu-
são de que o “novo” instituto da “improcedência liminar do pedido” nada mais 
é do que uma das vertentes da adoção da doutrina dos precedentes, devendo 
o magistrado rejeitar de plano o pedido e extinguir o processo com resolução 
do mérito “ab ovo”, sempre que o pedido contrarie os precedentes judiciais em 
aplicação num determinado local e momento histórico.

3. A ESTRUTURA DO ART. 332 DO CPC DE 2015

3.1. Requisitos

Processo e procedimento, como se sabe, são termos representativos de 
realidades distintas. Enquanto o processo pode ser concebido como a “insti-
tuição constitucional que disciplina a atuação de todos que nele intervêm, cujo 
perfil está traçado pela Constituição da República e complementado pelo Código 
de Processo Civil, permanente e imprescindível para a obtenção da tutela jurisdi-
cional.”;8 ou, em seu aspecto estrutural, como um conjunto de atos processuais 
ordenados para uma mesma finalidade; o procedimento nada mais é do que a 
sequência empregada para a realização destes atos processuais. Nesse sentido 
o alerta de Adroaldo Furtado Fabrício ao comparar processo e procedimento, 
ensinando que “...processo é o conjunto mesmo dos atos entre si encadeados e 
orientados no sentido da solução do litígio, ao passo que por procedimento se 
designam a ordem, a forma e a disposição destes atos na série, variáveis segundo 
as exigências da relação de direito material afirmada, ou segundo outras necessi-
dades ou conveniências que impressionaram o legislador. Com efeito, variáveis e 
multifários são os provimentos jurisdicionais que podem resultar do processo civil, 
e essa diversidade corresponde às vezes a necessidade de também variarem a 
quantidade, a qualidade e a ordem dos atos conducentes àquele resultado. O nú-
mero, a natureza e a posição relativa que tais atos assumem no conjunto afeiçoam-
-se às diversas necessidades, determinando diferentes ritos ou procedimentos.”.9

Ocorre que estes atos processuais podem ser agrupados naquilo que a dou-
trina denomina fases do procedimento, segundo as características marcantes 

8. OLIVEIRA NETO, Olavo de, MEDEIROS NETO, Elias Marques de, OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. Curso de 
Direito Processual Civil. São Paulo: Verbatim, 2015. Volume I, p. 230.

9. FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Comentários ao código de processo civil. 4ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 
v. VIII, t. III, p. 02.  
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de um momento do processo. Por isso é possível identificar, nos procedimentos 
comuns e especiais, fases distintas e sequenciais, que na lição de Humberto 
Theodoro Júnior10 desdobram-se “... em quatro fases: a postulatória, a de sanea-
mento, a instrutória e a decisória”; e, na linguagem de Cassio Scarpinella Bueno, 
em fases postulatória, ordinatória, instrutória e decisória.11

Visto isso, deve ser observado que o primeiro requisito para que possa 
ocorrer o imediato julgamento de improcedência do pedido, previsto no art. 
332, caput, do CPC de 2015, é que a causa dispense a realização da fase instru-
tória, ou seja, que o feito não tenha necessidade da produção de quaisquer 
provas em audiência. Em outras palavras, a questão versada na causa deve ser 
exclusivamente de direito ou de direito e de fato, mas que dispense a produ-
ção de prova técnica ou oral, situação que torna desnecessária a abertura da 
fase instrutória, pois nela nenhuma prova será produzida.

Já o segundo requisito exigido para a aplicação imediata da improcedência 
do pedido diz respeito ao preenchimento de uma das seis hipóteses de cabi-
mento do instituto, que serão examinadas com maior vagar no item seguinte.

Em suma, portanto, para que o magistrado possa de plano julgar improce-
dente o pedido, dois requisitos devem estar presentes: a) a dispensa da fase 
instrutória, não sendo necessária a produção de novas provas; e, b) o preen-
chimento de uma das hipóteses de cabimento do instituto previstas no art. 332, 
do CPC de 2015.

3.2. Hipóteses de cabimento

As hipóteses de cabimento do julgamento liminar de improcedência estão 
individualmente elencadas nos quatro incisos e no §1º, do art. 332, mas podem 
ser reunidas em três grupos diversos: a) os relativos ao desrespeito a prece-
dente, b) os relativos à prescrição e à decadência, e, c) os relativos a manifesta 
improcedência do pedido formulado.

No que toca ao desrespeito aos precedentes, há de ser observado que 
a redação utilizada pelos incisos I, II, III e IV,12 do art. 332, repete parte das hi-
póteses constantes do art. 927 do mesmo estatuto, onde consta a regra geral 

10. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2007. v. I, p. 376.
11. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 5ª e.. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 

2, t. I, p. 40.
12. Art. 332. ... I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II – acór-

dão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência; IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”.
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definidora do conteúdo, da aplicação e dos limites dos precedentes judiciais. 
Por isso, a princípio, todas as hipóteses tratadas poderiam ter sido substituídas 
por um único inciso que fizesse expressa referência à contrariedade de um 
precedente.

Nada obstante, a limitação das hipóteses à contrariedade de súmulas (STF, 
STJ e tribunais locais), de acórdão prolatado em julgamento de recursos repe-
titivos e a entendimentos firmados em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência, parece querer indicar que a impro-
cedência prima facie não seria possível nas demais hipóteses previstas no art. 
927, do CPC de 2015, como nos casos de um precedente de fundamento deter-
minante,13 onde o magistrado deve analisar o conteúdo da decisão proferida 
para dela extrair uma tese aplicável a hipótese sub judice.

Embora pareça ser realmente essa a real intenção do texto legal, isso sob 
um possível argumento de que haveria uma maior segurança jurídica com a li-
mitação da improcedência liminar para as hipóteses mais robustas e de aplica-
ção direta de um precedente judicial, há uma evidente incoerência na limitação 
das hipóteses de cabimento proposta pelo art. 332, do CPC de 2015.

Por primeiro, o artigo não faz referência aos precedentes oriundos de de-
cisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (art. 927, I) 
ou às súmulas vinculantes (art. 927, II), que não podem ser consideradas menos 
importantes ou menos seguros do que os precedentes que indica. Em segundo, 
se o sistema valoriza a aplicação do precedente judicial, não há razão para ex-
cluir todas as hipóteses de precedente, seja lá qual for a sua espécie. Por fim, 
se o juiz pode rejeitar liminarmente o pedido quando manifestamente improce-
dente, conforme veremos abaixo, então nada o impede de julgar com base nos 
demais tipos de precedentes judiciais, como os precedentes de jurisprudência 
dominante. Em resumo, portanto, sob quaisquer das perspectivas, a limitação 
das hipóteses de contrariedade aos precedentes previstas no art. 332, do CPC 
de 2015, tende a não ser aplicada, podendo o magistrado rejeitar liminarmente 
o pedido em quaisquer das hipóteses previstas no art. 927 do mesmo estatuto.

O segundo grupo diz respeito ao reconhecimento da prescrição ou da de-
cadência,14 situação que já era reconhecida, desde a entrada em vigor do CPC 

13. OLIVEIRA NETO, Olavo de, MEDEIROS NETO, Elias Marques de, OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. Curso de 
Direito Processual Civil. São Paulo: Verbatim. Volume II, no prelo. “De todo o exposto pode-se concluir que o 
conteúdo do precedente judicial [...] pode ser delimitado pela edição de uma súmula ou pela apuração dos 
fundamentos determinantes da decisão, [...]. Daí a possibilidade de classificar as duas espécies em preceden-
te de súmula e em precedente de fundamento determinante, como alias se pode extrair da redação do art. 
927, V, do CPC.”.

14. Art. 332, § 1º, do CPC de 2015: “O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 
desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”.
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de 1973, como uma hipótese na qual o magistrado, em verdade, não se limitava 
a indeferir a petição inicial, mas acabava por julgar o mérito. Nesse sentido 
a precisa lição de Calmon de Passos, para quem “Há erro técnico manifesto, 
segundo nos parece, na inclusão da decadência e da prescrição entre as causas 
de indeferimento da inicial. Quando o juiz, de logo, pode estar seguro quanto à 
inexistência do direito do autor, por se haver consumado a decadência, ou quando 
à perda do poder de exigir (pretensão) porque cumprido o prazo de prescrição, 
deve ele tornar certa uma ou outra situação, mediante pronunciamento de mérito, 
suscetível, inclusive, de trânsito em coisa julgada material. Por conseguinte, é ine-
xato falar-se, na hipótese, em indeferimento da inicial, que só pode ocorrer quan-
do se cuida de obstar a constituição da relação processual. Aqui, pronunciando-se 
sobre a decadência ou a prescrição, o juiz, na verdade, põe fim ao processo com 
exame do mérito (cf. art. 269, IV).”.15 

Realmente, se tanto no sistema adotado pelo CPC de 1973 (art. 269, IV), 
quanto no sistema adotado pelo CPV de 2015 (art. 487, II), a decadência e a 
prescrição são consideradas, por força de lei, matérias que dizem respeito ao 
mérito, então quaisquer decisões a seu respeito poderão ser objeto de impro-
cedência liminar do pedido, desde que não exista necessidade de produção 
de prova acerca da ocorrência ou não dos respectivos institutos de direito 
material.

O terceiro grupo das hipóteses que permitem ao juiz proferir decisão de 
improcedência liminar do pedido não restou expressamente positivado no tex-
to do CPC de 2015, embora fosse expresso em alguns dos projetos que o antece-
deram. 16 A positivação dessa possibilidade, em nosso entender, representaria 
um enorme avanço da nossa legislação quanto ao sistema hoje vigente, onde o 
magistrado, mesmo sabedor de que irá rejeitar o pedido ao final, faz com que 
o processo tenha segmento normal, apenas para evitar uma eventual alegação 
de cerceamento de atuação ou de inconstitucionalidade da decisão por ofensa 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pense-se, como exemplo, numa inicial onde o autor pleiteia danos morais 
da empresa aérea porque foi impedido de fumar no interior do avião. Alega 
ser viciado e ter sofrido imensa dor moral por ficar mais de uma hora sem 
fumar, sustentando que a aeronave deveria ter um “fumódromo” em seu inte-
rior, já que na sociedade moderna o tabagismo é considerado uma doença e 

15. CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao código de processo civil. 6ª e.. Rio de Janeiro: Forense, 
1989. Vol. III, p. 270.

16. Substitutivo de 08.03.2015. “Art. 333. Independentemente da citação do réu, nas causas que dispensem a fase 
instrutória o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que: ... IV – for manifestamente improcedente, 
desde que a decisão proferida não contrarie entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado em julgamento de casos repetitivos;...”.
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a empresa tem o dever de dispensar tratamento especial às pessoas que tem 
necessidades especiais, o que reputa ser o seu caso. No sistema atual, mesmo 
diante do absurdo da alegação e da evidente improcedência do pedido, a apli-
cação fria da lei impede o juiz de rejeita-lo de plano, obrigando-o a “mandar 
citar o réu, receber sua resposta e só aí, então, após a prática de inúmeros atos 
processuais, rejeitar o que em verdade já estava intimamente rejeitado desde a 
propositura da ação. Não bastasse, mesmo ainda ausente do processo o sujeito 
passivo, tem ele o direito a rejeição liminar, pois não se justifica seu chamamento 
em juízo, que importa em custo de tempo e dinheiro, para responder a uma de-
manda absurda e absolutamente infundada, talvez proposta por mero capricho do 
autor.”.17

Todavia, mesmo sem previsão expressa nos incisos constantes do art. 332, 
do CPC de 2015, entendemos que o sistema permite o julgamento de improce-
dência liminar nesses casos extremos, extraindo-se do caput essa regra geral 
do julgamento liminar quando há manifesta falta de fundamentos fáticos ou 
jurídicos para o acolhimento do pedido formulado. Isso porque pensar que 
ocorrências semelhantes a do exemplo mencionado possam continuar a existir 
é algo que não se amolda ao ideal de eficiência que emana do art. 37, da Cons-
tituição da República, além de ferir vários princípios estritamente processuais, 
como o Principio da Celeridade Processual e o Princípio da Boa fé, que devem 
permear a atuação de todos aqueles que intervêm no processo. Ademais, se 
o art. 918, III, do CPC de 2015, permite ao magistrado o indeferimento liminar 
dos embargos do devedor que são manifestamente protelatórios, hipótese na 
qual se adentra ao conteúdo das alegações, então porque o sistema adotaria 
uma regra diferente para uma ação de conhecimento, quando os embargos 
possuem essa mesma natureza jurídica?

Uma interpretação coerente do sistema força a conclusão, portanto, de 
que assim como é possível o uso dessa técnica com relação no caso de embar-
gos, também é possível o seu manuseio nas demais ações onde se pleiteia uma 
tutela de acertamento, mesmo que isso não conste expressamente da redação 
do art. 332, do CPC de 2015.

3.3. Recurso cabível da decisão

Como a improcedência liminar do pedido deve ser decretada por senten-
ça na qual o magistrado resolve o mérito do processo, o recurso que desafia 

17. OLIVEIRA NETO, Olavo de, MEDEIROS NETO, Elias Marques de, OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. Curso de 
Direito Processual Civil. São Paulo: Verbatim. Volume II, no prelo.
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o pronunciamento judicial é o de apelação, previsto no art. 332, §§ 2º a 4º, do 
CPC de 2015. Por isso, mantendo-se inerte o autor, a decisão proferida transita 
em julgado, devendo o réu ser intimado acerca da sentença de improcedência 
acobertada pela coisa julgada material.

Uma vez interposta à apelação, assim como já ocorre atualmente nos ca-
sos de indeferimento da petição inicial e do julgamento de casos repetitivos, 
poderá o magistrado se retratar da decisão proferida, desde que o faça no 
prazo de 05 (cinco) dias (§3º). Embora a possibilidade de rever a decisão não 
seja uma característica inerente ao recurso de apelação, entendemos que o 
mecanismo é bastante saudável, pois permite ao magistrado corrigir eventual 
erro que tenha cometido, evitando com isso a utilização da via recursal, no 
mais das vezes bastante demorada por conseqüência do volume de recursos 
existentes nos tribunais.

Se o juiz aproveita da possibilidade que lhe concede a lei e se retrata da 
decisão proferida, deverá fazê-lo por meio de decisão interlocutória, que gera 
o efeito de tornar nula a sentença antes prolatada. Dessa decisão não cabe re-
curso por parte do réu, primeiro porque terá a oportunidade de se manifestar 
quando oferecer sua contestação, segundo porque não existe previsão legal 
para a interposição do agravo de instrumento, seja no capítulo relativo à im-
procedência liminar, seja no art. 1.015, do CPC de 2015 (que trata das hipóteses 
onde é possível a interposição de agravo de instrumento). Afinal, ao contrário 
do que acontece atualmente, no sistema agora na fase da vacatio legis, o agra-
vo de instrumento somente será possível quando houver expressa disposição 
legal autorizando o manuseio do recurso.

Todavia, se não houver retratação da sentença, o réu será citado para 
integrar a relação jurídica processual, sendo-lhe facultado o oferecimento de 
contrarrazões no prazo de até quinze dias. Eventual contestação somente de-
verá ser interposta após acórdão que venha a reformar a decisão de primeiro 
grau, tendo o réu que ser intimado especificamente para a prática do ato 
processual.

4. CONCLUSÕES

01. Não é inconstitucional a decisão de improcedência no primeiro contato 
que o magistrado tem com o feito, antes mesmo da complementação da rela-
ção jurídica processual pela citação do réu, o que já acontece desde a entrada 
em vigor do CPC de 1973, nos casos do reconhecimento da prescrição ou da 
decadência (art. 295, IV).
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02. Se das cinco hipóteses previstas pelo art. 332, do CPC de 2015, para a 
aplicação da improcedência liminar do pedido, quatro dizem respeito à exis-
tência de precedentes judiciais, cuja regra geral se encontra no art. 927; então 
se torna forçosa a conclusão de que o “novo” instituto da “improcedência liminar 
do pedido” nada mais é do que uma das vertentes da adoção da doutrina dos 
precedentes, devendo o magistrado rejeitar de plano o pedido e extinguir o 
processo com resolução do mérito “ab ovo”, sempre que o pedido contrarie 
os precedentes judiciais em aplicação num determinado local e momento his-
tórico.

03. Para que o magistrado possa de plano julgar improcedente o pedido, 
dois requisitos devem estar presentes: a) a dispensa da fase instrutória, não 
sendo necessária a produção de novas provas; e, b) o preenchimento de uma 
das hipóteses de cabimento do instituto previstas no art. 332, do CPC de 2015.

04. As hipóteses de cabimento do julgamento liminar de improcedência 
estão individualmente elencadas nos quatro incisos e no §1º, do art. 332, mas 
podem ser reunidas em três grupos diversos: a) os relativos ao desrespeito a 
precedente, b) os relativos à prescrição e à decadência e c) os relativos a ma-
nifesta improcedência.

05. A limitação das hipóteses de contrariedade aos precedentes previstas 
no art. 332, do CPC de 2015, tende a não ser aplicada, podendo o magistrado 
rejeitar liminarmente o pedido em qualquer das hipóteses previstas no art. 927.

06. Deve o magistrado, embora não exista regra expressa no art. 332, do 
CPC de 2015, prolatar decisão de improcedência liminar do pedido quando o 
conteúdo da demanda é manifestamente inviável, o que fará com fulcro no 
Princípio da Eficiência que emana do art. 37, da Constituição da República, e nos 
Principio da Celeridade Processual e o Princípio da Boa fé, que devem permear 
a atuação de todos aqueles que intervêm no processo.

07. Uma interpretação coerente do sistema força a conclusão de que, as-
sim como é possível à rejeição liminar dos embargos do devedor que são 
manifestamente protelatórios, também é possível a improcedência liminar nas 
demais ações onde se pleiteia uma tutela de acertamento, mesmo que isso não 
conste expressamente da redação do art. 332, do CPC de 2015.

08. Quando o magistrado se retrata da decisão de improcedência liminar 
do pedido, deverá fazê-lo por meio de decisão interlocutória, que gera o efeito 
de tornar nula a sentença antes prolatada. Dessa decisão não cabe recurso por 
parte do réu, primeiro porque terá a oportunidade de se manifestar quando 
oferecer sua contestação, segundo porque não existe previsão legal para a in-
terposição do agravo de instrumento, seja no capítulo relativo à improcedência 
liminar, seja no art. 1.015, do CPC de 2015.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. PREMISSA NECESSÁRIA: O POSTULADO HERMENÊUTICO DA UNIDADE DO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 3. O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO NOVO 
CPC: BREVES COMENTÁRIOS; 4. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E JULGAMENTO LIMINAR DE IMPRO-
CEDÊNCIA: PERSPECTIVAS À LUZ DO NOVO CPC; 5. CONCLUSÃO; 6. REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO

O novo Código de Processo Civil – Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – 
inaugurou o modelo cooperativo de processo (artigo 6º, do CPC), destacando, 
no artigo 10, que o julgador não pode decidir com base em fundamento a res-
peito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 
que a matéria seja cognoscível de ofício. Trata-se da consagração da acepção 
substantiva do contraditório, detentora de implicação direta na construção das 
decisões judiciais.

A cooperação resulta, em última análise, da própria ideia de Estado de 
Direito. Se o contraditório exige participação e, especificamente, soma de es-
forços para melhor solução da disputa judicial, o processo realiza-se mediante 

1. Advogado. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Especialista pela 
FESAC/UECE em Direito Processual Civil. Professor das disciplinas de Processo Civil e Direito Empresarial 
da graduação e pós-graduação da Faculdade Christus, da Pós Graduação da UNIFOR – Universidade de 
Fortaleza, Professor convidado da Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará – FESAC.

2. Pós-graduando em Direito Processual Civil pela Universidade de Fortaleza. Bacharel em Direito pela Uni-
versidade de Fortaleza. 
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atividade de sujeitos em cooperação. Em razão dessa perspectiva colaborativa, 
confia-se às partes a oportunidade de influenciar na formação da decisão do 
juiz, que não pode inserir no pronunciamento judicial matérias de fato ou de 
direito não discutidas pelos litigantes.

Noutra senda, o artigo 332, do CPC, reestruturou a técnica do julgamento 
liminar de improcedência, prevista no artigo 285-A, do CPC revogado. Houve 
a reformulação das hipóteses de cabimento, incluindo, por exemplo, a pos-
sibilidade de improcedência prima facie nos casos em que o pedido autoral 
contrariar súmula ou precedente obrigatório de tribunal superior. Manteve-se, 
contudo, o procedimento recursal destinado ao instituto, sobretudo a possibili-
dade de retratação da sentença quando da apelação.

O presente trabalho analisa se a aplicação do artigo 332, do CPC, pode ser 
condicionada ao cumprimento do disposto no artigo 10, do CPC, isto é, se o ma-
nejo da técnica do julgamento liminar de improcedência depende da instaura-
ção de prévio diálogo do órgão jurisdicional com o autor, nas hipóteses em que 
este não aborda, na petição inicial, argumento (corporificado em precedente 
obrigatório, súmula ou na ocorrência de decadência ou prescrição) que o ma-
gistrado se encontra predisposto a adotar como fundamento para a sentença 
liminar de improcedência.

2. PREMISSA NECESSÁRIA: O POSTULADO HERMENÊUTICO DA UNIDADE 
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Postulados hermenêuticos, segundo Humberto Ávila3, são aqueles cuja utili-
zação é necessária à compreensão interna e abstrata do ordenamento jurídico. 
Dentre os mais importantes está o postulado da unidade, a exigir do intérprete 
o relacionamento entre a parte e o todo mediante o emprego das categorias 
de ordem e unidade. 

Elemento do postulado da unidade, prossegue o autor, é o postulado da 
coerência, a impor ao intérprete a obrigação de “relacionar as normas com 
as normas que lhes são foram ou materialmente superiores”4. Humberto Ávila 
subdivide o postulado da coerência em dois planos. O formal relaciona-se às 
noções de consistência (= ausência de contradição) e completude (= relação de 
cada elemento com o restante do sistema, em termos de integridade e coesão 
inferencial). O substancial está relacionado à conexão positiva de sentido. 

3. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Ma-
lheiros, 2014, p. 165.

4. Ibid, p. 166.
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Segundo José Joaquim Gomes Canotilho5, o princípio da unidade rejeita 
antinomias normativas, exigindo coerência ao sistema jurídico, motivo pelo qual 
é dirigido aos encarregados de aplicar as regras e princípios jurídicos, “no sen-
tido de as lerem e compreenderem, na medida do possível, como se fossem obras 
de um só autor, exprimindo uma concepção correcta do direito e da justiça”. Na 
mesma linha é a conclusão de Eros Grau6: não se interpreta o direito em tiras, 
aos pedaços.

A partir dessas premissas, manifesta-se o princípio da unidade interpre-
tativa do novo CPC, como forma de prestigiar a coesão do sistema. A legislação 
propõe um aparelho processual lógico e dogmaticamente íntegro, instituído 
por meio de premissas substanciais. Dessa forma, a nova legislação deve ser 
interpretada a partir de sua unidade, com atenção especial às normas funda-
mentais, que oferecem sólidos parâmetros interpretativos.

Portanto, na linha defendida por Dierle Nunes, Humberto Theodoro Jr., 
Alexandre Bahia e Flávio Pedron7, não é possível analisar dispositivos de modo 
isolado, pois toda compreensão deve se dar mediante o entendimento pleno 
de seu sistema, sob pena de se impor leituras apressadas e desprovidas de 
embasamento consistente. Leituras isoladas de dispositivos e institutos, alheias 
às premissas fundamentais, tendem a ser equivocadas e a conduzir a resulta-
dos práticos inaceitáveis.

Nesse sentido, Fredie Didier Jr.8 sustenta a existência do postulado her-
menêutico da unidade do Código de Processo Civil. Ilustra-se sua aplicação com 
um exemplo: o art. 332, do CPC, cuida da improcedência liminar do pedido, 
admitindo no inciso I a utilização do instituto nos casos onde o pedido do autor 
contrariar súmula do STF ou do STJ. No entanto, o inciso IV, do art. 927, do CPC, 
confere força obrigatória às súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ 
em matéria infraconstitucional. Conformando os dois dispositivos em busca da 
coerência e integridade do diploma, tem-se a seguinte conclusão: somente é 
possível julgar improcedente liminarmente o pedido, com base no art. 332, I, do 
NCPC, observando o disposto no art. 927, IV, do NCPC.

A relevância dessa premissa traduz-se na necessidade de se analisar o 
novo Código Processo Civil como um sistema coeso, constituído a partir de 

5. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2002, p 192.

6. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2006, p. 44.

7. NUNES, Dierle; THEODORO JR, Humberto; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRO, Flávio Quinad. Novo CPC: 
fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 19-20.

8. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 151.

Livro 1.indb   237 23/08/2015   22:26:56



RRoR r iR  oRRR r iR  oRR rriR  R  nRddR  FRR r R R  RRosR

238

composições harmônicas. Assim, independentemente do objeto de estudo – 
no caso, a relação entre julgamento liminar de improcedência e contraditório 
substantivo –, faz-se imprescindível abrir o presente parêntese com o objetivo 
justificar a necessidade de a legislação processual ser interpretada e aplicada 
de maneira consistente e completa, porquanto essa proposição é fundamento 
justificante de qualquer estrutura argumentativa desenvolvida com o escopo de 
estudar o novo CPC.

3. O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO NOVO 
CPC: BREVES COMENTÁRIOS

A improcedência liminar do pedido é sentença que, antes da citação do 
réu, desacolhe o pedido autoral. Resolve-se, desde logo, o mérito contra o 
promovente, independentemente da participação do promovido. Trata-se de 
decisão definitiva, e, portanto, apta à coisa julgada material. O instituto objetiva 
abreviar o procedimento, em razão da evidente inviabilidade do pleito. O novo 
CPC, aperfeiçoando aludida técnica (artigo 285-A, do CPC/1973), regulamenta a 
improcedência liminar no artigo 332.

Refere o artigo 332, do CPC: “nas causas que dispensem a fase instrutória, 
o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improce-
dente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de deman-
das repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de 
tribunal de justiça sobre direito local”. O seu § 1º ainda destaca: “ juiz também 
poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 
ocorrência de decadência ou de prescrição”.

O legislador impõe dois pressupostos para que se possa julgar liminarmen-
te o pedido: (1) a matéria controvertida prescindir de fase instrutória; e (2) o 
pedido se encaixar em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a IV, do art. 
332, do CPC (contrariar súmula ou precedente formado no julgamento de de-
mandas repetitivas) ou no § 1º do mesmo artigo (reconhecimento de prescrição 
ou decadência).  

O primeiro requisito denota a necessidade de a matéria fática ser compro-
vada apenas documentalmente. A improcedência liminar, nesse sentido, fun-
ciona como hipótese especial de julgamento antecipado de mérito (art. 355, 
I, do CPC).9 Em relação ao segundo, o novo Código, prezando pela economia 

9. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 593.
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processual, bem como pela valorização do sistema de precedentes obrigatórios 
(art. 489, § 1º, e art. 926 a 928, do CPC), reestruturou o rol de circunstâncias 
autorizadoras da sentença liminar de improcedência.

Com a finalidade de impedir que inúmeros processos sobre casos seme-
lhantes compilam o trajeto inútil de todo o iter procedimental, para desaguar, 
longo tempo mais tarde, num resultado já previsto, com total segurança, pelo 
juiz de causa, desde a propositura da demanda, o art. 332, do CPC, muniu o 
magistrado do poder de, antes da citação do réu, proferir sentença de impro-
cedência prima facie de pedido deduzido na inicial.10

O dispositivo comentado é medida de celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CRFB) 
e de economia processual. Seria perda de tempo11, dinheiro e atividade jurisdi-
cional insistir-se na citação e na prática dos demais atos do processo, quando a 
jurisprudência de tribunal superior tem entendimento firmado sobre a preten-
são deduzida pelo autor, ou quando já se constatou decadência ou prescrição.12 

O artigo 332, do CPC, insere-se dentro de um projeto para a Justiça Civil13 
destinado a conferir efetividade aos direitos fundamentais processuais, dentre 
eles: igualdade, segurança jurídica e duração razoável do processo. A existên-
cia de milhares de ações repetitivas, a exigir dispêndio irracional de energia, 
revela a necessidade de inserção do julgamento liminar de improcedência den-
tro de um sistema voltado a conferir adequado tratamento aos litígios em mas-
sa. Nas palavras de José Rogério Cruz e Tucci14: “é certo que no processo, como 
vaticinara Couture, o tempo é algo mais do que ouro: é Justiça”.

Segundo alguns autores15, com a substituição do vocábulo poderá, contido 
no artigo 285-A, do CPC/1973, pelo vocábulo julgará, contido no caput do art. 
332, do CPC, o juiz passa a ter o dever de julgar liminarmente improcedente o 
pedido nas hipóteses acima elencadas, com exceção da hipótese de reconheci-
mento prima facie da decadência ou prescrição, que segue como faculdade do 
julgador, tendo em vista a manutenção do termo poderá no § 1º.

10. THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. São Paulo: Forense, 2015, p. 760.
11. Tanto é que a improcedência liminar do pedido é uma das exceções à regra do julgamento por ordem 

cronológica de conclusão (artigo 12, § 2º, I, do CPC). 
12. NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Re-

vistas dos Tribunais, 2015.
13. MARINONI
14. TUCCI, José Rogério Cruz e. Tempo e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 146.
15. AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações no novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 450. NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 
São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2015. ABBOUD, Georges; SANTOS, José Carlos Van Cleef de Almeida. Da 
improcedência liminar do pedido. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (Coord.). Breves comentários 
ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2015, p. 858. 
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A relevância dessa modificação decorre do ato de recebimento da petição 
inicial. Isso porque, determinando a citação do réu, o magistrado estará se 
pronunciando, implicitamente, sobre a possibilidade de discussão do mérito da 
demanda; ou, melhor dizendo, adiantando que o pedido não contraria súmula 
ou precedente obrigatório, porquanto, caso contrário, deveria julgar liminar-
mente o pedido.

Nesse sentido, Guilherme Rizzo Amaral16 sustenta a possibilidade de o réu 
interpor agravo de instrumento, fundado no artigo 1.015, II, do CPC.17 Em ver-
dade, a inadmissão, na hipótese, do agravo de instrumento tornaria inócuo o 
dever estabelecido no artigo 332, do CPC, porquanto o descumprimento deste 
não seria objeto de controle, implicando possível ofensa aos princípios da eco-
nomia processual e da duração razoável, na medida em que submete o réu a 
todos os percalços da tramitação processual. 

A outra possibilidade para o réu questionar a decisão quando o juiz fizer 
esse julgamento implícito, ou seja, julgar contra a súmula ou precedente obriga-
tório, seria o ajuizamento de reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça 
ou ao Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 988, IV, do novo Código de 
Processo Civil.

A técnica do julgamento liminar de improcedência é aplicável a qualquer 
procedimento. Não obstante o texto normativo esteja localizado no Livro des-
tinado à regulamentação do processo de conhecimento, o instituto possui na-
tureza jurídica de regra geral de processo e procedimento, razão pela qual é 
aplicável em qualquer ação, independentemente da competência do juízo e do 
rito procedimental. 

Do julgamento de improcedência liminar caberá apelação (artigo 1.009, do 
CPC). Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da 
sentença (artigo 332, § 2º, do CPC). Interposta, o juiz poderá retratar-se em cin-
co dias. Se houver retratação, o magistrado determinará o prosseguimento do 
processo, com a citação do réu; se não houve retratação, determinará a citação 
do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias (artigo 332, § 
4). Havendo cumulação de pedidos, sujeitando-se alguns deles à improcedência 
liminar, caberá o recurso de agravo de instrumento da decisão parcial (artigo 
1.105, II, do CPC). 

16. AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações no novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 
p. 450.

17. Art. 1.015.  Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] II - 
mérito do processo;
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4. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCE-
DÊNCIA: PERSPECTIVAS À LUZ DO NOVO CPC

Ponto de grande importância é a (im)possibilidade de o julgador, no jul-
gamento de improcedência prima facie, levar em consideração súmulas, prece-
dentes ou questões sobre as quais o autor – intencionalmente ou não – deixou 
de se manifestar. A relevância da discussão se deve ao fato de o artigo 10, do 
CPC, materializar o contraditório substancial: 

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.18

No trilho da doutrina, a legislação processual consagrou o modelo coope-
rativo de processo (artigo 6º, do CPC), vedando decisões de terceira via19. Trata-
-se do contraditório como garantia de não surpresa, capaz de resguardar o di-
reito dos sujeitos processuais de influir, efetiva e previamente, no resultado da 
prestação jurisdicional.20 Por meio de uma comunidade de trabalho policêntrica 
e coparticipativa, conduz-se à realização do princípio político da participação, 
ínsito à ideia de democracia, atribuindo legitimidade ao ato decisório.

Para elucidar a relação entre legitimidade da decisão judicial e contradi-
tório participativo, recorre-se à teoria da democracia como direito discursivo, 
desenvolvida por Habermas21. Segundo o autor, a marca “característica da de-
mocracia é a existência de um procedimento que permita a participação das 
pessoas, de maneira que cada uma possa expor os seus argumentos para uma 

18. “É preciso observar o contraditório, a fim de evitar um ‘julgamento surpresa’. E, para evitar ‘decisões 
surpresa’, toda questão submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório. Quer isso dizer 
que o juiz tem o dever de provocar, preventivamente, o contraditório das partes, ainda que se trate de 
uma questão que possa ser conhecida de ofício, ou de uma presunção simples. Se a questão não for sub-
metida ao contraditório prévio, as partes serão surpreendidas com decisão que terá fundamento numa 
questão que não foi objeto de debate prévio, não lhes tendo sido dada oportunidade de participar do 
convencimento do juiz. A decisão, nesse caso, não será válida, faltando-lhe legitimidade, haja vista a 
ausência de participação dos litigantes na sua elaboração. O Estado democrático não se compraz com a 
ideia de atos repentinos, inesperados, de qualquer dos seus órgãos, mormente daqueles destinados à 
aplicação do Direito”. (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O processo civil no Estado constitucional e os 
fundamentos do Projeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, v.37, 
n. 209, p. 349-374, jul. 2012).

19. “A proibição de decisão-surpresa, manifestação do contraditório no processo, vincula o juiz a abrir o 
debate entre as partes sobre todas as questões que podem ser resolvidas no curso do processo”. (NERY 
JR., Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo. 11. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 241).

20. NUNES, Dierle; THEODORO JR, Humberto; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRO, Flávio Quinad. Novo CPC: 
fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 92.

21. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia (entre facticidade e validade). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003, p. 345.
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discussão racional, que acabará por privilegias o melhor entre os argumentos” 
desenvolvidos. 

De acordo com o jurista alemão, a natureza democrática e a legitimidade 
da decisão decorrem do procedimento eleito, por meio do qual os interessa-
dos não sejam meros receptores, influenciando na edificação da norma. Trans-
pondo a teoria habermasiana para o direito processual civil, a decisão judicial 
somente será efetivamente democrática quando for construída de maneira co-
participada entre juízes e interlocutores do pronunciamento, com franca possi-
bilidade de estes influenciarem o discurso racional destinado à construção do 
provimento.22 

Sobre o tema, destaca Dierle Nunes23,

O contraditório constitui uma verdadeira garantia de não surpresa 
que impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas 
as questões, inclusive as de conhecimento oficioso, impedindo 
que em ‘solitária onipotência’ aplique normas ou embase a deci-
são sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de 
uma ou de ambas as partes.

Com fulcro nessa perspectiva dialética, deve-se harmonizar o artigo 10, do CPC, 
com o disposto no artigo 332, do CPC. Para tanto, o juiz precisa, antes de proferir sen-
tença liminar de improcedência, intimar a parte autora para se manifestar, a depender 
do caso, sobre (1) súmulas ou precedentes obrigatórios que, embora aparentemente 
sirvam como motivos determinantes para a resolução do caso, foram ignorados na pe-
tição inicial24; ou (2) a ocorrência de prescrição ou decadência. 25

Com relação ao direito jurisprudencial, confere-se à parte autora a possi-
bilidade de demonstrar a (1) inaplicabilidade daquela súmula ou precedente 
ao caso (distinguishing – artigo 489, §1º, VI, do CPC); e/ou (2) existência de rele-
vantes razões que evidenciem a necessidade de revogar aquele entendimento 
jurisprudencial (overruling – artigo 926, § 2º, do CPC); e/ou  (3) eventuais equí-
vocos interpretativos do magistrado, que pode não ter compreendido alguma 
especificidade do caso ou da ratio decidendi. Em relação à prescrição, por 

22. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia (entre facticidade e validade). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003, p. 345.

23. NUNES, Dierle. Processo constitucional democrático: uma análise crítica das reformas processuais. Curiti-
ba: Juruá, 2008, p. 229. 

24. Nesse sentido, enunciado nº 458, FPPC: “Para a aplicação, de ofício, de precedente vinculante, o órgão 
julgador deve intimar previamente as partes para que se manifestem sobre ele”.

25. A tese que se propõe foi objetada na plenária do V Fórum Permanente de Processualistas Civis. O enun-
ciado rejeitado possuía o seguinte texto: “no julgamento de improcedência liminar, o juiz deve, antes 
de sentenciar, intimar a parte autora para falar sobre o precedente que será o motivo determinante da 
sentença e sobre o qual não houve prévia manifestação”.
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exemplo, o promovente pode demonstrar ao magistrado a ocorrência de algum 
fato que interrompeu ou suspendeu o prazo prescricional. 

Fredie Didier Jr.26, contrariamente ao posicionamento ora adotado, sustenta: 

A possibilidade de juízo de retratação é o que garante o respeito 
ao direito do demandante ao contraditório, que, com as razões 
de apelação, poderá convencer o juiz do equívoco de sua deci-
são. O juízo de retratação homenageia, também, o princípio da 
cooperação (art. 6º, CPC), pois permite que o magistrado ‘ouça’ o 
que tem a dizer o autor sobre a questão.

No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Cruz 
Arenhart27:

Alguém poderia imaginar que o julgamento liminar de improce-
dência não poderia levar em consideração questões sobre as 
quais o autor não teve a oportunidade de se manifestar (arts. 5º, 
LV, da CF, e 10, CPC). Isso poderia levar à conclusão de que, acaso 
o autor não tenha se pronunciado sobre a aplicação do preceden-
te ou da jurisprudência ao seu caso (viabilizando a demonstração 
de eventual distinção ainda não realizada que o autor entenda 
pertinente) ou sobre a decadência do direito ou a prescrição da 
pretensão. No entanto, como nesse caso a apelação excepcional-
mente viabiliza a retratação do juiz de primeiro grau (art. 332, § 
3º), pode o contraditório ser exercido eficazmente na apelação, 
inclusive com a possibilidade de o juiz se retratar e reconhecer 
que o precedente não é aplicável, que a orientação jurispruden-
cial não alcança o caso, que não há decadência ou prescrição. 
E é justamente por essa razão que o art. 332, § 1º, dispensa o 
contraditório prévio no julgamento da improcedência liminar que 
declara a decadência ou a prescrição – pelas mesmas razões, 
o contraditório deve também ser dispensado quando houver a 
invocação de precedente não debatido ou de orientação jurispru-
dencial não discutida pelo autor na petição inicial.

Com idêntico posicionamento, manifesta-se Humberto Theodoro Jr.28: 

O julgamento liminar, nos moldes traçados pelo art. 332, não agri-
de o devido processo legal, no tocante às exigências do contra-
ditório e ampla defesa. A previsão de um juízo de retratação 
e do recurso de apelação assegura ao autor, com a necessária 

26. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 594.

27. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela 
dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 169-170.

28. THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. São Paulo: Forense, 2015, p. 762-763.
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adequação, um contraditório suficiente para o amplo debate em 
torno da questão de direito enfrentada e solucionada in limini litis.

Discorda-se dos referidos autores. 

Em primeiro lugar, sob a ótica metodológica, por conta do postulado da 
unidade do novo CPC, e, por consequência, da necessidade de interpretação 
sistemática, deve-se compreender e aplicar o artigo 332, do CPC, em consonân-
cia com o sistema de precedentes instituído pela nova legislação, cujo regime 
jurídico é regulamentado pelos artigos 926 a 928 e 489, § 1º, IV, V, VI, do CPC29.

Esse entendimento é, inclusive, sustentado por Fredie Didier Jr.30, que de-
fende a interpretação conjunta dos aludidos dispositivos, ao admitir a extensão 
do rol de súmulas e precedentes do artigo 927, do CPC, àqueles listados no 
artigo 332, do CPC, e vice-versa. Desse modo, harmonizam-se os textos e, por 
conseguinte, mantem-se a coerência do sistema brasileiro de precedentes.

Instituída a premissa - integração da técnica de julgamento liminar de 
improcedência do pedido ao sistema de precedentes -, tem-se a necessidade 
de atrair o disposto no artigo 927, § 1º, do CPC, para os casos de improcedên-
cia prima facie, porquanto, nessas hipóteses, há genuína aplicação do direito 
jurisprudencial. Nesse sentido, refere o dispositivo:  “os juízes e os tribunais 
observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com fun-
damento neste artigo [artigo 927, do CPC]”. 

Portanto, considerando que a possibilidade de diferir o contraditório para 
o juízo de retratação fulmina a exigência do artigo 10, do CPC, percebe-se, com 
fulcro na própria legislação, a aplicabilidade do referido dispositivo, que veda, 
expressamente, decisão com fundamento desconhecido pelas partes, aos casos 
de sentença liminar de improcedência do pedido.

Em segundo lugar, sob a ótica semântica, tendo como premissa a aplicabili-
dade do artigo 10, do CPC, aos casos de improcedência liminar do pedido, deve-
-se compreender que o conteúdo normativo do aludido dispositivo, ao construir 
o contraditório substancial, objetiva evitar decisão surpresa, exigindo a submissão 
prévia de toda matéria submetida a julgamento ao debate processual. 

O contraditório substancial, aplicável à espécie, exige prévia materializa-
ção, sob pena de impossibilitar a garantia de influência, pois não se influência 
aquilo que já ocorreu. Nesse sentido, destaca Leonardo Carneiro da Cunha31,

29. Nesse sentido, enunciado nº 146 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Na aplicação do inciso 
I do art. 332, o juiz observará o inciso IV do caput do art. 927”.

30. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 597.

31. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O processo civil no Estado constitucional e os fundamentos do Projeto do 
novo Código de Processo Civil Brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 209, p. 349-374, jul. 2012.
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O juiz tem o dever de provocar, preventivamente, o contraditório 
das partes”, pois, caso contrário, “as partes serão surpreendidas 
com decisão que terá fundamento numa questão que não foi ob-
jeto de debate prévio, não lhes tendo sido dada oportunidade de 
participar do convencimento do juiz.

O juiz, como sujeito do processo, terceiro imparcial, deve exercer seu mis-
ter respeitando o direito das partes ao contraditório substancial, a fim de que 
não sejam surpreendidas com decisões inesperadas, fundadas em premissas 
que não puderam, previamente, conhecer para tomar as medidas e precauções 
adequadas para o caso.32

Nesse ponto, diferir o contraditório para o juízo de retratação ofende o 
artigo 10, do CPC, norma fundamental do direito processual civil, porquanto, 
nessa hipótese, a sentença de improcedência liminar terá ares de decisão sur-
presa, prática perniciosa e nula que impossibilita a construção democrática do 
pronunciamento jurisdicional. 

Superveniente abertura dialética, possibilitada pelo juízo de retratação, 
referir-se-á à nova decisão, que revogará ou não a anterior; esta, por sua vez, 
teve e sempre terá sua fundamentação construída sob a perspectiva solipsista, 
através da qual o magistrado despreza o dever de consulta33, anexo ao princí-
pio da cooperação, e o contraditório dinâmico.

Difícil aceitar a tese de um dever de consulta a posteriori, tendo em vista 
que o contraditório como garantia de influência exige um prévio debate entre 
partes e magistrado, com o objetivo de edificar decisão madura e qualificada, 
oriunda do diálogo democrático, não do protagonismo judicial. 

Converge-se, portanto, com o entendimento de Ticiano Alves e Silva34, se-
gundo o qual “não é possível falar em contraditório postecipado ou diferido. 
Contraditório é sempre e necessariamente prévio. O contraditório que se exer-
ce depois da decisão não se refere à decisão que passou, mas a que virá”. 

32. NERY JR., Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo. 
11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 238.

33. Em outra oportunidade, salientou-se: “o dever de consulta, também conhecido como dever de diálogo 
ou de debate, guarda estreita relação com a noção de contraditório dinâmico (ou substancial), uma vez 
que corrobora o dever do juiz de consultar as partes sobre questão de direito ou de fato não ventilada 
no processo, e por isso não submetida ao contraditório, antes de proferir a decisão”. ROMÃO, Pablo 
Freire; PINTO, Eduardo Régis Girão de Castro. Contraditório, cooperação e precedente: a ampliação do 
diálogo processual sob a ótica do novo Código de Processo Civil. Revista Eletrônica de Direito Processual, 
Rio de Janeiro, v. 15, p. 377-415, jan./jun. 2015

34. SILVA, Ticiano Alves e. Existe mesmo contraditório postecipado? Diálogos Constitucionais. Disponível em: < 
http://dialogosconstitucionais.tumblr.com>. Acesso em: 01 jun. 2015.
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A favor dessa tese, Georges Abboud e José Carlos Van Cleef de Almeida 
Santos35 sustentam que o magistrado, antes de aplicar o artigo 332, do CPC,

deve assegurar ao autor a possibilidade de demonstrar porque 
sua petição inicial, v.g., não contraria súmula do STF ou súmula do 
STJ. Somente após essa segunda manifestação do autor é que se 
poderia cogitar da aplicação da referida técnica de forma consti-
tucionalmente adequada.

Dierle Nunes também comunga do entendimento aqui sustentado 36: 

Em razão da valorização do contraditório presente no sistema – 
mesmo quando a lei dá ao magistrado a possibilidade de decisão 
ex officio (art. 9º) -, seria defensável, para evitar as chances de 
recursos, que, mesmo na hipótese ora em comento, houvesse a 
abertura de prazo ao autor antes do proferimento de sentença 
liminar para que este pudesse demonstrar a possível diferença 
(distinguishing) de seu caso em relação ao padrão.

Em terceiro lugar, sob a ótica da coerência sistêmica. Se o juiz, ao entrever 
matéria de ordem pública ou uma das hipóteses de indeferimento da inicial, 
previstas no art. 330, do CPC, deve garantir ao autor ou réu a possibilidade de 
desempenhar o contraditório previamente à decisão, por consectário lógico, 
com maior ensejo essa regra deve ser aplicada quando da prolação de senten-
ça liminar de improcedência.

Outro exemplo. Se o julgador constatasse, antes da citação do réu, a in-
compatibilidade da tese autoral com um precedente obrigatório, poderia jul-
gar liminarmente improcedente o pedido, com arrimo no artigo 332, do CPC. 
Todavia, se perceber esse antagonismo após a apresentação da contestação, 
deveria, nos termos do artigo 10, do CPC, conceder às partes, sobretudo ao au-
tor, a oportunidade de expor eventual distinguishing, overruling ou equivocada 
interpretação da ratio decidendi. Referida situação representaria incoerência 
interna ao sistema processual.

Em quarto lugar, sob a ótica empírica, tem-se a possibilidade de prolonga-
mento (e, a depender do caso, perpetuamento) da ausência de contraditório 
dinâmico. Veja-se o exemplo. 

Hipótese na qual o magistrado de primeiro grau profere sentença liminar 
de improcedência com fundamento em precedente desconhecido pela parte 

35. ABBOUD, Georges; SANTOS, José Carlos Van Cleef de Almeida. Da improcedência liminar do pedido. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al (Coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 2015, p. 860.

36. NUNES, Dierle; THEODORO JR, Humberto; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRO, Flávio Quinad. Novo CPC: 
fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 363.
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autora. O promovente interpõe recurso de apelação sustentando a inaplica-
bilidade da ratio decidendi. O magistrado, no exercício do juízo de retratação, 
descumpre o dever de fundamentação (artigo 489, §1º, IV, do CPC), afirmando 
que mantém a sentença por seus próprios fundamentos. O julgador deixa, por-
tanto, de apreciar os argumentos deduzidos pelo apelante. Ato contínuo, cita 
o réu para apresentação das contrarrazões e, após, remete os autos para o 
tribunal de justiça.

Nessa situação, considerando a irrecorribilidade da decisão que indefere 
o juízo de retratação37, ter-se-á o prolongamento da ausência de contraditório 
dinâmico. Na suposição, sequer houve postergação. Em verdade, a considerar 
a proposição sustentada pelos eminentes processualistas, admitir-se-á no sis-
tema processual hipótese de não aplicação do artigo 10, do CPC. Não se trata, 
portanto, de diferimento.

Tendo em vista o novo CPC, a situação, embora devesse (artigo 489, § 1º, do 
CPC), não tende a mudar, porquanto, como dito, não se vislumbra possibilidade 
e utilidade na interposição de recurso em face de decisão que, no contexto do 
efeito regressivo da apelação, deixa de fundamentar a não retratação de pro-
nunciamento anterior.

Ainda concernente às perspectivas externas, o perpetuamento da ofensa 
ao contraditório dinâmico pode decorrer da não interposição do recurso de 
apelação. Nessa hipótese, ter-se-ia o trânsito em julgado38 e, por consequência, 
a consolidação da coisa julgada material de sentença que viola manifestamente 
norma jurídica (no caso, o princípio do contraditório, reconstruído na sua feição 
dinâmica a partir do texto do artigo 10, do CPC), ensejando o ajuizamento de 
ação rescisória, com fundamento no artigo 966, V, do CPC39. 

37. A irrecorribilidade decorre da sua natureza de decisão interlocutória e, por conseguinte, da ausência de 
previsão legal para a interposição de agravo de instrumento, seja no capítulo destinado ao julgamento 
liminar de improcedência, seja no artigo 1.015, do CPC.

38. “Artigo 332, § 2º - Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos 
termos do art. 241”.

39. “O artigo 966, V, do CPC, fala em manifesta violação de norma jurídica: com isso, autoriza a rescisão da 
coisa julgada em que há a violação de princípio, regra ou postulado normativo. Autoriza, ainda, a viola-
ção à norma consuetudinária. A jurisprudência exige que o demandante aponte os dispositivos que en-
tende violados pela decisão judicial. É claro que semelhante orientação só se aplica quando for possível 
reconduzir determinada norma jurídica a um dado dispositivo: como inexiste correspondência biunívoca 
entre dispositivo e norma, pode ocorrer de ser possível ação rescisória em manifesta violação de norma 
jurídica sem que se possa apontar qual o dispositivo (texto) a partir do qual a norma foi reconstruída”. 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comen-
tado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 902). No mesmo sentido: “Há muito temos sustentado 
dever considerar-se caber ação rescisória, mesmo à luz do CPC/73, quando há infração ao princípio jurí-
dico e a redação do dispositivo, que consta do NCPC, ora comentado, acolhe esta orientação, felizmente 
alargando adequadamente, a nosso ver, o âmbito de cabimento desta ação. A violação de norma jurídica 
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Por último, deve-se atentar para o disposto no artigo 487, parágrafo único, 
do CPC: “ ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência 
não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 
manifestar-se”. De fato, a primeira leitura do dispositivo pode revelar que o 
legislador, na hipótese de prescrição e decadência, sustenta não ser necessário 
oferecer ao autor, no julgamento liminar de improcedência, a possibilidade de, 
exercendo o contraditório dinâmico, influenciar na construção da decisão.

No entanto, numa segunda leitura, viabilizada por Ticiano Alves e Silva40, 
a quem se atribui os créditos, percebe-se a possibilidade de conferir igual 
tratamento a todas as hipóteses de julgamento prima facie, exigindo, em qual-
quer delas, a prévia intimação do autor nos casos em que a decisão ventilar 
fundamento ignorado pelo promovente, corporificado na forma de precedente, 
súmula ou de aspecto atinente à prescrição ou decadência. 

Analisando o texto do dispositivo, percebe-se que é possível interpretá-
-lo de maneira atinente à exigência do contraditório substancial, de modo a 
compatibilizá-lo com o artigo 10, do CPC. Isso porque o artigo 487, parágrafo 
único, do CPC, dispensa a prévia manifestação das partes, no plural, impondo, a 
contrario sensu, a necessidade de prévia oitiva da parte, no singular, autora da 
demanda, em conformidade, portanto, com a garantia processual de influência 
e não surpresa.

Além disso, a oferta de prazo para abertura de via discursiva com o 
autor não desvirtua o caráter liminar do julgamento, porquanto este é carac-
terizado pela ausência de citação do réu. De toda sorte, a decisão, após a 
manifestação do promovente, continuará sendo promovida na fase inicial do 
procedimento.  

5. CONCLUSÃO

A partir das considerações acima expostas, conclui-se que a utilização da 
técnica do julgamento liminar de improcedência (artigo 332, CPC) depende da 
instauração de prévio diálogo do órgão jurisdicional com o autor, nas hipóte-
ses em que este não aborda, na petição inicial, argumento (corporificado em 
precedente obrigatório, súmula ou na ocorrência de decadência ou prescrição) 

pode ocorrer na própria sentença ou decisão, ou pode ter tido lugar no curso do processo, e ter “con-
taminado” a decisão/sentença final rescindível”. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia 
Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo 
Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 966).

40. SILVA, Ticiano Alves e. A improcedência liminar do pedido e contraditório no novo Código de Processo 
Civil. Portal processual. Disponível em: <www.portalprocessual.com>. Acesso em: 01 jun. 2015. 
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que o magistrado se encontra predisposto a adotar como fundamento para a 
sentença liminar de improcedência. Trata-se da materialização do contraditório 
como garantia de influência e não surpresa, nos termos do artigo 10, do CPC.
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O julgamento liminar de mérito 
em causas repetitivas

Sabrina Dourado1

SUMÁRIO: 1. CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES; 2. O SURGIMENTO DO INSTITUTO; 3. A IMPROCEDÊN-
CIA PRIMA FACIE - NOÇÕES PREFACIAIS; 4. ANÁLISE DO 285-A, DO CPC; 4.1. O CONCEITO DE “MATÉRIA 
CONTROVERTIDA”; 5. CAUSA UNICAMENTE DE DIREITO; 6. A EXTENSÃO DO TERMO “JUÍZO”; 7. RESOLUÇÃO 
IMEDIATA DO MÉRITO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA; 8. NOÇÃO DE “CASOS IDÊNTICOS”; 9. FACULDADE OU 
DEVER DE APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO; 10. DISPENSA DE CITAÇÃO: UMA ABORDAGEM SOB A ÓTICA 
DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS; 11. NATUREZA DA SENTENÇA; 12. DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO 
PEDIDO NO NCPC; 13. REFERÊNCIAS.

1. CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES

Há bastante tempo se demonstra premente a necessidade de reformu-
lação do modo de atuar do Poder Judiciário. A sua trajetória é marcada por 
constantes crises, consistentes, em regra, no acúmulo de processos em seus 
órgãos. Os fatores determinantes são os mais diversos possíveis, desde a falta 
de estrutura e recursos humanos, até a deficiência do sistema processual2.

No intuito de solucionar, ou, ao menos, minorar os problemas oriundos 
nos anacronismos processuais e das consequentes lentidão e inoperância do 
sistema processual no Brasil, vem se optando, há muito, por intervenções no 
Código de Processo Civil.

1. Especialista em Direito Processual Civil. Mestre em Direito Público pela UFBA. Doutoranda em Direito pela 
UBA. Professora de Direito Processual Civil do CERS, EMAB, EMATRA e Escola Paulista de Direito. Advogada 
e consultora Jurídica. Membro do CEAPRO e do IBDP. Autora de várias obras Jurídicas.

2. O Processo transformou-se, ao longo da história da jurisdição, de um simples meio de declarar o direito, 
em um instrumento de sua concreta realização. A ideia de efetividade concretiza-se na aptidão do pro-
cesso para alcançar os fins para os quais foi instituído. Destaque, também, que o avanço da sociedade 
moderna tornou as relações entre os indivíduos mais complexas, e com isso houve aumento maciço 
das demandas. Contudo, o Judiciário não é dotado de estrutura apta para bem atendê-las, e o caminho 
buscado pelo legislador, com as recentes reformas processuais, é o de desafogar a máquina estatal, uma 
vez que as mudanças operadas no ordenamento jurídico pátrio trazem ínsitas o clamor pela efetividade 
da tutela jurisdicional.
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Consoante preleciona Araken de Assis3 um dos notórios objetivos das ex-
tensas reformas empreendidas nas Leis processuais para debelar o que se 
costuma designar de ‘ crise da justiça4’ consiste na celeridade.

É cediço que depois das reformas que se operacionalizaram no CPC vi-
gente, percebeu-se a necessidade de edificarmos um novo sistema processual. 

Em primeiro lugar, o CPC/1973 passou por tantas revisões (mais de ses-
senta leis o modificaram), tão importantes algumas delas, que, atualmente, o 
Código transformou-se em uma colcha de retalhos, num “prédio” em ruínas, 
com grande perda sistemática – que, de resto, é o principal atributo que um 
código deve ter.

Mas o que realmente impôs um novo CPC é um motivo de outra natureza. 
Nestas quase quatro décadas, o país e o mundo passaram por tantas modi-
ficações substanciais, que não seria errado dizer que praticamente todos os 
paradigmas que inspiraram o CPC de 1973 foram revistos ou superados. As mu-
danças se deram nos planos normativo, científico, tecnológico e social.

Entre 1973 e 2012, destacamos, apenas para exemplificar, uma nova Cons-
tituição Federal (1988), um novo Código Civil (2002) e o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC, 1990) – apenas para citar três exemplos de conjuntos de nor-
mas que alteraram profundamente o direito brasileiro. O Código de 1973 não foi 
redigido para uma realidade jurídica tão diferente. Se fez necessário construir 
um Código de Processo Civil adequado a essa nova estrutura jurídica.

2. O SURGIMENTO DO INSTITUTO

No intuito de impedir o prosseguimento de processos que repetem teses 
jurídicas já rejeitadas em casos anteriores5, cujo insucesso, portanto, se antevê 

3. ASSIS, Araken. Duração Razoável do processo e reformas da lei processual civil. In: NERY JR, Nelson; FUX, 
Luiz; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coordenadores).Processo e Constituição. Estudos em homenagem ao 
professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 196.

4. Apesar de vulgar, na lição de Araken de Assis (2006, p.196) a fórmula ‘crise da justiça’ soa excessiva 
e imprópria. Induz a crença quejustiça em si perdeu-se em algum escaninho burocrático. Na verdade, 
busca-se nela expressar que a prestação jurisdicional prometida pelo Estado, no Brasil e alhures, tarda 
mais do que o devido, frustrando as expectativas dos interessados. O acesso a uma ordem jurídica justa 
é a possibilidade da complexa compatibilização do direito substancial como a realidade social judicial-
mente. Para tanto, é necessário “o perfeito conhecimento da realidade sócio-político-econômica do País, 
para que em relação a ela se pense na correta estruturação dos Poderes e adequada organização da 
justiça”. (COLNAGO, Lorena de Mello Rezende; ZAGANELLI, Margareth Vetis. Acesso à justiça e o problema 
da efetividade do processo. Revista do programa de Pós-graduação em direito da Universidade Federal 
do Espírito Santo- Cadernos de Direito Processual. ano 1, n. 1.Vitória: UFES, 2006.p.10). 

5. Via de regra, são ações que envolvem matéria tributária (inconstitucionalidade de um tributo, devo-
luções de empréstimos compulsórios etc.), previdenciária (correção monetária dos salários de contri-
buição para cálculo das aposentadorias), funcionalismo público, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
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desde o início, a Lei 11.277/20066 incluiu o artigo 285-A, no Código de Processo 
Civil7, na tentativa de racionalizar a administração da Justiça.

Reza o artigo em comento, que o juiz, conforme estejam ou não presentes 
certos requisitos exigidos, deve julgar a causa de plano.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni8, essa alteração processual fez surgir o 
instituto do “julgamento liminar das ações repetitivas”. Outros doutrinadores 
como, Marcelo Abelha Rodrigues9 e Ernani Fidélis do Santos10 denominam o 
novel instituto de julgamento de improcedência prima facie, Fernando da Fon-
seca Gajardoni11prefere nominá-lo de julgamento antecipadíssimo da lide, já 
Leonardo José Carneiro da Cunha o intitulou julgamento imediato de processos 
repetitivos12.

Fredie Didier Jr13 o denomina de mais uma hipótese de improcedência pri-
ma facie ou julgamento liminar de mérito14.

Para alguns doutrinadores15, o dispositivo em apreço terá grande impor-
tância para a racionalização do serviço jurisdicional, pois se entende que o 

Serviço), SFH (Sistema Financeiro de Habitação), relações de consumo (telefonia, energia elétrica, planos 
de saúde, bancos, administradoras de cartões de crédito, escolas particulares, agências de turismo etc.).

6. Impende ressalvar que a Lei supramencionada decorreu no Projeto 4.728/2004, integrante do “pacote 
republicano” que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, e tem como finalidade 
racionalizar e conferir celeridade à prestação jurisdicional, conforme a exposição de motivos que acom-
panhou a proposta legislativa.

7. “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente proferida.”

8. MARINONI, Luiz Guilherme. O julgamento liminar das ações repetitivas e a súmula impeditiva de recurso (Leis 
11.276 e 11.277, de 8.2.06). Disponível em: <www.professormarinoni.com.br>. Acesso em: 02 abr. 2006, p.1.

9. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual Civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p.55.

10. SANTOS, Ernane Fidélis dos. As reformas de 2005 e 2006 do código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 
2006.p.145

11. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações indevidas 
e o julgamento antecipadíssimo da lide. In: Terceira etapa da reforma do código de processo civil- estu-
dos em homenagem ao ministro José Augusto Delgado. Org. FREIRE, Rodrigo da Cunha; CALDEIRA, Adriano. 
Salvador: editora Juspodivm, 2007, p.147-178.

12. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento imediato 
de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito 
Processual. n.39. São Paulo: Dialética editora, 2006,p.93-112.

13. DIDIER JR, Fredie; et. al. A Terceira etapa da reforma processual civil. Comentários à Leis n. 11.187 e 11.232, 
de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006. São Paulo: Saraiva, 2006, p.55-60.

14. DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 
11.ed. Salvador: editora Juspodivm, 2009.

15. Em visão otimista sobre a norma, Luiz Guilherme Marinoni bem aponta que “O novo instituto constitui 
importante arma para a racionalização do serviço jurisdicional. (MARINONI, Luiz Guilherme. Ações repeti-
tivas e julgamento liminar. Revista Jurídica: órgão nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e crítica 
judiciária. Ano 55, n. 354, 2007, p. 1-10.)
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processo deve ser encerrado de imediato quando objetiva decisão acerca de 
matéria de direito, sobre o qual o juiz já firmou posição.

Assim, poupar-se-ia tempo para a obtenção de decisão a respeito de caso 
idêntico ao já solucionado. Para estes juristas, a tramitação do processo encer-
rado de imediato, constituiria mero formalismo, pois o juiz acabaria por expe-
dir decisão com conteúdo definido no primeiro processo.

No NCPC o instituto está regulado no artigo 332. Percebeu o legislador a 
necessidade de ampliar a sua incidência prática e as hipóteses que poderão 
autorizar o órgão julgador a proferir uma decisão que tenha o condão de extin-
guir o processo, antes mesmo da citação do réu. Acredita-se que tal amplitude 
se deu, dentre outras razões, ante a maturação de tal técnica de julgamento, 
bem como a reforçada necessidade de implementar as garantias fundamentais 
estabelecidas como normas fundamentais estabelecidas no texto processual 
reformulado e na própria carta magna.

3. A IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE- NOÇÕES PREFACIAIS

Imperioso ressaltar que a improcedência prima facie não corresponde a 
uma temática inédita na sistemática processual16. 

Na lição de Fredie Didier Jr.17 é possível citar três exemplos de improcedên-
cia prima facie previstos na legislação brasileira: o indeferimento em razão da 
prescrição ou decadência (artigos 219, parágrafo 5º, 267, I, 269, IV e 295, IV, CPC), 
o julgamento imediato de causas repetitivas (artigo 285-A, CPC) e a rejeição 
liminar dos embargos à execução manifestamente protelatórios (artigo 739,III, 
Código de Processo Civil). 

Normalmente, alerta Fredie Didier Júnior18, relaciona-se o indeferimento 
da petição inicial com os casos de invalidade, má-formação, inépcia, defeito da 
petição inicial; Por isso, diz-se que essa decisão judicial não analisa o mérito 
da causa, limitando-se a reconhecer a impossibilidade de sua apreciação. O 
CPC-73 contribui para isso, ao qualificar o indeferimento da petição inicial como 
hipótese de extinção do processo sem exame do mérito19.

Sucede, continua o referido autor, que também é possível o indeferimen-
to da petição inicial com resolução de mérito. O magistrado, liminarmente, 

16. Nesse mesmo sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Recurso contra a sentença de improcedência 
liminar (art.285-A do CPC) e o juízo de retratação. Revista Dialética de Direito Processual, n.70, São Paulo: 
Dialética editora, 2009, p.47-55.

17. DIDIER JR, Op. Cit., 2009, p.449
18. DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador:Juspodivm, 2009, p.449.
19. Art. 267, I, do CPC.
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reconhece a improcedência do pedido e não admite sequer a citação do réu, 
ato que se revela desnecessário ante a macroscópica impertinência do pedido. 
Trata-se de decisão que analisa o mérito da causa20, apta, portanto, a ficar imu-
ne pela coisa julgada material. Pode-se denominá-la de julgamento liminar de 
mérito, ou improcedência prima facie.

Caso Juiz, entretanto, entenda presentes elementos suficientes para o pro-
cessamento da ação, receberá a petição inicial e determinará a citação do de-
mandado- em decisão agravável- quando então se completará a formação da 
relação jurídica processual.

Destaca também que a regra do parágrafo 5º do artigo 219 do Código 
de Processo Civil, a qual permite o reconhecimento exofficio da prescrição, 
consagra mais um caso de improcedência prima facie: decisão de mérito pela 
improcedência, proferida antes da citação do réu. O magistrado, com base no 
supramencionado parágrafo do art. 219, no artigo 269, IV, e no artigo 295, IV, 
indefere a petição inicial, com resolução de mérito, sem necessidade de ouvir o 
demandado, já que a decisão lhe é favorável. Transitada em julgado a decisão 
que indeferiu a petição inicial com exame do mérito, deverá o escrivão comu-
nicar ao réu o resultado desse julgamento, até para que ele possa ter conheci-
mento deu ma decisão que, de resto, lhe favorece e que está acobertada pela 
coisa julgada material21.

Há outra hipótese de julgamento liminar de improcedência da ação, a 
qual, é fruto da Medida Provisória n. 2.225-45/2001 (ainda em vigor por força da 
emenda Constitucional n.32), que acrescentou ao art. 17 da Lei n. 8.429/92 (Lei 
de improbidade administrativa) inúmeros parágrafos.

De acordo com o rito imprimido pela citada medida provisória, aplica-se 
às ações de improbidade administrativa uma fase de defesa prévia muito cara 
aos crimes praticados por funcionários públicos22. Por isso, ajuizada a ação e 
ofertada ao acusado a possibilidade de oferecer uma defesa preliminar23, o juiz 
pode, além do indeferimento da inicial pela inadequação da via eleita ou vícios 
formais, julgar a ação improcedente de plano (mérito), desde que convencido 
da inexistência do ato de improbidade pelos elementos trazidos aos autos, 
inclusive os de fato.

Um outro caso que suscitou alguns desdobramentos importantes na esfera 
do direito material é o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido.

20. Destaque-se que o código, incoerentemente, afirma que a extinção, em tela, ocorre sem resolução do 
mérito, se for a prescrição ou decadência verificadas, desde logo.

21. DIDIER JR, Fredie. Op. Cit., 2009,p.457.
22. Artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal.
23. Parágrafo 7º da Lei 8.429/92.
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Classificadas como uma das três condições da ação, o legislador inseriu a 
possibilidade jurídica no CPC de 1973 como matéria de ordem pública passível 
de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por disposição expres-
sa, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI, 
§ 3°). No momento que antecede a citação, a impossibilidade jurídica autoriza 
o indeferimento liminar da petição inicial, por inépcia (CPC, art. 295, parágrafo 
único, III).

Nesse ponto, convém indagar: o que significa a impossibilidade jurídica do 
pedido?

A resposta que se convencionou está no sentido de que, para ser admitida 
a demanda, não deve haver vedação expressa do pedido e da causa de pedir 
no sistema jurídico. Em outros termos, a impossibilidade jurídica pode significar, 
no plano material, que o pleito do autor não tem amparo no ordenamento. O 
conteúdo de sua postulação (pedido e causa de pedir) não lhe autoriza a en-
trega do bem da vida pretendido.

Saber se o pedido formulado na inicial é possível à luz do sistema jurídico 
é problema que, vez por outra, se liga ao objeto litigioso do processo, ou seja, 
ao mérito de causa. Havendo impossibilidade jurídica, o juiz julga improcedente 
o pleito e denega o bem da vida ao autor.

A partir desse pressuposto metodológico, o observador mais atento logo 
perceberá esse componente reside muito mais na zona de mérito da controvér-
sia do que no juízo de admissibilidade da ação.

Nessa perspectiva, o indeferimento da petição inicial fundado na impossi-
bilidade jurídica (CPC, art. 295, parágrafo único, III) pode constituir um pronun-
ciamento de mérito, embora seja capitulado pelo código como elemento que 
condiciona o julgamento deste.

Como se observou, não é novidade o fenômeno liminar de improcedência 
do pedido no processo civil brasileiro, por ocasião do indeferimento da inicial24.

Assim, nos casos acima citados, o sistema já admitia o julgamento liminar 
da improcedência da ação, razão pela qual, se há algo novo no art. 285-A do 
CPC, o qual será analisado na sequência, é a generalização de sua aplicação 
para todas as ações cíveis que, para seu deslinde, independam de outra prova 
que não a documental, bem como preencham os demais requisitos exigidos 
pela lei.

24. PASSOS, José Joaquim Calmon. Comentários ao Código de Processo Civil (Arts. 270 a 331). 8.ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001, v.3.

Livro 1.indb   256 23/08/2015   22:26:57



257

R ri diRoRrgR  d ro rrRR  o R  o R r gR  Ro  o RioRo  R R n R g r g r iR o

4. ANÁLISE DO 285-A, DO CPC

Na sociedade moderna, caracterizada pela crescente complexidade das 
relações jurídicas, há um enorme crescimento na quantidade de litígios. Tais 
litígios, na advertência de Leonardo José Carneiro da Cunha25, exigem soluções 
rápidas e eficazes, não se justificando mais a adoção dos instrumentos tradicio-
nais de condução de processos judiciais.

É nesse contexto que se insere a ort. 285-A do CPC.

Tal dispositivo permite ao juiz “quando a matéria controvertida for unica-
mente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total impro-
cedência em outros casos idênticos”, a dispensa da citação, com a prolação da 
sentença, “reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada”.

De acordo, ainda, com o parágrafo 1º e 2º do citado dispositivo, se o autor 
apelar do julgamento liminar da ação repetida, é facultado ao juiz decidir no 
prazo de cinco dias por não manter a sentença, determinando o prosseguimen-
to da demanda. Caso contrário deverá ordenar citação do réu para responder 
ao recurso, posteriormente encaminhado a instância superior.

4.1. O conceito de “matéria controvertida”

Segundo o dispositivo em discussão o juiz deve julgar a causa de imediato, 
“quando a matéria controvertida for unicamente de direito”26.

Na lição de Djanira Maria Radamés de Sá e Haroldo Pimenta27“para que um 
ponto se torne controvertido no processo, é necessário que a parte contrária 
àquela que o suscitou, torne-o duvidoso mediante afirmações contrapostas. 
Assim, soa pouco compreensível que o juiz possa, antes de abrir ao réu a 
oportunidade do contraditório, considerar que, em dado processo, a matéria 
controvertida seja apenas de direito.

Ao que parece o legislador empregou o termo “matéria controvertida” em 
sentido não referendado pelo próprio Código de Processo Civil; a regra do art. 
285-A , na verdade, significa que, independentemente das controvérsias que 

25. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento imediato 
de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito 
Processual. n.39. São Paulo: Dialética editora, 2006, p.95.

26. O adjetivo controvertido é utilizado em vários dispositivos do Código de Processo Civil: arts. 53; 331 
parágrafo 2°; 451;475 parágrafo 2º,549, parágrafo único; e 899, parágrafo 1º.  Em todas essas situações, 
controvérsia significa a presença de questão que corresponde a cada ponto duvidoso de fato ou de 
direito, cada incerteza em torno da realidade de um fato ou em torno de sua eficácia jurídica. 

27. PIMENTA, Haroldo; DE SÁ, Djanira Maria Radamés. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do Código de Pro-
cesso Civil. Revista de Processo 133, ano 31, março de 2006, editora Revista dos Tribunais.
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possam surgir quanto aos pontos de direito, o juiz deverá proferir sentença 
liminar caso, sendo idênticas as afirmações de fato contidas na inicial, já houver 
sido proferida sentença de total improcedência em “casos idênticos”.

Controvérsia, na clássica concepção carneluttiana, significa presença de 
questão que corresponde a cada ponto duvidoso de fato ou de direito, cada in-
certeza em torno da realidade de um fato ou em torno da sua eficácia jurídica. 28

Assim, é difícil compreender que um juiz considere a matéria controvertida 
unicamente de direito, sem ter aberto previamente ao réu a oportunidade do 
contraditório.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery29 expõem que o artigo 
285-A padece de falta de técnica30, pois somente a citação válida torna a coisa 
litigiosa31, isto é, implica situação processual de existência de matéria contro-
vertida. 

E, como a norma prevê decisão do juiz sem citação, a matéria ainda não 
se tornou controvertida na lição do referido autor. Para eles, o termo “matéria 
controvertida”, deve ser lida como “pretensão que já tenha sido controvertida 
em outro processo e julgada improcedente pelo mesmo juízo”. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Leonardo José Carneiro da Cunha32 
aponta que a controvérsia somente surge quando o réu impugna algum ponto 
alegado pelo autor. Diante de tal impugnação, o ponto torna-se controvertido, 
dando origem a uma questão. Logo, a questão é o ponto controvertido. Enfim, 
não se poderia, rigorosamente, fazer referência ao termo controvérsia ou ma-
téria controvertida, se não há citação nem manifestação do réu. Para ele quan-
do dispositivo exige que sua aplicação depende de a matéria controvertida ser 
unicamente de direito, está a referir-se a demandas de massa, tema que será 
aprofundado no próximo capítulo.

Pode-se entender também que o legislador ao utilizar o termo contro-
vertido, quis expressar que independentemente de controvérsias que possam 

28. CARNELUTTI, FrancesoLezionididirittoprocessualecivile, Podova: Cedam, 1926, p.3, v.4.
29. NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2006,p.382. 
30. Para uma parcela da doutrina o dispositivo contém algumas imprecisões terminológicas, que exigem 

correção. O primeiro requisito, para que possa ser proferida sentença imediata de improcedência, é que 
a matéria “controvertida” seja unicamente de direito. Ora, sabe-se que a controvérsia somente surge 
quando o réu impugna algum ponto alegado pelo autor. Diante de tal impugnação, o ponto torna-se 
controvertido. Enfim, não se poderia, rigorosamente, fazer referência ao termo controvérsia ou matéria 
controvertida, se não houver citação nem manifestação do réu.

31. Artigo 219, CPC.
32. CUNHA, Leonardo José Carneiro da.Op. cit., 2006, p.95.
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surgir quanto aos pontos de fato e de direito, o juiz poderá proferir sentença, 
caso repute verdadeiras as afirmações de fato contidas na inicial e, desde que 
estejam preenchidos os demais requisitos exigidos pelo artigo. 

Assim, como já dito, o preceito em foco condiciona o julgamento liminar 
de mérito à presença de matéria controvertida na demanda. No fundo, o termo 
matéria significa aqui a causa de pedir do autor submetida a juízo pela petição 
inicial. A causa de pedir contém alegações (ou pontos) que, uma vez contradi-
tadas pelo sujeito passivo, dão origem às questões do processo.

Matéria controvertida é a alegação que se transformou em ponto contro-
vertido no seio de outros processos anteriores, assumindo natureza de ques-
tão. Trata-se de uma causa de pedir que, em outros casos, já foi objeto de 
controvérsia.

5. CAUSA UNICAMENTE DE DIREITO

A causa precisa ser unicamente de direito para que o instituto possa ser 
aplicado. Trata-se de causa cuja matéria fática possa ser comprovada pela pro-
va documental.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart33 asseveram que a matéria 
de mérito unicamente de direito se manifesta nos casos em que a contestação 
limita-se a negar as conseqüências jurídicas afirmadas na petição inicial. Nessa 
hipótese é possível dizer que a matéria de mérito é unicamente de direito, pois 
não há controvérsia sobre os fatos.

Igualmente, Calmon de Passos34 preconiza que a ausência de controvérsia 
sobre os fatos é que gera a questão unicamente de direito.

O artigo 285-A, do CPC, é claro no sentido de que a pretensão resistida 
que deu origem à causa deva versar apenas sobre questões de direito35, não 
havendo qualquer questão fática relevante nem possibilidade de maior dilação 
probatória no processo. As questões aqui postas figuram como teses puramen-
te jurídicas.36

33. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento- a tutela jurisdi-
cional através do Processo de Conhecimento. 2.ed., São Paulo: RT, 2003, p.278

34. PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao código de processo Civil. V. III, Rio de Janeiro, Forense, 
2001, p.421.

35. Para aprofundar a clássica temática que envolve as questões de direito e as questões de fato, de Antônio 
Castanheira Neves. (NEVES, Antônio Castanheira. Questão de facto, questão de direito ou o problema 
metodológico da juridicidade. Coimbra: Almedina, 1967.)

36. Muito embora não seja possível, no plano ontológico, distinguir “questão de fato” de “questão de di-
reito”, já que, quando muito, é possível estabelecer graus de predominância do aspecto jurídico sobre 
o fático, a “ matéria controvertida unicamente de direito” a que se refere o artigo 285-A, é aquela que 
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Observe-se que a hipótese de incidência do artigo 285-A se assemelha, 
como referendado acima, com a hipótese para o julgamento antecipado da 
lide, prevista na segunda parte do inciso I do artigo 330 do CPC37, que somente 
é possível quando, apesar de se tratar de uma questão de fato, não houver 
necessidade de produzir outras provas. Isso pode ocorrer quando os fatos não 
forem contestados especificamente, há confissão, tratar-se de fatos notórios, 
há reconhecimento jurídico do pedido ou já há provas suficientes (fato com-
provado por prova documental). Todas essas situações, no entanto, somente 
podem ser aferidas após a contestação.

Mais simplória é a situação tratada no artigo 285-A, em que a questão 
“unicamente de direito” é aquela que pode ser analisada independentemente 
das afirmações de fato alegadas pelo autor na inicial. Aqui, a questão de fato 
simplesmente não interessa, é alheia à discussão. Para a correta aplicação do 
artigo em comento, não se deve perquirir se ou como o fato ocorreu, bastan-
do que o juiz discorde das repercussões jurídicas pretendidas pelo autor. Em 
suma, os fatos são indiferentes à solução jurídica encontrada pelo juiz para a 
situação apresentada pelo autor na inicial.

Isso não significa, entretanto, que o autor poderá se eximir de juntar a do-
cumentação necessária em sua inicial, nem, tão pouco, que o réu não precisará 
contestar especificamente todos os fatos alegados, caso o autor interponha 
recurso de apelação e não haja retratação por parte do juiz de primeira instân-
cia, como se verá adiante.

Como bem salienta Cássio Scarpinella Bueno38, não se terá, propriamente, 
uma questão unicamente de direito, mas sim, questão predominantemente de 
direito, vez que sempre existirá a “questão de fato”, qualquer que seja a ação. 
Ocorre que, sobre tal “questão de fato”, não pesa qualquer dúvida “quanto à 
suaexistência, seus contornos e seus limites”, sendo apenas relevante “saber 
qual o direito aplicável sobre aqueles fatosque não geram dúvidas, que não 
geram controvérsia entre as partes e perante o juiz”

remete a discussões de texto de lei, definição de conceitos doutrinários, aplicabilidade ou não de uma 
determinada norma, enfim, aquela questão que prescinde de análise de qualquer fato para ser examina-
da. SANT’ANNA, Paulo Afonso de Souza. Ações repetitivas e julgamento liminar (art. 285-A do CPC). Revista 
Dialética de Direito Processual.n.70, São Paulo: editora Dialética, 2006,p.58.

37. Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: 
 I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência; 
 II - quando ocorrer a revelia (artigo 319). 
38. BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil – vol2: comentários siste-

máticos às Leis n. 11.276, de 7.2.2006, 11.277, de 7.2.2006, e 11.280, de 16.2.2006. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006, p.75.
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Segundo Ernane Fidélis do Santos39 “na matéria de direito o elemento fá-
tico não é desprezado, mas em razão de seu contexto, uma situação jurídica 
concreta e determinada se cristaliza a ponto de ela própria justificar a impro-
cedência de outro caso. E narra um exemplo:

Em Emenda Constitucional do Estado de Minas Gerais estabeleceu-
-se que servidores contratados por prazo indeterminado, depois 
de certo tempo, teriam direito à efetivação. Servidor contratado 
por prazo determinado, com vários contratos renovados de tem-
po em tempo, leitor beneficio. Tirando de lado a questão consti-
tucional, o julgado foi no sentido de que os contratos, ainda que 
somados, mas por prazo determinado, não atribuíam o direito. 
Tal situação jurídica permite, que, em outros processos posterio-
res, o julgamento de improcedência seja aplicado de imediato”.40

Segundo Marco Antônio Ribas Pissurno41 o termo “unicamente de direito” 
foi tomado de empréstimo do caput do artigo 330, inciso I do CPC42 que, no en-
tanto, se refere àhipótese do conhecimento antecipado da lide, temporalmente 
adstrito aos casos em que depois de conferida a chance para o réu defender-
-se, não ocorra o julgamento conforme o estado do processo, com base na 
casuística dos artigos 267 (sentenças terminativas) e 269, II a V (sentenças de 
mérito) do código de processo civil.

Comentando o artigo 330 do CPC, José Joaquim Calmon de Passos43explica 
que a questão exclusivamente de direito ocorre nos casos em que não havendo 
controvérsia sobre o fato, há possibilidade de o juiz julgar imediatamente o 
mérito da causa, excluída a instrução em audiência.

39. SANTOS, Ernane Fidélis dos. As reformas de 2005 e 2006 do código de processo civil. São Paulo: Sarai-
va,2006, p. 146.

40. Ernane Fidélis dos Santos cita ainda outro exemplo: A empresa Consórcio Anabel Ltda., que adquiria 
carros de Revendedora de Veículos Anabel Ltda.; para transferidos aos consorciados, deixou de cumprir 
seus contratos, entendendo que a segunda empresa, em razão da circunstância de atender a transfe-
rências dos veículos, era solidariamente não devedora com o consórcio, pretenderam a declaração da 
responsabilidade, promovendo contra aquela pedido de ressarcimento, mas o tiveram julgado impro-
cedente. Com a base jurídica, sem acréscimo de quaisquer outras circunstâncias, outras ações foram 
propostas. Com as mesmas razões, de não ocorrer a responsabilidade solidária, o juiz poderá aplicar o 
novo artigo 285-A. (Ibidem, p.146).

41. PISSURNO, Marco Antônio Ribas. Primeiras impressões sobre o novo art. 285-a do CPC (Lei nº 11.277/06): 
alguns aspectos práticos da sentença de improcedência liminar em “processos repetitivos”. Jus Na-
vigandi, Teresina, ano 10, n. 993, 21 mar. 2006. Disponível em: <http ://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=8128>. Acesso em: 18 set. 2006, p.2.

42. Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito 
for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 
audiência. 

43. PASSOS, José Joaquim Calmon de.  Comentários aos Códigos de Processo Civil. v. III. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p.461.
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Contudo, para o que o juiz conheça diretamente do pedido (artigo 330, I 
) faz-se necessário a viabilização prévia do contraditório, o que não ocorre na 
hipótese prevista no artigo 285-A.

Ademais, com a utilização do artigo 285-A, não há como o magistrado saber 
se a matéria é exclusivamente de direito, pois o réu sequer foi ouvido. Caso 
contrário, poderiam vir ao processo alegações que tornassem a matéria con-
trovertida, e que necessitariam de dilatação probatória, o que impossibilitaria 
a utilização do artigo 285-A do Código de Processo Civil.

Assim, o correto é que o juiz não aplique o notável instituto se perceber 
a necessidade de se provar fatos, ou que a parte apontada na inicial como ré 
conteste a causa de pedir. Isso tudo, em tese, porque não se pode afirmar com 
certeza que fatos elencados como elementos da causa de pedir não venham 
a ser questionados pelo réu. Até mesmo fatos notórios, por exemplo, que em 
regra dispensam prova do autor (art. 334, I, CPC), não estão incólumes de serem 
questionados pelo réu44. 

6. A EXTENSÃO DO TERMO “JUÍZO”

O artigo 285-A erige como um dos requisitos para sua aplicação, que já te-
nha sido proferida, no juízo, sentença de total improcedência em outros casos 
idênticos.

Há duas interpretações possíveis para o termo “juízo” nesse caso. Uma, 
no sentido de que juízo corresponderia ao órgão titularizado de modo mono-
crático ou colegiado (uma vara, por exemplo). Outra, entendendo que juízo 
designaria o magistrado, e não a vara em que atua.

Ainda para que se possa aplicar o dispositivo, deverá ter havido sentença 
de total improcedência, em “casos idênticos”, que tenham sido proferidas pelo 
mesmo juiz. Não se deve aplicar a regra, tomando-se em consideração senten-
ças proferidas por outro juízo. E mais: não basta que o juízo tenha proferido, 
apenas, uma sentença; faz-se necessário que já haja algumas sentenças de total 
improcedência, proferidas em idênticos casos anteriores.

Conclui-se que não se trata de sentenças proferidas pelo magistrado, mas 
pelo “juízo”, pois não importa que o magistrado seja o titular ou o substituto 
do juízo.

Assim, poderá um juiz substituto utilizar o dispositivo quando estiver tra-
balhando em juízo no qual já tenham sido proferidas outras sentenças de total 

44. ALMEIDA NETO, José Mariano de. Julgamento liminar definitivo nas ações repetitivas e a intervenção do 
ministério público. Disponível em: <www.mp.mt.gov.br>. Acesso em: 12 out. 2006, p. 03. 
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improcedência em outros casos idênticos. Ou seja, não é necessário que os 
precendentes tenham sido julgados pelo mesmo juiz.

Assim, o termo “juízo” não se confunde com o “juiz”, pessoa física.

Vicente de Paula Ataíde Júnior45 entende que, “mesmo juízo” significa não 
o “mesmo juiz”, mas a mesma “unidade decompetência territorial, ou seja, a 
comarca ou a subseçãojudiciária”.

Assim, para o referido autor, mesmo que determinado julgador ainda não 
tenha apreciado “tese” semelhante, poderá perfeitamente aplicar a regra do 
art. 285-A, desde que, outro magistrado, pertencente à mesma unidade de com-
petênciaterritorial, já tenha prolatado sentença (na verdade, sentenças, pois o 
texto da norma utiliza a expressão “casos idênticos”) julgando improcedente o 
pedido em ações semelhantes.

7. RESOLUÇÃO IMEDIATA DO MÉRITO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA

O art. 285-A determina que as sentenças anteriormente proferidas sejam 
de total improcedência46.

O julgamento liminar de mérito só tem cabimento nos casos de desaco-
lhimento da pretensão. Não há possibilidade alguma de, sem citação da parte 
contrária, o pedido ser acolhido ou parcialmente acolhido de forma definiti-
va (cognição plenária), pois isto implicaria inconteste violação ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa, tratados com mais vagar no capítulo 4. Para 
os casos em que o jurisdicionado necessita de provimento imediato total ou 
parcial, sem oitiva da parte contrária, as liminares antecipatórias e cautelares 
com contraditório diferido já é suficiente.

Nesse mesmo sentido Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery47 
“o pedido anterior deve ter sido julgado totalmente improcedente. A impro-
cedência parcial do pedido anterior não autoriza a incidência da norma sob 
comento”.

Eduardo Cambi48 vaticina que a regra do artigo 285-A do CPC não será apli-
cada quando os casos idênticos não forem julgados totalmente improcedentes. 

45. ATAÍDE JR., Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). 
Revista de Processo, São Paulo: RT, nº 141, ano 31. p. 121, nov. 2006.

46. Há, entretanto, decisões do TJ-RJ que aplicam o dispositivo nos casos de procedência.
47. NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. (2006, p.482).
48. CAMBI, EDUARDO. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do artigo 285-A do CPC. Disponívelem:h-

ttp://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/hermeneutica_eduardo_augusto_s_cambi.pdf. 
Acesso em: 02 de fevereiro de 2010.
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Em outras palavras, não é possível que o juiz profira sentença de improcedên-
cia parcial ao pedido ou mesmo de procedência, porque essas decisões seriam 
prejudiciais ao demandado, que não teve oportunidade de defender-se. 

Se isto fosse possível, restaria comprometida a garantia do contraditório – 
já que não se respeitaria a isonomia entre as partes (o demandado não teria as 
mesmas chances ou igual oportunidade de poder influenciar no convencimento 
judicial) -, a garantia da ampla defesa (no qual se incluem todos os meios e 
recursos capazes de buscar a persuasão do órgão julgador; art. 5º, inc. LV, CF), 
além de infringir a noção basilar do devido processo legal, segundo o qual 
ninguém pode ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem um processo 
regular (art. 5º, inc. LV, CF). Logo, a sentença, pela ausência da citação do de-
mandado, que não tem oportunidade de influir no convencimento judicial, deve 
ser,integralmente, favorável ao réu. 

8. NOÇÃO DE “CASOS IDÊNTICOS”

O artigo 285-A fala em “outros casos idênticos”, mas não dispõe quantos 
casos idênticos são necessários para autorizar o magistrado a utilizar o dispos-
to no artigo 285-A; trata-se de termo vago49, também chamado de conceito jurí-
dico indeterminado5051. A aferição da quantidade necessária de casos idênticos 
para utilizar o dispositivo será feita subjetivamente pelo magistrado. 

49. Sobre o tema vide texto da própria autora intitulado: As Cláusulas Gerais e os conceitos jurídicos inde-
terminados- desafios do Poder Judiciário em face do moderno Processo Civil Brasileiro. Publicado no site: 
www. Juspodivm.com. br

50. Estes novos tipos de normas buscam a formulação da hipótese legal mediante o emprego de conceitos 
cujos termos têm significados intencionalmente vagos e abertos, os chamados “Conceitos jurídicos in-
determinados”. Por vezes e aí encontraremos as cláusulas gerais propriamente ditas ao seu enunciado, 
ao invés de traçar punctualmente a hipótese e as suas conseqüências, é desenhado como uma vaga 
moldura, permitindo, pela vagueza semântica que caracteriza aos seus termos, a incorporação de prin-
cípios, diretrizes e máximas de conduta originalmente estrangeira ao corpus codificado, do que resulta, 
mediante a atividade de concreção destes princípios, diretrizes e máximas de conduta, a constante 
formulação de novas normas.

51. É indiscutível que a existência de cláusulas gerais reforça o poder criativo da atividade jurisdicional. O 
órgão julgador é chamado a interferir mais ativamente na construção do ordenamento jurídico, a partir 
da solução de problemas concretos que lhe são submetidos.

 As cláusulas gerais desenvolveram-se inicialmente no âmbito do Direito Privado, cujos principais exem-
plos são as cláusulas gerais da boa-fé, da função social da propriedade e da função social do contrato.

 Fredie Didier Jr. citando Heinrich Lehmann afirma que ultimamente, porém, as cláusulas gerais têm “inva-
dido” o Direito processual, que naturalmente sofreu as conseqüências das transformações da metodo-
logia jurídica no século passado. Afinal, o Direito processual também necessita de “normas flexíveis que 
permitam atender às especiais circunstâncias do caso concreto”(LEHMANN, Heinrich. Tratado de derecho 
civil. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, s/a, v. 1, parte general, p. 58).

 [...] A existência de várias cláusulas gerais rompe com o tradicional modelo de tipicidade estrita que es-
truturava o processo até meados do século XX. [...] No Direito processual civil brasileiro, porém, as cláu-
sulas gerais aparecem soltas, como se houvessem sido previstas sem qualquer preocupação sistemática.  
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Há, aí, para uma parcela da doutrina52 outra impropriedade terminológica 
no dispositivo em comentário.

Sabe-se que uma ação é idêntica a outra quando houver a tríplice iden-
tidade, ou seja, quando forem idênticos os pedidos, as causas de pedir e as 
partes (CPC, art.301, parágrafo 2°). 

Casos idênticos, tal como referidos no art.285-A do CPC, constituem aqueles 
relativos a demandas de massa, que se multiplicam, com a mesma argumenta-
ção, apenas se adequando ao caso concreto, com a adaptação dos nomes das 
partes e de alguns dados pessoais seus. 

Segundo Fredie Didier Jr.53 a causa repetitiva que autoriza o julgamento 
antecipado, corresponde à que versa sobre questão jurídica objeto de proces-
so semelhante, e não “idêntico” como se referiu o legislador. O autor explica 
que “é o que ocorre nos litígios de massa, como as causas previdenciárias, as 
tributárias, as que envolvem servidores públicos, consumidores ou outros agru-
pamentos humanos”.

Continua o doutrinador explicando que nessas causas são discutidas nor-
malmente a mesma tese jurídica, distinguindo-se apenas os sujeitos da relação 
jurídica em discussão. São causas que poderiam ter sido reunidas em ação 
coletiva.54 Assim, já tendo o magistrado concluído em processos anteriores que 
aquela pretensão não deve ser acolhida, poderá julgar antecipadamente o 
mérito da causa.

Por fim, como o art. 285-A do CPC faz menção à existência de casos idênti-
cos (plural) e não caso idêntico (singular), de convirmos que exige pelo menos 
2 (dois) outros casos no juízo para que no terceiro se possa aplicar o instituto 
em tela. 

9. FACULDADE OU DEVER DE APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO

O art. 285-A prevê que a citação do réu “poderá” ser dispensada e em se-
guida proferida sentença de improcedência, quando presente os requisitos: o 

A produção doutrinária e as manifestações jurisprudenciais sobre as cláusulas gerais são quase infinitas. 
Notadamente na Alemanha, há um vastíssimo número de ensaios doutrinários a respeito do tema. Tudo 
isso contribuiu para que as cláusulas gerais fossem aplicadas de maneira dogmaticamente aceitável e, 
conseqüentemente, de modo a que se pudessem controlar as decisões judiciais que nelas se baseassem. 
O operador jurídico não pode prescindir desses subsídios na aplicação das cláusulas gerais processuais, 
atualmente tão abundantes. Eis uma recente conclusão de Fredie Didier ao publicar o seu editorial 81. Dispo-
nível em: <www.frediedidier.com.br/main/noticias/detalhe.jsp?CId=383>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2010.

52. Citá-los!
53. Flávio Cheim Jorge, Fredie Didier Jr. e Marcelo Abelha Rodrigues, 2006, p.58.
54. Têm-se como exemplos da referida situação: discussão de reajuste para uma categoria profissional; ine-

xigibilidade de certo tributo; determinado direito em face de uma concessionária de serviço público etc. 
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ajuizamento de caso idêntico a outro já julgado improcedente no mesmo juízo, 
e que ambos os processos versem sobre a mesma questão exclusivamente de 
direito.

A utilização da expressão “poderá” foi inadequada, pois possibilita que se 
entenda que a aplicação do art.285-A é uma faculdade dada ao magistradode 
primeira instância. Ou seja, poder-se-á concluir que o uso do disposto do artigo 
285-Aé faculdade e não obrigação. 

Contudo, se a utilização do art.285-A for entendida como uma faculdade 
dada ao magistrado, haveria aumento no poder dos juízes de primeiro grau, 
tendo em vista que lhes possibilita criar uma sentença vinculada, pois uma de-
cisão vinculada as posteriores. 

Luiz Guilherme Marinoni55 traz uma alternativa sensata para que seja pos-
sível a utilização do art. 285-A. Segundo o doutrinador, o artigo só poderá ser 
aplicado se o entendimento do juiz estiver em conformidade com a jurispru-
dência do tribunal ao qual está vinculado. Pois, não há qualquer lógica em ad-
mitir que o juiz possa julgar conforme o que decidiu em casos idênticos quando 
o tribunal ao qual é vinculado já firmou jurisprudência predominante ou editou 
súmula em sentido contrário. No caso em que o tribunal consolidou entendi-
mento sobre a improcedência das demandas idênticas, a rejeição liminar da 
ação somente poderá observar a orientação do tribunal. Esse parece ser um 
meio acertado, na visão do supramencionado autor, para utilização do artigo 
285-A, pois seria evitado o arbítrio excessivo dos magistrados.

Nessa toada, a norma posta no artigo 285-A do CPC não é uma faculdade. 
Trata-se de um dever a ser seguido pelo magistrado, quando preenchidos os 
requisitos legais, já explanados. Nada o impede, no entanto, de mudar seu po-
sicionamento, desde que o faça fundamentadamente.

Com efeito, o magistrado não pode determinar o prosseguimento do pro-
cesso, mesmo convicto de estarem presentes os requisitos do artigo 285-A do 
CPC, pois tal decisão não é razoável, ferindo o direito fundamental à tempesti-
vidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inc. LXXXVIII, CF). 

10. DISPENSA DE CITAÇÃO: UMA ABORDAGEM SOB A ÓTICA DOS PRESSU-
POSTOS PROCESSUAIS

Note-se que a lei fala em citação do réu para responder ao recurso, o 
que, à primeira vista poderia indicar uma imprecisão técnica cometida pelo 

55. MARINONI, Luiz Guilherme. Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista Jurídica: órgão nacional de 
doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária. Ano 55, n. 354, 2006, p. 4.
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legislador. Contudo, há fortes motivos para se falar em citação, uma vez que 
como será o primeiro contato do réu com o processo, se exige uma precaução 
maior para o resguardo dos seus direitos, atingindo-se esse desiderato à me-
dida que o ato citatório é dirigido à pessoa do demandado.

Além disso, afigura-se correto, in casu, o emprego do termo citação, já que 
ela é o ato processual de comunicação ao sujeito passivo da relação jurídica 
processual (réu ou interessado) de que em face dele foi proposta uma deman-
da, a fim de que possa, querendo, vir a defender-se ou manifestar-se. Tem, 
pois, dupla função: a) in iusvocatio, convocar o réu a juízo; b) edictioactionis, 
cientificar-lhe do teor da demanda formulada.

A citação é o ato que efetiva o princípio do contraditório. Interessante re-
lembrar a lição de Cândido Rangel Dinamarco56 “a citação é um dos atos essen-
ciais de maior importância no desenvolvimento de todo o litígio, (mediante a 
possibilidade de, em plena igualdade, influírem em todos os elementos (fatos, 
provas, questões) que se encontrem em ligação com o objeto da causa e que 
em qualquer fase do processo apareçam como potencialmente relevantes para 
a decisão.

Destaca-se, ainda, a peculiar posição de Gelson Amaro de Souza57 para 
o qual “não se vê razão para tanto alarde e bombardeio contra esta norma 
reformadora. Ao contrário do que pensam os seus algozes, se ela pecou, não 
foi em autorizar ao juiz a julgar o mérito sem citação do réu nos casos em que 
específica, mas por ser muito tímida e não permitir essa mesma providência de 
maneira ampla, sempre que o juiz perceber, logo de início, que a ação é abso-
lutamente temerária e que, por mais que se dê continuidade ao processo, não 
há como reverter previsão inicial de improcedência. É ao que se pensa, uma 
providência salutar e que deve ser ampliada.”

Conclui-se, então, que a ausência da citação, in casu, não lesiona o contra-
ditório e as demais garantias processuais. Por cautela, sustenta-se, entretanto, 
a necessidade de ciência ao réu de que a sentença passou em jugado a seu 
favor, apesar da omissão da lei. 

11. NATUREZA DA SENTENÇA

Interpretando-se textualmente o dispositivo 285-A, extrai-se o entendimen-
to de que a sentença por ele tratada tem natureza de sentença de mérito, vale 

56. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. l. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
57. SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação do réu. Revista dialética de direito proces-

sual.n.41, São Paulo: Dialética editora, 2006,p.40.
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dizer, definitiva, enquadrando-se no disposto no artigo 269, inciso I do Código 
de Processo Civil: “Haverá resolução de mérito: I – quando o juiz acolher ou 
rejeitar o pedido do autor”.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni58 afirma que a sentença prevista 
no artigo 285-A corresponde a uma sentença de mérito, de improcedência com 
fundamento no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, e não hipótese 
de extinção do processo sem resolução do mérito. Fazendo assim, coisa julgada 
material, e impedindo então, a repropositura da ação.

Há quem entenda que a sentença, ora referida, é fundada em cognição 
sumária e, por conseguinte, não operaria coisa julgada. Posição esta que não 
merece prosperar59.

58. MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Op. Cit., p.144.
59. Contudo, é difícil conceber que o juiz prolate uma sentença de mérito sem ter sido instaurado e contra-

ditório. É este que possibilita a plena convicção do magistrado diante da apuração dos fatos. A cognição 
dos fatos é sumária quando se aplica o artigo 285-A.

 O pronunciamento anterior do magistrado ganha corpo de coisa julgada material. O que não pode 
ocorrer, tendo em vista que não há como compatibilizar coisa julgada material com cognição sumária. 
Nesse sentido, afirma-se que a cognição sumária de tipo vertical é incompatível com a coisa julgada. Ao 
conceituar a cognição sumária, o autor sustenta que:

 Processo cujo momento da sentença encontra-se de ampla permissão de instrução e debate é de cogni-
ção exauriente. Já quando a lei prevê que o pronunciamento judicial não será precedido de tal leque de 
oportunidades, a cognição é sumária (superficial).

 A cognição sumária, conforme dito, não permite o conhecimento aprofundado do objeto cognoscível, 
fazendo surgir tão somente um juízo de probabilidade acerca da afirmação do fato realizada em juízo.

 Este juízo de probabilidade, se é o único compatível nas hipóteses de urgência, com a prestação jurisdi-
cional pronta e eficaz, não pode fazer surgir a imutabilidade própria à coisa julgada material.

 Assim, o juiz ao sentenciar com base na cognição sumária, invocando precedente do próprio juízo, esta-
ria julgando hipoteticamente e, por conseqüência, a sentença mencionada no artigo 285-A teria natureza 
de sentença de inadmissibilidade da ação em razão da impossibilidade jurídica do pedido, e não sen-
tença com resolução do mérito. Comungam desde entendimento SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, 
Haroldo de. Op. Cit.,2006, p.144.

 Os supracitados doutrinadores afirmam ainda que o julgamento realizado com base no novel artigo ocor-
re in status assertionis e inaudita altera pars, não podendo a decisão, em razão dessas características, 
cristalizar-se em coisa julgada material.

 O julgamento liminar, mesmo considerando que não forme coisa julgada material, inibirá a repropositura 
da ação por dois motivos:

 Um, de índole psicológica, que é a existência de “precedente” desfavorável ao autor; b) outro, de ordem 
econômica, que é a necessidade de o autor pagar os ônus sucumbenciais do processo findo (art.268 c/c 
art.267, I do CPC.

 Diante das considerações expostas, percebe-se que não está, e nem estará tão cedo pacificado na dou-
trina a natureza da sentença mencionada no artigo 285-A.

 Contudo, é, imperioso saber que os preceitos do devido processo legal impõem que para que se con-
cretize o processo decisório, é necessário que a cognição seja plana, sendo, portanto, inafastável a ma-
nifestação do réu. Destarte, não há como prolatar sentença sem que se instaure o contraditório para o 
convencimento pujante do magistrado.SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo de. Op. Cit.,2006, 
p.144.

 A decisão que tem o condão de extinguir o processo com julgamento do mérito, sem que haja obser-
vância do contraditório e da ampla defesa, equivale à decisão in limine, o que não é próprio do devido 
processo legal. SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo de. Op. Cit.,2006, p.138.
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Assim, a sentença prolatada no julgamento liminar de mérito das deman-
das repetitivas tem natureza de sentença de mérito, vale dizer, definitiva, apta 
a ficar imune pela coisa Julgada material. 

12. DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO NCPC

Basicamente, o art. 285-A, como já visto, permite que o juiz profira senten-
ça de improcedência, sem citar o réu para contestar, nos casos em que a de-
manda dispensar instrução probatória (“quando a matéria for unicamente de 
direito”) e for idêntica a outras que foram anteriormente rejeitadas no mérito.

Atrelada à racionalização da atividade jurisdicional, o dispositivo preten-
dia, originariamente, abreviar o tempo de tramitação dos processos, com a 
reiteração de atos decisórios já elaborados para casos idênticos, permitindo 
a reprodução do teor de sentença anteriormente proferida pelo mesmo juízo.

A primeira modificação de conceito no instituto da improcedência prima 
facie foi a ampliação de seu cabimento. Na redação atual do instituto, o juiz de 
primeira instância somente poderia aplica-lo quando a matéria controvertida 
fosse exclusivamente de direito. Assim, caso a demanda envolvesse matéria 
fática, não haveria a possibilidade de sua aplicação.

Este requisito, por si só, leva a uma dificuldade de incidência do dispositi-
vo legal, seja em virtude da difícil conceituação de “matéria exclusivamente de 
direito”, seja porque, na maioria dos casos, as demandas exigem, ainda que 
em menor grau, o exame de matéria de fato para a incidência da tese jurídica.

No novo CPC, o legislador foi extremamente astuto em dar novos contornos 
ao julgamento de improcedência prima facie. Houve a substituição da expres-
são “unicamente de direito”, para a expressão “Nas causas que dispensem 
a fase instrutória”. Ora, a princípio, pode parecer inofensiva a modificação. 
Entretanto, de acordo com a nova redação legal, poder-se-á aplicar a improce-
dência liminar tanto nas matérias exclusivamente de direito, quanto nas maté-
rias de fato, desde que para tanto, não tenha a necessidade de fase instrutória 
processual.

Com o decorrer dos anos, o art. 285-A passou a ser interpretado de acordo 
com um sistema de precedentes. Assim, hoje já não é suficiente que a decisão 
a ser reproduzida espelhe apenas o entendimento do juízo sentenciante. Per-
cebeu-se que tal medida seria capaz de gerar insegurança jurídica. 

Mais do que isso, é preciso que esse entendimento possua, segundo o Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), uma dupla conformidade, vale dizer, esteja em 
consonância com o entendimento do tribunal de origem e com a jurisprudência 
dos tribunais superiores (REsp. 1225227).
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Embora esse entendimento seja alvo de combates, por subverter, segundo 
Ticiano Alves e Silva60, em parte, a própria lógica de um sistema de precedentes, 
ele serve para demonstrar o quanto o art. 285-A foi redimensionado.

A grande diferença entre os dois dispositivos é visível. O artigo 285-A surge 
como verdadeira válvula de escape, para conferir maior celeridade ao proces-
so. O novo dispositivo vai mais além. Ele se atrela ao sistema de precedentes, 
como linha interpretativa e norteadora de sua aplicação61. 

Pois bem, o paradigma modificou-se. Os olhos do legislador ao aplicar o 
instituto voltaram-se aos tribunais superiores e, em alguns casos, ao próprio tri-
bunal local. A Estabilidade de julgados, apta a autorizar a aplicação do instituto, 
não é mais da primeira instância. A partir da entrada em vigor do novo CPC, a 
estabilidade de julgamento necessária á aplicação do instituto passa a ser da 
jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais, resolvendo, pelo menos 
a princípio, a questão da reforma da sentença por entendimento divergente.

A estabilidade de entendimento agora vem estabelecida no NCPC. O juiz re-
jeitará liminarmente os pedidos nos seguintes casos: quando o pedido contra-
riar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 
de Justiça, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento fir-
mado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

O art. 332 foi criado para racionalizar a atividade jurisdicional e com ex-
ceção da hipótese de improcedência liminar em razão da prescrição e da de-
cadência, dar tratamento uníssono a demandas idênticas, com fundamento em 
precedentes obrigatórios oriundos das Cortes uniformizadoras da interpreta-
ção do direito constitucional (STF), da legislação infraconstitucional federal (STJ) 
e do direito infraconstitucional local (tribunal de justiça).

Por esta hipótese, o julgamento de improcedência liminar pode ocorrer 
quando o pedido for contrário a enunciado de súmula do STF ou do STJ; acórdão 
do STF ou do STJ proferido no julgamento de recursos repetitivos; entendimento 
firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Ademais, NCPC conforma, no plano infraconstitucional, o direito fundamen-
tal ao contraditório como direito de influência e de não surpresa. Deve ser 

60. http://portalprocessual.com/improcedencia-liminar-do-pedido-e-contraditorio-no-novo-codigo-de-pro-
cesso-civil/.

61. No mesmo sentido, Ticiano Alves e Silva. Texto acessível: http://portalprocessual.com/improcedencia-limi-
nar-do-pedido-e-contraditorio-no-novo-codigo-de-processo-civil/.
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dada oportunidade às partes de se manifestar para que elas possam exercer 
o direito de convencer o órgão jurisdicional, sendo indiferente a questão ser 
conhecível de ofício ou não. Com isso, evita-se, ainda, a decisão surpresa, las-
treada em fundamento em relação ao qual não houve prévio diálogo judicial.

Diante disso, no julgamento de improcedência liminar do pedido, deve o 
juiz, antes de sentenciar, intimar a parte demandante para falar sobre o prece-
dente que será o motivo determinante de sua decisão final, exceto se aquele 
precedente for contemplado na petição inicial, com iguais argumentos utiliza-
dos no contraditório do processo deformação do precedente a ser aplicado. É 
que, neste caso, o direito de influência já terá ocorrido.

Ainda que o autor tenha ignorado aquele precedente a ser aplicado pelo 
juízo, nada dizendo a respeito na petição inicial, deve o órgão jurisdicional 
intimá-lo para se manifestar, por força do contraditório. É que a parte poderá 
aduzir fundamento que afaste a aplicação do precedente.

Nessa toada, otratamento deve ser conferido, por similitude de razões, ao 
julgamento de improcedência liminar cujos fundamentos sejam a prescrição e a 
decadência, embora sugira o contrário o parágrafo único do art. 487 do NCPC.

Para além disso, se o autor requerer a superação do precedente, com no-
vos argumentos, nunca antes considerados, não será caso de julgamento de 
improcedência liminar.

De igual maneira, não se aplicará o art. 332 do NCPC se o autor compro-
var, segundo o juízo do magistrado, alguma peculiaridade do caso, que afaste 
a aplicação do precedente, realizando a distinção. Aqui, note-se bem, não se 
discute a necessidade de intimação ou não, mas a própria aplicação do art. 332.

O art. 332 do NCPC não deve ser aplicado se se tratar de superação ou dis-
tinção de precedente que fundamentaria a improcedência liminar. Isso por-
que a tentativa de superação de um precedente ou a distinção do caso não 
deve começar apenas em grau recursal, a não ser que se queira confirmar o 
argumento falacioso daqueles que são contrários a um sistema de precedentes, 
segundo o qual o juiz passaria a ser um mero autômato.

Ao contrário, o próprio Código, ao tratar da fundamentação qualificada 
das decisões, prescreve que o juiz deve demonstrar que o caso sob julgamento 
se ajusta aos precedentes invocados (art. 489, § 1º, V), bem como realizar, se for 
o caso, a distinção ou a superação do entendimento (art. 489, § 1º, VI).

Em conclusão: O novo CPC inovou nestes dois pontos na aplicação do insti-
tuto, quais sejam, a ampliação de seu cabimento, de matéria exclusivamente de 
direito para matérias que dispensam instrução; e, de forma mais significativa, 
na mudança de paradigma para a estabilidade da jurisprudência, ao dar maior 
importância aos julgamentos consolidados dos juízos ad quem.
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O contraditório na improcedência 
liminar do pedido do Novo CPC

Ticiano Alves e Silva1

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO CONTRADITÓRIO; 3. A IMPROCEDÊNCIA LI-
MINAR DO PEDIDO NO NOVO CPC; 4. O CONTRADITÓRIO NA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO DO 
NOVO CPC; 5. CONCLUSÃO; 6. BIBLIOGRAFIA.

1. INTRODUÇÃO

O art. 332 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) prevê a improcedência 
liminar do pedido, que corresponde, com alterações consideráveis, ao art. 285-
A do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).

Quando se fala em contraditório e improcedência liminar, a primeira ideia 
que costuma vir à mente é aquela sobre a inconstitucionalidade material do 
dispositivo, em razão da ausência de citação do réu. Este artigo não aborda o 
contraditório nessa perspectiva2. Nem (res) suscita a inconstitucionalidade do 
dispositivo por violação deste direito fundamental.

O que se pretende é demonstrar que a aplicação do art. 332 depende de 
diálogo prévio entre o órgão julgador e o autor, sempre que não tenha havido 
manifestação desta parte sobre o fundamento (precedente obrigatório, ocor-
rência de decadência edeprescrição) da possível sentença de improcedência 
liminar. Antes, porém, serão ditas algumas palavras sobre o contraditório e o 
conteúdo do novo art. 332.

1. Mestrando em Direito Processual (UERJ). Professor de Direito Processual Civil. Procurador do Estado do 
Amazonas. Advogado. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP)e do Centro de Estudos 
Avançados de Processo (Ceapro). E-mail: alves.ticiano@gmail.com. Twitter: @ticiano_alves

2. A inconstitucionalidade do art. 285-A do CPC/73 foi levantada na doutrina e depois ensejou o ajuizamen-
to da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3595-5 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Entre outros fundamentos, alega-se que a técnica processual, ao acelerar o procedimento, 
abreviando-o ainda antes da citação, termina por violar o direito ao contraditório do réu. Considera-se, 
contudo, que, por inexistir prejuízo ao réu, uma vez que a sentença é sempre de improcedência, não 
existe desrespeito ao contraditório. No sentido do texto: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras 
impressões sobre o art. 285-A do CPC (julgamento imediato dos processos repetitivos: uma racionalização 
das demandas de massa). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo: Dialética, n. 39, jun. 2006.
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2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO CONTRADITÓRIO

No Estado Constitucional, cujo regime político é a democracia (art. 1º, 
caput, CF), a participação do povo, titular do poder (art. 1º, parágrafo único, 
CF), deve ocorrer, sempre que possível, de maneira direta, todas as vezes que 
esse poder se manifestar. 

No plano processual, em que se manifesta a jurisdição, poder do Estado 
(art. 2º, CF), a participação recebe o nome de contraditório, previsto expressa-
mente como direito fundamental (art. 5º, LV, CF) e eleito pela doutrina majori-
tária como elemento conceitual de processo (não existe processo sem contra-
ditório). Assim, o contraditório confere legitimidade às decisões judiciais. Isso é 
muito importante, considerando-se que os magistrados não são eleitos.

Classicamente, o contraditório traduzia-se nobinômio comunicação obrigató-
ria – manifestação possível, entendido como a obrigatoriedade de o órgão juris-
dicional dar ciência dos atos e termos do processo às partes e de assegurar a 
estas a possibilidade de, querendo, se manifestarem sobre os mesmos atos e 
termos de que tomaram conhecimento.

Contemporaneamente, contudo, o contraditório constitui-se em verdadeiro 
direito fundamental de participação, sendo entendido, para além de uma no-
ção conceitual de conteúdo limitado (binômio informação/manifestação), como 
o direito de influenciar de forma efetiva –direito de influência– a convicção do 
magistrado, tornando, por isso mesmo, o exercício da função estatal jurisdicio-
nal legítima e democrática. Vale dizer, deve o magistrado considerar efetiva-
mente os argumentos das partes antes de decidir3. Não é suficiente, pois, que 
as partes possam falar; mais do que isso, é fundamental que elas sejam ouvidas 
(direito de audição)4.

Diante disso, o contraditório, que antes era tido somente como um direi-
to das partes, impõe, atualmente, deveres ao juiz (dever de esclarecimento, 
dever de prevenção, dever de consulta e dever de auxílio5), isto é, ao julgador 

3. Na jurisprudência do STF, fazendo expressa referência ao “direito de ver seus argumentos considerados”, 
conferir: STF, MS 25787, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, j. 08/11/2006. Na doutrina alemã, 
mencionando o “direito à tomada em consideração”: PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos Funda-
mentais. Tradução: António Francisco de Souza e António Franco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 517.

4. À luz do direito alemão, ensinam Bodo Pieroth e Bodo Schlink que: “Audição jurídica significa que uma 
pessoa pode manifestar-se sobre os fatos, em princípio antes da emissão de uma decisão, nas perspec-
tivas material e jurídica. Quando isso não for possível no caso de medidas provisórias e urgentes, porque 
de outro modo falhariam a proteção jurídica e a justiça como tal, a audição jurídica tem de ser feita 
a posteriori, no mais curto espaço de tempo”. PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos Fundamentais. 
Tradução: António Francisco de Souza e António Franco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 516.

5. Sobre referidos deveres, consultar: DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Vol. 1. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, item 
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atribui-se a função de irrigar, incentivar, promover o efetivo contraditório (art. 
7º, NCPC)6.

O juiz, que é também sujeito do processo, deve cooperar com as partes, e 
não apenas o demandante e o demandado entre si e com o órgão jurisdicional 
(princípio da cooperação7, positivado no art. 6º, NCPC); todos em busca de uma 
decisão justa, efetiva e proferida em tempo razoável. Quer-se com isso dizer 
que deve o magistrado estabelecer um diálogo paritário com as partes, deixan-
do revelar sua posição assimétrica somente no momento da decisão8.

Assim, por exemplo, o órgão jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, 
deve consultar as partes, ouvindo seus argumentos, antes de decidir com base 
em fundamento que se entremostra importante para o deslinde da contro-
vérsia, ainda que a celeuma seja conhecível de ofício (art. 10, NCPC).Conhecer 
de ofício não é igual a decidir sem ouvir as partes. Com isso, evita-se o que se 
convencionou chamar de decisão-surpresaou de terceira via, ou seja, decisões 
sem debate judicial, que surpreendem às partes em relação a fundamento não 
debatido9.

Por força igualmente do contraditório, o juiz não proferirá decisão contra 
uma das partes sem que esta seja previamente ouvida (art. 9º, NCPC), salvo nos 
casos previstos expressamente em lei, como na hipótese de tutela de urgên-
cia, em que o conflito entre direitos fundamentais (direito à tutela jurisdicional 
adequada e efetiva e direito ao contraditório) justifica, mediante um juízo de 
ponderação, o sacrifício de um deles, que será exercido, contudo, depois, pos-
tecipadamente10.

2.12.3 do Capítulo 2 (livro digital) e ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 
Novo Curso de Processo Civil: tutela de direitos mediante procedimento comum. Vol. 2. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 76-77.

6. Para uma visão contemporânea do contraditório, principalmente como dever, para além de garantia, 
consultar: CABRAL, Antonio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé objetiva processual. Revista 
de Processo 126/59. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

7. O devido processo legal e a boa-fé objetiva processual também são fundamentos do princípio da coo-
peração. Sobre o tema, conferir, amplamente: DIDIER Jr., Fredie. Fundamentos do Princípio da Cooperação 
no Direito Processual Civil Português. Coimbra: Coimbra Editora, 2010 e BARREIROS, Lorena Miranda Santos. 
Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2013.

8. Essa expressão feliz do contraditório pertence a: MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressu-
postos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 102.

9. A respeito do contraditório no NCPC, o leitor deve consultar, amplamente: THEODORO JÚNIOR, Humberto; 
NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistemati-
zação. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 83-128.

10. Se o contraditório impõe ao juiz a consideração efetiva dos argumentos das partes antes de decidir, 
só é possível falar em contraditório prévio. Contraditório postecipado não é contraditório, porque o 
direito de influência deixa de existir.O contraditório postecipado não se refere à decisão já proferida, 
mas àquela que está por vir, àquela que reconsidere, reforme, anule ou mantenha a decisão já exarada. 
Assim, cuida-se de contraditório. Porém, não é postecipado, porque não tem o poder de influenciar 
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O direito ao contraditório, tal como compreendido, redimensiona outros 
direitos fundamentais processuais, a exemplo do direito à prova (art. 369, 
NCPC) e o direito à fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, NCPC). 
Em relação a este último, cumpre por em relevo que a fundamentação refleteo 
contraditório que existiu no processo, servindo como genuíno teste final da exis-
tência de debate judicial. A consideração dos argumentos das partes pode ser 
testada na motivação do ato decisório. Ligam-se umbilicalmente, pois, o contra-
ditório e a motivação. A visão apequenada de um termina por atingir os dois.

3. A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO NOVO CPC

O CPC/73 prevê, desde a alteração operada pela Lei n. 11.277/2006, o julga-
mento de improcedência liminar ou prima facie (art. 285-A).

Basicamente, o art. 285-A11 permite que o juiz profira sentença de improce-
dência, sem citar o réu para contestar, nos casos em que a demanda dispensar 
instrução probatória (“quando a matéria for unicamente de direito”) e for idên-
tica a outras que foram anteriormente rejeitadas no mérito.

o magistrado em relação à questão já decidida. É contraditório em relação à decisão que virá.Noutra 
perspectiva, cabe esclarecer que não se defende aqui a impossibilidade de concessão de tutela liminar. 
Muito pelo contrário. Existe também um direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva que justifica o 
deferimento de tutelas de urgência sem oitiva da parte contrária. Entende-se, porém, que a manifes-
tação posterior à decisão não é contraditório postecipado, porque contraditório é sempre e necessa-
riamente prévio, em razão do direito de influência que qualifica atualmente o conteúdo deste direito 
fundamental.Decerto, o desenvolvimento desta noção de contraditório postecipado é fruto de boas 
intenções. Ao processo e ao processualista, o direito ao contraditório é muito caro e importante. Não por 
outra razão, é elemento conceitual do processo: não existe processo sem contraditório. Nessa linha, é di-
fícil negar a existência do direito ao contraditório no processo, ainda que pontual.Para isso, a teoria dos 
direitos fundamentais fornece uma resposta adequada à questão. O direito à tutela adequada e efetiva 
e o direito ao contraditório são ambos direitos fundamentais. Resulta desta constatação a possibilidade 
de eventualmente eles colidirem, entrarem em rota de colisão. Em regra, o próprio legislador confor-
ma referidos direitos fundamentais, regulamentando o processo de modo que eles possam coexistir de 
forma ótima.No entanto, podem ocorrer situações limite, quando, então, um juízo de ponderação, no 
caso concreto, poderá afastar a incidência de um direito fundamental em favor de outro. É isso que pre-
cisamente acontece nos casos das tutelas de urgência liminar. Em nome do direito fundamental à tutela 
adequada e efetiva, afasta-se a incidência do direito fundamental ao contraditório. Se não fosse assim, 
o próprio direito à tutela restaria sacrificado.O contraditório deixa de existir naquele momento (pontual 
e excepcionalmente), mas depois ganha a cena de forma plena, mas, aí, reitero, não será referente à 
decisão já proferida e sim a que virá. Perceba que o contraditório não foi postecipado ou diferido. Por 
força da ponderação constitucionalmente justificada, o contraditório só poderia se manifestar neste 
novo momento. Vale dizer, o “postecipado”, em verdade, é o momento inicial e adequado do exercício 
do direito ao contraditório.SILVA, Ticiano Alves e. Existe mesmo contraditório postecipado. Diálogos Cons-
titucionais. Disponível em: <http://dialogosconstitucionais.tumblr.com/post/47595625398/contraditorio-pos-
tecipado>. Acesso em: 12.05.2015.

11. “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. § 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz 
decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação.§ 2º 
Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso”.
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Inspirada na racionalização da atividade jurisdicional, o dispositivo pre-
tendia, originariamente, abreviar o tempo de tramitação dos processos, com 
a reiteração de atos decisórios já elaborados para casos idênticos, permitindo 
a reprodução do teor de sentença anteriormente proferida pelo mesmo juízo12.

Com o tempo, o art. 285-A passou a ser interpretado de acordo com um 
sistema de precedentes13. Assim, hoje já não é suficiente que a decisão a ser 
reproduzida espelhe apenas o entendimento do juízo sentenciante. 

Mais do que isso, é preciso que esse entendimento possua, segundo o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma dupla conformidade, vale dizer, esteja em 
consonância com o entendimento do tribunal de origem e com a jurisprudência 
dos tribunais superiores. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-
A DO CPC. NECESSIDADE DE CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO 
TRIBUNAL LOCAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

1. Sentença de improcedência proferida com fulcro no art. 285-A 
do CPC que, embora esteja em consonância com a jurisprudência 
do STJ, diverge do entendimento do Tribunal de origem.

2. O art. 285-A do CPC constitui importante técnica de aceleração 
do processo.

3. É necessário, para que o objetivo visado pelo legislador seja 
alcançado, que o entendimento do Juiz de 1º grau esteja em con-
sonância com o entendimento do Tribunal local e dos Tribunais 
Superiores (dupla conforme).

4. Negado provimento ao recurso especial14.

Embora esse entendimento seja criticável, por subverter, em parte, a pró-
pria lógica de um sistema de precedentes, que deve evidentemente prestigiar 
o entendimento das Cortes uniformizadoras15, ele serve para demonstrar o 
quanto o art. 285-A foi redimensionado.

12. Nesse sentido: DOURADO, Sabrina. Julgamento liminar de mérito em caso de demandas repetitivas. Disserta-
ção de mestrado. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2010, p. 27.

13. Sobre essa necessária evolução na interpretação e aplicação do art. 285-A do CPC/73, ver: MADEIRA, Da-
niela. A força da jurisprudência. In. O Novo Processo Civil Brasileiro: direito em expectativa (reflexões acerca 
do Projeto do Novo Código de Processo Civil). Coord. Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 561.  

14. STJ, 3ª Turma, REsp 1.225.227/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 28/05/2013, DJE 12/06/2013.
15. Para uma crítica profunda à necessidade de dupla conformidade, em confronto com a teoria dos pre-

cedentes, consultar: GURJÃO, Paulo. O julgamento liminar de improcedência e o Novo Código de Processo 
Civil: a necessária relação com um sistema de precedentes judiciais obrigatórios. Monografia apresentada à 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, p. 81.
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Assim, ao longo de sua aplicação, o art. 285-A do CPC/73 passou a se rela-
cionar diretamente com o sistema de precedentes, instrumentalizando a racio-
nalização dos processos mediante a aplicação de entendimentos pacificados.

O NCPC, por sua vez, prevê técnica de aceleração de procedimento seme-
lhante. O art. 332 do NCPC16 corresponde, com muitas alterações, ao art. 285-A 
do CPC/73.

Assim como o art. 285-A, a aplicação do art. 332 pressupõe a desnecessida-
de da fase instrutória e ocorrerá sem citação do réu. A grande diferença entre 
os dois dispositivos é a seguinte: o fundamento da improcedência liminar. A 
improcedência liminar prevista no art. 332 pode ocorrer quando: (i) o pedido 
for contrário a precedente obrigatório e (ii) o juiz verificar a ocorrência de 
prescrição e de decadência.

Como visto, a inspiração criadora do art. 285-A do CPC/73 foi apenas abre-
viar o tempo do processo, passando a se afinar com o sistema de precedentes, 
por interpretação, apenas depois de sua aplicação. 

Por sua vez, o art. 332 foi projetado17, isto é, pensado desde o início, 
para (i) racionalizar a atividade jurisdicional e (ii) com exceção da hipótese de 
improcedência liminar em razão da prescrição e da decadência, dar tratamento 
uniforme a demandas idênticas, com fundamento em precedentes obrigatórios 
oriundos das Cortes uniformizadoras da interpretação do direito constitucional 
(STF), do direito infraconstitucional federal (STJ) e do direito infraconstitucional 
local (tribunal de justiça).

Por esta hipótese, o julgamento de improcedência liminar pode ocorrer 
quando o pedido for contrário a (i) enunciado de súmula do STF ou do STJ; (ii) 
acórdão do STF ou do STJ proferido no julgamento de recursos repetitivos; (iii) 

16. “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;III - entendimento firmado em inci-
dente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;IV - enunciado de súmula 
de tribunal de justiça sobre direito local.§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente 
o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.§ 2o Não interposta a 
apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 3 §.241o Interposta 
a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o 
prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação 
do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias”.

17. No sentido do texto e à luz ainda do Projeto de NCPC: NETO, Newton Pereira Ramos. Julgamento liminar do 
pedido no Projeto do Novo CPC: primeiras impressões. In. Novas Tendências do Processo Civil. Estudos so-
bre o Projeto do Novo Código de Processo Civil. Vol. 3. Alexandre Freire, Bruno Dantas, Dierle Nunes, Fredie 
Didier Jr., José Miguel Garcia Medina, Luiz Fux, Luiz Henrique Volpe Camargo e Pedro Miranda de Oliveira 
(org.). Salvador: Jus Podivm, 2014, p. 472.
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entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 
de assunção de competência e (iv) enunciado de súmula de tribunal de justiça 
sobre direito local.

Embora o NCPC não refira expressamente, a meu ver, o art. 332 e o art. 
92718 devem ser lidos conjuntamente, a fim de conferir unidade ao Código19. 
Assim, também aqueles precedentes obrigatórios referidos no art. 927, e não 
contempladas no art. 332, servem de fundamento para a improcedência liminar. 
A interpretação aqui defendida confere sistematicidade ao Código. Além disso, 
prestigia o sistema de precedentes, que não deve nascer esvaziado em nosso 
direito positivo, com alguns precedentes justificando a improcedência liminar 
(enunciado de súmula do STF e do STJ) e outros não (decisões do STF em con-
trole concentrado de constitucionalidade), o que seria um verdadeiro contras-
senso, considerando a força vinculante destas últimas decisões, por exemplo.

4. O CONTRADITÓRIO NA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO DO NOVO 
CPC

Segundo o 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 oportunida-
de de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de 
ofício”. 

O NCPC conforma, no plano infraconstitucional, o direito fundamental ao 
contraditório como direito de influência e de não surpresa. Deve ser dada 

18. “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade;II - os enunciados de súmula vinculante;III - os acórdãos em in-
cidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 
recursos extraordinário e especial repetitivos;IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Fe-
deral em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;V - a 
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.§ 1o Os juízes e os tribunais 
observarão o disposto no art. 10 e no art. 1 § ,489o, quando decidirem com fundamento neste artigo.§ 
2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos 
poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que 
possam contribuir para a rediscussão da tese.§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos 
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança 
jurídica. § 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada 
em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, 
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.§ 5o Os tribunais 
darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, 
preferencialmente, na rede mundial de computadores”.

19. No mesmo sentido: DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento. Vol. 1. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, item 2.1. do Capítulo 
16 (livro digital).
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oportunidade às partes de se manifestar para que elas possam exercer o direi-
to de convencer o órgão jurisdicional, sendo indiferente a questão ser conhecí-
vel de ofício ou não. Com isso, evita-se, ainda, a decisão-surpresa, lastreada em 
fundamento em relação ao qual não houve prévio diálogo judicial.

Parece irrecusável, portanto, que a interpretação do art. 332 do NCPC tem 
que se harmonizar com aquela do art. 10 do mesmo Código.

Diante disso, no julgamento de improcedência liminar do pedido, deve o 
juiz, antes de sentenciar, intimar a parte demandante para falar sobre o prece-
dente que será o motivo determinante de sua decisão final e sobre a ocorrên-
cia da prescrição e da decadência.

Ainda que o autor tenha ignorado aquele precedente a ser aplicado pelo 
juízo, nada dizendo a respeito na petição inicial, deve o órgão jurisdicional 
intimá-lo para se manifestar, por força do contraditório. É que a parte poderá 
aduzir fundamento que afaste a aplicação do precedente. 

Percebe-se que o precedente invocado é fundamento sobre o qual o autor 
não se manifestou, exatamente como prevê o art. 10 do NCPC.

O órgão julgador somente poderá dispensar a intimação da parte autora 
seo precedente contrariado for contemplado na petição inicial, com iguais argu-
mentos utilizados no contraditório do processo de formação do precedente a ser 
aplicado. É que, neste caso, o direito de influência já terá ocorrido, no nasce-
douro do precedente.

Pode-se argumentar contrariamentedizendo-se que o advogado deve co-
nhecer o precedente aplicável ao caso, de modo que o seu silêncio não deveria 
permitir espaço para o contraditório sobre o fundamento não debatido. Ocorre 
que esse argumento parte da premissa de que o órgão julgador sempre estará 
certo quanto à pertinência ou à aplicabilidade ao caso do precedente por ele 
indicado. 

Pode acontecer, porém, que o juiz se equivoque na identificação do pre-
cedente, ignorando alguma nuance ou especificidade da demanda que levaria 
a um juízo de distinção entre o caso submetido a julgamento e aquele que deu 
origem ao precedente. Não se pode perder de vista, assim, que o precedente 
é texto e, justamente por isso, também está sujeito à interpretação. Com isso, 
pode ser que o autor e o juiz controvertam sobre a própria incidência da ratio 
decidendi ao caso.

Além disso, o precedente a ser aplicado pelo juiz pode se encontrar su-
perado, em razão da superveniência de uma lei nova ou até de outro prece-
dente. Essas contingências, evidentemente, sendo muitas e frequentes, podem 
ser ignoradas pelo juízo. Daí a importância do diálogo prévio, franco e aberto 
com a parte autora. Não se pode interpretar o silêncio do autor como uma 
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ignorância injustificável do precedente, seja porque pode haver controvérsia 
sobre a superação e a distinção no caso, seja porque não se pode presumir o 
conhecimento dos precedentes como o faz a Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro no que se refere às leis (art. 3º)20.

Em outras situações, a própria aplicação do art. 332 será afastada.

Se o autor requerer, na petição inicial, a superação (revogação, overruling) 
do precedente, com novos argumentos, nunca antes considerados, não será 
caso de julgamento de improcedência liminar. 

De igual maneira, não se aplicará o art. 332 do NCPC se o autor comprovar, 
na petição inicial, segundo o juízo do magistrado, alguma peculiaridade do caso, 
que afaste a aplicação do precedente, realizando a distinção (distinguishing). 
Aqui, note-se bem, não se discute a necessidade de intimação ou não, mas a 
própria aplicação do art. 332, ante a argumentação exposta da petição inicial.

O art. 332 do NCPC, em suma, não deve ser aplicado se se tratar de supe-
ração ou distinção de precedente que fundamentaria a improcedência liminar. 
Isso porque a tentativa de superação de um precedente ou a distinção do caso 
não deve começar apenas em grau recursal, a não ser que se queira confirmar 
o argumento falacioso daqueles que são contrários a um sistema de preceden-
tes, segundo o qual o juiz passaria a ser um mero autômato.

Ao contrário, o próprio Código, ao tratar da fundamentação qualificada 
das decisões, prescreve que o juiz deve demonstrar que o caso sob julgamento 
se ajusta aos precedentes invocados (art. 489, § 1º, V), bem como realizar, se for 
o caso, a distinção ou a superação do entendimento (art. 489, § 1º, VI).

Não fosse suficiente, o art. 927 do NCPC determina, de forma expressa, que 
os juízes e tribunais observarão o contraditório (art. 10) quando decidirem com 
fundamento em precedentes, como acontece em uma das hipóteses do julga-
mento liminar de improcedência.

O contraditório (prévio), por similitude de razões, deve ser obedecido no 
julgamento de improcedência liminar cujos fundamentos sejam a prescrição e a 
decadência, embora sugira o contrário o parágrafo único do art. 487 do NCPC21.

20. O sistema precedentalista brasileiro está em construção. Trabalha-se com precedentes há décadas, mas 
a compreensão das categorias e institutos da teoria dos precedentes, bem como a absorção dessa cul-
tura de respeito à força obrigatória das decisões judiciais oriundas de Cortes uniformizadoras, é algo 
ainda muito novo, que certamente precisará de algum tempo de prática para ser incorporado pelos 
profissionais do direito, ainda formados, na faculdade, em sua grande maioria, com base no estudo da 
lei, e não de casos. Parece desnecessário salientar que a positivação da matéria tem importância ímpar 
nessa consolidação e nesse aprendizado.

21. “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação 
ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 
prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 
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O parágrafo único do art. 487 do NCPC dispensa a manifestação das partes 
previamente ao julgamento de improcedência liminar fundado na prescrição e 
na decadência. A única interpretação que se afina com a exigência de contradi-
tório, e, portanto, salva o dispositivo, é aquela que não exige a prévia manifes-
tação das partes, no plural, mas impõe a prévia oitiva da parte, no singular, au-
tora da demanda. O diálogo prévio permite, por exemplo, que o autor sinalize 
para causa interruptiva ou suspensiva da prescrição não observada pelo juiz.

É importante insistir no ponto, que é pedra angular do NCPC. Sempre que 
se trate de fundamento novo, sobre o qual não houve diálogo judicial, a intima-
ção da parte é de rigor.

Em sentido contrário ao aqui sustentado, Fredie Didier entendeque o con-
traditório, em relação ao juiz sentenciante, é respeitado com a previsão do 
juízo de retratação no procedimento da apelação contra a sentença de impro-
cedência liminar. Pede-se vênia para apresentar as razões contrárias:

Essa possibilidade de juízo de retratação é o que garante o res-
peito ao direito do demandante ao contraditório, que, com ra-
zões de apelação, poderá convencer o juiz do equívoco de sua 
decisão, inclusive com a possibilidade de demonstrar a distinção 
do seu caso (art. 489, §1º, VI, NCPC). O juízo de retratação home-
nageia, também, o princípio da cooperação (art. 6º, NCPC), pois 
permite que o magistrado “ouça” o que tem a dizer o autor sobre 
a questão. É importante essa observação, notadamente nos ca-
sos de improcedência liminar pelo reconhecimento da prescrição, 
pois o demandante poderá, por exemplo, demonstrar ao magis-
trado a ocorrência de algum fato que interrompeu ou suspendeu 
o curso do prazo prescricional. Se não houvesse a possibilidade 
de juízo de retratação, a improcedência liminar seria inconstitu-
cional, por violar o princípio do contraditório, além de redundar 
em antinomia com o art. 10 do NCPC22.

No mesmo sentido, Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 
Arenhart:

No entanto, como nesse caso a apelação excepcionalmente via-
biliza a retratação do juiz de primeiro grau (art. 332, §3º), pode 
o contraditório ser exercido eficazmente na apelação, inclusive 
com a possibilidade de o juiz se retratar e reconhecer que o 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.Parágrafo 
único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas 
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”.

22. DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo 
de conhecimento. Vol. 1. 17ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, item 1. do Capítulo 16 (livro digital).
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precedente não é aplicável, que a orientação jurisprudencial não 
alcança o caso, que não há decadência e prescrição23.

Com o devido respeito, a previsão do juízode retratação, a meu ver, não 
excepciona a necessidade de contraditório. Uma das grandes inovações do 
NCPC é a incorporação explícita, no plano infraconstitucional, do sentido cons-
titucional contemporâneo de contraditório, como direito de influência e não 
surpresa. Dessa forma, a regra é o diálogo prévio.

Se o contraditório impõe ao juiz a consideração efetiva dos argumentos 
das partes antes de decidir, só é possível falar em contraditório prévio. Contra-
ditório postecipado não é contraditório, porque o direito de influência deixa 
de existir.O contraditório postecipado não se refere à decisão já proferida, mas 
àquela que está por vir, àquela que reconsidere, reforme, anule ou mantenha 
a decisão já exarada. Assim, cuida-se de contraditório. Porém, não é postecipa-
do, porque não tem o poder de influenciar o magistrado em relação à questão 
já decidida. É contraditório em relação à decisão que virá.

Não se pode esquecer, ainda, que o contraditório é direito fundamental. 
Sendo assim, sua aplicação tem que ser potencializada, maximizada, em nome 
do princípio constitucional da máxima efetividade.

Isso não quer dizer, evidentemente, que o direito fundamental ao contra-
ditório tenha natureza absoluta. Em confronto com outro direito fundamental, 
ele poderá ser afastado no caso, mediante ponderação. Acontece, contudo, 
que a proporcionalidade –que orienta o teste ponderativo – impõe, pela pro-
porcionalidade em sentido estrito, que o grau de restrição de um direito fun-
damental (no caso, o contraditório) seja proporcional em relação ao nível de 
realização do outro (razoável duração do processo, eficiência etc.).

Sem prévia intimação do autor, entretanto, o direito ao contraditório é 
aniquilado, porque sobre o fundamento novo de que cuida o art. 10 não terá 
havido manifestação da parte. 

Por outro lado, se é dado à parte autora conhecer e manifestar-se, antes 
da sentença de improcedência, sobre o precedente a ser aplicado ou sobre a 
ocorrência de prescrição e de decadência, o nível de realização dos demais 
direitos fundamentais em conflito não é reduzidoa zero. O julgamento de impro-
cedência continuará sendo liminar, sem a oitiva da parte ré. O processo, uma 
vez proferida sentença de improcedência liminar, continuará sendo abreviado, 
realizando o direito à duração razoável e a eficiência ou racionalidade.

23. ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: tutela de 
direitos mediante procedimento comum. Vol. 2. São Paulo: RT, 2015, p. 169-170.
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Cumpre destacar que as exceções previstas no art. 9º são todas elas de-
cisões provisórias, ao contrário da sentença de improcedência liminar, de na-
tureza final. 

É estranho imaginar, ademais, um dever de consulta a posteriori, quando 
se sabe que seu embasamento teórico é precisamente o contraditório como 
direito de influência e a prevenção de decisões-surpresa no processo. O dever 
de consulta está no prévio diálogo, que deve ser paritário entre juiz e partes, 
na busca da melhor decisão, fruto do diálogo e não do isolacionismo do ma-
gistrado.

A intimação do autor antes da sentença de improcedência liminar não 
constitui(rá) mera formalidade, a fim somente de prevenir nulidade. Por esse 
viés, risco maior corre o juízo de retratação. Parece intuitivo – e apenas intuitivo 
– que à maioria dos seres humanos é mais fácil mudar a opinião não externada, 
após prévio diálogo, do que voltar atrás de algo escrito e publicado, ou seja, 
retratar-se.

O juízo de retrataçãonão é inútil ou facultativo quando, antes da sentença 
de improcedência liminar, o juiz dialoga com o autor. O órgão julgador pode re-
tratar-se acolhendo razões antes rechaçadas na sentença. Não há que se falar 
aí em vedação de comportamento contraditório, se a alteração é justificada. O 
juízo de retratação constitui aí propriamente uma reconsideração24. 

Além disso, destaca-se que o juízo de retratação não recai apenas sobre 
aqueles argumentos que não foram previamente debatidos, ou seja, não alcan-
ça apenas esse novo diálogo existente entre a sentença e a reconsideração, 
com a interposição da apelação. Caso contrário, aqueles que entendem desne-
cessária a prévia manifestação do autor teriam que admitir a facultatividade 
do juízo de retratação quando o precedente ou a ocorrência de prescrição e 
decadência já viessem enfrentados na petição inicial.

Isso tudo não desnatura a natureza liminar do julgamento de improce-
dência, que continuará ocorrendo no início do processo, sem a oitiva da parte 
demandada, que tomará ciência, depois, se não houver recurso, do trânsito em 
julgado da sentença favorável (art. 332, § 2º, NCPC).

Por fim, a abertura de prazo25 para dialogar com o autor não tem aptidão 
para atrasar a marcha processual, sendo mais provável que isso ocorra com a 
interposição de eventual recurso contendo manifestação que poderia ter sido 

24. Vide, por exemplo, o juízo de retratação da apelação contra a sentença que indefere a petição inicial 
(art. 331, NCPC), em que houve prévio debate sobre os defeitos e irregularidades da petição inicial (art. 
321, NCPC) e mesmo assim se permite a retratação, com a reforma da sentença e citação do demandado. 

25. O prazo será de 5 (cinco) dias, se outro não for fixado pelo juiz, conforme o art. 218, §§ 1º e 3º, NCPC.
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considerada anteriormente à sentença26. Por outro lado, previne a surpresa e 
permite o amadurecimento do debate.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o julgamento de improcedência liminar do pedido deverá 
ser precedido de oitiva do autor sobre o fundamento em relação ao qual ele 
não se manifestou, por força do direito fundamental ao contraditório, que as-
segura direito de influência e não surpresa. 

Somente será dispensada a prévia intimação do autor quando ele, na 
petição inicial, enfrentar, sem apresentar novos argumentos, o precedente a 
ser aplicado pelo juízo para a improcedência liminar ou impugnar a possível 
ocorrência de prescrição e de decadência.
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C A P Í T U L O  1 7

Ausência de provas e a falsa 
improcedência no processo  

civil brasileiro
Daniel Colnago Rodrigues1 e Gelson Amaro de Souza2

SUMÁRIO: 1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS; 2. MÉRITO, COISA JULGADA, FATOS E JULGAMENTO; 3. O 
FALSO JULGAMENTO DE MÉRITO; 4. A FALSA COISA JULGADA MATERIAL; 5. VERDADE, JUSTIÇA E A IMPRO-
CEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS; 6. O DESCORTINO DE UM NOVO PENSAMENTO; 7. O TEMA NO ORDENA-
MENTO JURÍDICO BRASILEIRO; 8. PALAVRAS FINAIS; 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Ainda hoje, a improcedência do pedido por falta de provasparece não 
estar bem explicada. Sobre o tema, questões das mais relevantes surgem na 
prática jurídica, ficando, todavia, a mercê de uma melhor compreensão. Dentre 
estas questões, destaca-se o julgamento de mérito e a coisa julgada material. 
Corriqueiramente, tem-se um julgamento como de mérito quando, em verdade, 
isto efetivamente não ocorreu. Da mesma forma, supõe-se a formação de coisa 
julgada material quando, em real, o verdadeiro mérito sequer foi decidido.

Sempre se tratou a coisa julgada por dois ângulos diferentes: a coisa julga-
da formal e a coisa julgada material. No entanto, para uma perfeita separação 
das espécies, é necessário saber o que é e o que não é julgamento de mérito.  

1. Mestrando em Direito Processual Civil pela USP. Professor de Direito Processual Civil da Faculdade de 
Direito de Presidente Prudente/SP (Centro Universitário Toledo). Professor convidado nos Cursos de 
Pós-Graduação em Direito Civil e Processual Civil da Faculdade de Direito Damásio de Jesus, Complexo 
Educacional Renato Saraiva, Faculdade de Direito de Dracena, Universidade Estácio de Sá, dentre outros. 
Coordenador da Escola Superior da Advocacia (29ª Subseção da OAB/SP). Especialista em Direito Civil e 
Processual Civil pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente/SP. Advogado.

2. Doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP. Mestre em Direito pela ITE de Bauru/SP. Professor por 
concurso dos cursos de graduação e mestrado da UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná (Cam-
pus de Jacarezinho-PR). Ex-Diretor e Professor da Faculdade de Direito de Presidente Prudente/SP – FIAET. 
Professor da Faculdade de Direito de Adamantina – FAI. Professor convidado em Cursos de Pós-Graduação 
como FADAP de Tupã, AEMS de Três Lagoas-MS, FIO de Ourinhos, ESUD de Cuiabá-MT, ESA–Escola Superior 
da Advocacia da OAB-SP. Procurador do Estado de São Paulo (aposentado). Advogado.
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Só haverá coisa julgada material quando o mérito for, de fato, julgado. Sem o 
julgamento de mérito, não se pode falar em coisa julgada material. Salvo quan-
do a matéria for unicamente de direito, que prescinde de provas, não se pode 
falar em julgamento de mérito sem provas.

Mas, afinal, o que vem a ser a coisa julgada material? É corrente a afirma-
tiva de ser a imutabilidade que se perfaz com um julgamento de mérito. Talvez 
esta questão seja a mais crucial. Será que se pode presumir julgamento de 
mérito? Existe mérito por ficção? Será possível julgar o mérito sem analisar os 
fatos? Não havendo prova para a confirmação dos fatos, o mérito poderá ser 
julgado? Estas e outras questões no mesmo seguimento desafiam e dificultam a 
tarefa do aplicador do direito.

Neste pequeno ensaio, procurar-se-á demonstrar, em primeiro lugar, que 
a existência de prova é pressuposto necessário para o julgamento de mérito 
e que, além disso, a ausência de prova impede o julgamento desta natureza, 
salvo quando se tratar apenas de matéria de direito. A antiga expressão “julgo 
improcedente a ação por falta de prova”, ao que parece, não é tecnicamente 
correta. É que, faltando prova, não se pode julgar o mérito, razão pela qual não 
se pode, igualmente, falar em improcedência do pedido.

2. MÉRITO, COISA JULGADA, FATOS E JULGAMENTO

A coisa julgada, em princípio, precisa refletir aquilo que foi julgado. Acon-
tece, porém, que nem sempre é fácil aquilatar o que foi efetivamente julgado.A 
dificuldade na conceituação do mérito desdobra-se na dificuldade de se con-
cluir se há ou não coisa julgada material em determinado pronunciamento judi-
cial. A Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 1973 já dizia que o 
Código usaria a palavra lide para designar o mérito da causa (nº 6). Nesse con-
texto, mérito é o núcleo da lide. Ainda, a mesma Exposição de Motivos afirma 
que mérito é o julgamento do conflito acolhendo ou rejeitando o pedido (nº 6).

Pois bem. Ao vincular a lide e o pedido ao mérito da causa, quis o legisla-
dor que o pedido só pudesse ser julgado mediante a análise dos fatos, o que 
somente pode acontecer se houver prova suficiente, pois, sem prova, não se 
pode conhecer os fatos e, sem conhecer os fatos, não se pode saber quem está 
ou não com a razão3.Assim, pode-se dizer que o mérito está estritamente ligado 
aos fatos, de modo que, quando estes não forem suficientemente esclarecidos, 
não poderá haver julgamento daquele (art. 489, II, NCPC).

3. É nesta perspectiva, aliás, que se admite a modificação da sentença judicial que não corresponder à ver-
dade dos fatos. Neste sentido, cf. Carlos Henrique Soares, Coisa julgada constitucional, Coimbra: Almedina, 
2009, p. 193.
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A palavra mérito vem de merecimento e, para saber quem merece ganhar 
a demanda, há necessidade de se avaliar os fatos. O juiz, ao julgar o pedido, 
vai dizer para a parte se ela merece ou não aquilo que pleiteou. Para tanto, 
precisa expressar um juízo de valor4. Em outras palavras, para saber se a parte 
merece o que pediu é necessário o julgamento de mérito, que nada mais é do 
que o fruto da avaliação dos fatos. Sem fato, não se pode falar em julgamento 
de mérito, salvo quando a matéria em discussão for unicamente de direito.

A definição de julgamento sempre se mostrou uma tarefa árdua. Talvez fosse 
melhor falar-se em provimento ou pronunciamento judicial. Em uma forma sim-
plória, pode-se dizer que é o ato pelo qual se decide alguma situação indefinida. 
Nos meios jurídicos, de um modo geral, tem-se o julgamento como o “ato proce-
dimental através do qual o juiz, no exercício de sua atividade jurisdicional aprecia 
e decide uma situação que lhe foi apresentada”5. Julgar, em sentido prático, é 
definir alguma situação que está em discussão. Para se definir alguma situação, 
é necessária a análise de fato. Para conhecer efetivamente os fatos, é necessária 
a presença de prova, pois, sem prova, não se conhece dos fatos e, sem o co-
nhecimento destes, não se pode definir ou julgar situações. O ato de dizer quem 
merece a tutela jurisdicional fica, por assim dizer, comprometido.

Julgar a situação ou a lide sem conhecer os fatos é o mesmo que presumir 
e, diga-se de passagem, presumir mal, pois, até para se presumir, é neces-
sário um início de prova6. Quando o juiz presume, já dizia Montesqueu7, os 
julgamentos tornam-se arbitrários, afastando-se, inclusive, da pretensa justiça 
que devem ter as sentenças8. Veja que o fato é o elemento norteador de todo 
julgamento.Do fato é que se origina o direito9. A propósito, como todo direito 
origina-se do fato, o juiz só pode dar justa solução ao litígio quando tenha ci-
ência da verdade a respeito dos fatos que envolvem os litigantes para deles 
extrair a exata consequência prevista em lei10.  

Em suma, o fato é o que autoriza o julgamento de mérito, sendo que a 
análise sobre o fato somente pode se dar quando existir prova suficiente para 

4. Citando Couture, Carlos Henrique Soares (Coisa julgada constitucional, Coimbra: Almedina, 2009, p. 68) 
lembra que a coisa julgada é um objeto que foi motivo de um juízo.

5. SOUZA, Gelson Amaro de. Processo e Jurisprudência no estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 
41.

6. Presunção é “a suposição da existência de um fato desconhecido que é tido como verdadeiro e conse-
quente de outro fato conhecido” (SCHERKERKEWITZ, Isso Chaitz. Presunções e ficções no Direito Tributário e 
no Direito penal Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 25).

7. MONTESQUEU. Do espírito das leis. v. II, Difusão Européia do Livro, 1962, p. 278.
8. CALAMANDREI, Piero. Os Juizes vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 171.   
9. “Ex facto oritur jus é uma velha máxima, prudente e honesta, que impõe, a quem queira julgar bem, fixar 

antes de mais nada com um cuidado pedante, os factos que se discutem”. Neste sentido, CALAMANDREI, 
Piero. Os Juizes vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 167.  

10. THEODORO JR., Humberto. A nova lei de execução fiscal.São Paulo: LEUD, 1982, p. 148.

Livro 1.indb   301 23/08/2015   22:26:59



oRr r R d  oRdrRiR  RRoR r iiR o  R  iR d oRr  RoRRR  o R  oRidR

302

esclarecer ao juiz sobre a existência ou inexistência do fato. Não se pode falar 
em ter ou não direito, senão diante da análise das provas que indicam a exis-
tência ou a inexistência do fato11. 

3. O FALSO JULGAMENTO DE MÉRITO

Mérito, em direito, é a conjugação de lide, pedido e fatos, sendo que a 
ausência de qualquer deles afasta o real julgamento de mérito. Quando se diz 
que julgou a ação ou o pedido improcedente por falta de provas, em verdade, 
não houve real julgamento de mérito, porque mérito não se avalia sem prova, 
tendo havido, pois, um falso julgamento de mérito.Somente se pode falar em 
julgamento de mérito quando o juiz, após a análise dos fatos12, conclui se o au-
tor tem razão ou não; vale dizer: se merece aquilo que pediu ou não. Ora, para 
o juiz saber se a parte merece ou não merece o que pede, antes é necessária 
a análise dos fatos. Para a perfeita análise dos fatos, é necessária a existência 
de prova. E, para a análise das provas, enfim, é necessária que estas provas 
existam e que tenham sido produzidas nos autos.

Sem prova, não é possível o juiz saber se a parte tem ou não direito ao 
que se pede. Não se sabendo se a parte tem ou não direito ao que se pede, 
não há como julgar o mérito. Portanto, julgamento do mérito exige apreciação 
das provas. Quando não há prova para ser apreciada, o julgamento não pode 
ser de mérito, senão julgamento com extinção do processo sem mérito.Já se 
afirmou que, para se chegar à coisa julgada, é necessário o julgamento de mé-
rito e que, para o real julgamento de mérito, não pode faltar prova. Nenhum 
juiz poderá adivinhar quem tem ou não razão quando a prova for insuficiente 
ou, pior ainda, quando faltar prova13. A prova é elemento básico sem a qual não 

11. Como lembra J. J. Calmon de Passos (Direito de defesa. In Enciclopédia Saraiva, v. 26. São Paulo: Saraiva, 
1979, p. 138), todo direito assenta num fato, sendo que qualquer modificação no fato importa diversifi-
cação do direito. No mesmo sentido, CAMBI, Eduardo. Direito constitucional à prova no processo civil. São 
Paulo: RT, 2001, p. 171. Para o STJ, aliás, “ao aplicar a lei, o julgador se restringe à subsunção do fato à 
norma” (REsp 671795; 1ª T. rel. Min. Luiz Fux, DJU 21/03/2005, p. 282. RMDTr. v. 5, p. 155, mar/abril, 2005). 

12. Como lembra Misael Montenegro Filho, “na sentença de extinção do processo com o julgamento de méri-
to, partimos da premissa de que todas as questões processuais se encontram resolvidas, sem obstáculos 
formais que impeçam a análise do meritum causae” (Curso de direito processual civil. v. I. São Paulo: Atlas, 
2ª ed, 2006, p. 577).

13. A prova, no sistema jurídico, “é a forma de demonstrar os fatos ao juiz, a função da prova é permitir a 
reconstituição dos fatos ocorridos, uma vez que para julgar, deve-se aplicar a norma legal ao fato ou ao 
conjunto de fatos concretos. A norma legal o julgador conhece: o fato precisa ser a ele demonstrado; e 
a forma (o elemento) que leva o fato ou a certeza de sua ocorrência ao juiz, é a prova. A prova é, por-
tanto, a “espinha dorsal” do processo (civil, penal, administrativo, trabalhista), pois será na convicção 
da existência do fato ou acontecimento provado, que o julgador irá concluir pela procedência ou não do 
pedido” (NOGUEIRA, Tania Lis Tizzoni. A prova no direito do consumidor. Curitiba: Juruá, 1998, pp. 69-70).
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se pode falar em julgamento de mérito. Não se conhece o verdadeiro direito 
senão fazendo uma perfeita interpretação das provas sobre o fato.

Quando se diz que uma ação ou pedido foi julgado improcedente por falta 
de provas, não se pode tomar essa palavra “improcedente” como equivalente 
ao real julgamento de mérito, porque o mérito em verdade não foi julgado. Tra-
tar-se-ia, portanto, de um falso julgamento de mérito. É algo semelhante ao que 
ocorre no manado de segurança, em que muitas vezes se utiliza o termo “sen-
tença denegatória” para designar duas realidades absolutamente distintas: ora 
se referindo a julgamento de mérito, ora se referindo a extinção anômala do 
processo mandamental.

Se o juiz não encontra nos autos prova suficiente para afirmar a existência 
do direito afirmado pelo autor, também não pode dizer que o autor não tem 
direito. A agir assim, está presumindo a inexistência do direito e o julgamento 
não pode ser feito sobre mera presunção. Não encontrando prova suficiente 
para julgar o pedido, deve extinguir o processo sem o julgamento de mérito e 
não se arriscar a embrenhar por um falso julgamento de mérito, onde se afirma 
a procedência ou a improcedência sem a existência de prova suficiente.

Nem se diga que tal afirmação não encontra amparo na sistemática atual. 
O art. 485, III, do NCPC autoriza a extinção do processo quando o autor não 
promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando o processo por 
mais de trinta dias. Ora, o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito 
cabe ao próprio autor. Caso ele não promova essa prova que lhe compete no 
prazo assinado, o caso poderia ser de extinção do processo por abandono, e 
sem o julgamento de mérito14. É uma hipótese perfeitamente autorizada pela 
sistemática processual atual, na esteira, inclusive, do que pregam os modernos 
sistemas de processo coletivo.

Certamente, o posicionamento ora lançado, especialmente por se mostrar 
pioneiro, será objeto de críticas, como acontece em todo pensamento origi-
nalmente apresentado. Com o passar do tempo, contudo, espera-se que seja 
aceito, para o bem do direito e da justiça, como já aconteceu com tantos outros 
posicionamentos apresentados anteriormente15. Somente se alcança mudança e 

14. O Estado, lembra Calamandrei, “antes de prestar-se a satisfazer o interesse individual, ordenando a 
mudança jurídica exigida pelo interessado, quer controlar a priori, mediante a declaração jurisdicional 
de certeza, se existem os requisitos exigidos pela lei para podê-lo ordenar” (CALAMANDREI, Piero. Direito 
Processual Civil. Vol, I. Campinas: Booksseler, p. 128, 1999).

15. Quando da publicação do livro de um dos autores deste ensaio, intitulado Do valor da causa, em sua 
primeira edição, as críticas às ideias originais foram as mais severas. Hoje já a caminho da 4ª edição pela 
prestigiada Revista dos Tribunais, muitos dos pontos criticados são aceitos pela Jurisprudência dos Tribu-
nais, inclusive dos Tribunais Superiores. O STJ, por exemplo, no julgamento do REsp 403.553-SC, não deixa 
dúvidas sobre a validade do julgamento feito por juízo incompetente. Décadas atrás, esta afirmação foi 
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evolução no pensamento jurídico, se alguém, com ideias novas, tiver a coragem 
de expô-las.

Sabe-se que a coisa julgada material opera-se quando, nos autos em que 
foi proferida a sentença que tenha julgado a lide, não houver mais possibilida-
de de recurso (art. 502, NCPC). Mas, para que se tenha a verdadeira coisa julga-
da, necessário se faz que o julgamento o qual se atribui a natureza de mérito, 
tenha, de fato e verdadeiramente, julgado o mérito16. Daí que a ausência ou 
insuficiência de provas inviabilizam um julgamento de mérito. Não sendo ver-
dadeiro julgamento de mérito, não poderá produzir coisa julgada material. A 
menção à coisa julgada material, neste caso, não corresponde à realidade, não 
passando de falsa coisa julgada. O falso julgamento de mérito somente pode 
gerar, pois, falsa coisa julgada material.

4. A FALSA COISA JULGADA MATERIAL

Com a evolução social dos últimos tempos, chegou-se ao momento de 
intentar novas reflexões a respeito da sentença que julga improcedente o pe-
dido, principalmente quando o pedido é julgado improcedente por falta de 
prova. Parece que hoje já não mais tem lugar a continuidade em se atribuir a 
qualidade de sentença de mérito para aquela que diz julgar improcedente o 
pedido por falta de prova. Fala-se em improcedência, mas, em verdade, o juiz 
não tinha a prova do fato para analisar o mérito17. O julgamento deve necessa-
riamente passar pela apreciação dos fatos para se chegar ao direito18. Somente 

duramente contestada, mas hoje encontra acolhida na jurisprudência. O mesmo se deu quando, no livro 
Efeitos da Sentença que julga embargos à execução (MP-Editora, 2007), sustentamos que a sentença dos 
embargos não faz coisa julgada em relação à obrigação. Houve muita contestação, mas o posicionamen-
to, hoje, já encontra ressonância na jurisprudência (TJSP, Ap. 7.275.297-5, j. 26-01-2009 e ED 1.087.428-02/6, 
j. 06-06-2008).

16. Nesta linha, confira-se: “Por último, verificamos que, na dinâmica forense, deparamo-nos com algumas 
sentenças de extinção do processo sem julgamento do seu mérito na hipótese de o juiz entender que o 
processo não reuniu as provas necessárias ao acolhimento das pretensões do autor. Em situações tais, e 
pela deficiência da prova, entendem certos magistrados que o pronunciamento correspondente deveria 
ser terminativo, fazendo  coisa julgada formal, autorizando-se a repropositura da ação” (MONTENEGRO 
FILHO, Misael. Curso de processo civil. v. I, p. 578).

17. A respeito, assim julgou o TJSP: “COISA JULGADA – FILIAÇÃO. Não se caracteriza como direito absoluto a res 
iudicate formada em investigação de paternidade não contestada, julgada procedente sem ao menos 
ser tentada a realização do exame de DNA. Inadmissibilidade de se extinguir a ação negatória que se 
ajuizada posteriormente, sem julgamento do mérito (art. 267, incisos V e VI, do Código de Processo Civil), 
sob pena de comprometimento da descoberta da verdade real do parentesco. Recurso provido com 
determinação” (Ap. 399.542-4/4-00, 4ª CDPriv. Rel. Des. Ênio SantarelliZuliani, j. 12/01/2006. RMDCPC, v. 11, 
de março/abril, 2006, p. 147).

18. A decisão do juiz “deve ser extraída de uma interpretação que, ao mesmo tempo, se adapte e justifique 
os fatos anteriores” (Carlos Henrique Soares, Coisa julgada constitucional. Coimbra: Almedina, 2009, p. 
171).
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quando a questão for unicamente de direito é que se diz que não haverá fato 
para ser analisado.

Quando o julgamento da causa exigir a apreciação ou conhecimento (não 
julgamento) dos fatos, ausente prova suficiente para tal análise, o que resta é 
qualificar essa sentença como terminativa (sem julgamento de mérito), e não 
definitiva19. Ademais, todo direito nasce de um fato, razão pela qual, para se 
julgar o direito, é necessária a análise do fato e, se ausente prova deste, não 
será possível julgar o mérito para se saber se há ou não o direito20.

Nem se diga que o juiz não pode esperar pela vontade da parte em pro-
duzir prova a qualquer momento e quando quiser, porque o artigo 485, III, do 
NCPC, determina a extinção sem julgamento de mérito, quando o autor não 
cumprir o ônus que lhe cabe no prazo de trinta dias. E nem se diga que isto 
abriria as portas para o autor propor novamente a mesma quanta vezes quiser, 
pois o art. 486, §3º, limita a repropositura ao máximo de três vezes. Não é por 
acaso que o artigo 319, III, do NCPC exige que, na petição inicial, o autor já indi-
que os fundamentos de fato e de direito, sendo que, no artigo 489, II, ao se re-
ferir aos requisitos da sentença, afirma que esta deve conter a fundamentação, 
na qual o juiz analisará as questões de fato e de direito. Logo, se não há prova 
sobre o fato, a ponto de surgir dúvida a respeito do direito, o julgamento não 
pode ser de mérito e a sentença somente pode ser terminativa, não fazendo 
coisa julgada material21.

Não se pode pensar em julgamento de mérito sem se pensar na desco-
berta da possível “verdade”. Mas, para se chegar à “verdade”, é necessária 

19. A propósito, “quando a processo não ocorrer dentro da legitimidade constitucional, a “decisão” gerada 
deixa de atender à constitucionalidade, não podendo transitar em julgado”. E, como se sabe, “processos 
ilegítimos e inconstitucionais que levam à formação de uma “sentença inconstitucional” nada mais são 
que sentenças inexistentes, que não pode autorizar a formação da coisa julgada pelo simples fato de 
que não transitam em julgado. E, não ocorrendo a coisa julgada, não há que se falar em ação rescisória” 
(Carlos Henrique Soares, Coisa julgada constitucional. Coimbra: Almedina, 2009, pp. 246-250).

20. Mais uma vez na linha de Carlos Henrique Soares (Coisa julgada constitucional. Coimbra: Almedina, 2009, 
pp. 16), certo é que “o caso julgado incide sobre uma decisão que deve considerar a matéria de fato, 
tal como ela se apresenta no momento do encerramento da discussão”. No mesmo sentido: DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. III, p. 199, para quem “ao afirmar em sentença 
que uma pretensão é boa, porque apoiada pelos fatos provados e conforme com o direito, ou que ela 
colide com os fatos ou com a ordem jurídica”.

21. Para que possa ocorrer coisa julgada material, portanto, “é necessário que a sentença seja capaz de 
declarar a existência ou não um direito. Se o juiz não tem condições de declarar a existência ou não de 
um direito (em razão de não ter sido concedida às partes ampla oportunidade de alegação e produção de 
prova), o seu juízo – que na verdade formará uma “declaração sumária” – não terá força suficiente para 
gerar a imutabilidade típica da coisa julgada. Se o juiz não tem condições de conhecer os fatos adequa-
damente (com cognição exauriente) para fazer incidir sobre estes uma norma jurídica, não é possível a 
imunização da decisão judicial, derivada da coisa julgada material” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 
Sergio Cruz. Manual do Processo de conhecimento. São Paulo: RT. 5ª ed. 2006, p. 630).
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a análise das provas. A ideia é simples: sem prova não se encontra a verdade 
e, sem a verdade, não se pode decidir sobre o mérito22. Sem a verdade não 
se pode falar, portanto, em coisa julgada material, já que este fenômeno foi 
instituído para proporcionar segurança aos jurisdicionados e, sem a verdade, 
não se alcança segurança alguma. Disto resulta a alta relevância da prova e da 
verdade na formação da coisa julgada material. 

O processo é programado para cumprir etapas lógicas. Passadas as fases 
de postulação e de saneamento, as afirmações passam a ser objeto de ins-
trução, chegando-se, enfim, à decisão. Daí é que, faltando prova, o programa 
preestabelecido não é cumprido, não se podendo chegar ao julgamento de 
mérito23.Descurando o autor de cumprir o ônus da prova que lhe compete, a 
situação assemelhar-se-á ao abandono do processo, devendo ser julgado sem 
a apreciação do pedido (art. 485, III, do NCPC). Julgar a ação improcedente e 
querer atribuir a ela julgamento de mérito, com força de coisa julgada material 
é um castigo extremo sem autorização na lei. Não deixa de ser, por assim dizer, 
uma pena sem prévia cominação legal.

Não por outra razão, aliás, que o STJ tenta contornar problemas de impro-
cedência por falta de provas mediante a utilização da famigerada relativização 
da coisa julgada. Veja que a necessidade de se falar em mitigação da coisa julga-
da reflete, muitas vezes, uma má compreensão da sentença de improcedência 
por falta de provas. Talvez por não aceitar que a improcedência por ausência de 
provas não faça coisa julgada, o STJ precisa valer-se de malabarismos hermenêu-
ticos e decisionismos, como no julgamento do REsp n. 226.436-PR (DJ 04/02/2002), 
em que, a fim de contornar uma perceptível “injustiça” de um julgamento por 
falta de provas gerar coisa julgada, o Tribunal da Cidadania entendeu que, na-
quele caso, “diante das suas peculiaridades (ação de estado - investigação de 
paternidade etc.)”, não formaria coisa julgada aquela improcedência.

5. VERDADE, JUSTIÇA E A IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS

Tem-se insistido, neste ensaio, que, inexistindo provas sobre as questões 
de fato, não há como o juiz formar um juízo de valor e solucionar a questão 

22. É curioso notar que, “quando se estuda o instituto da coisa julgada, a idéia de ‘verdade’ é sempre abor-
dada. E mais, serve, inclusive, de fundamento para justificar a possibilidade de modificação da coisa 
julgada, por não corresponder à verdade dos fatos e ir de encontro à ‘justiça nas decisões’”. De mais 
a mais, “a correspondência da ‘verdade’ na coisa julgada se torna relevante para a caracterização de 
sua constitucionalidade e impede a sua modificação, uma vez que essa verdade é o que vai permitir a 
formação do consenso entre as partes” (Carlos Henrique Soares, Coisa julgada constitucional. Coimbra: 
Almedina, 2009, pp. 192-226).

23. Daí dizer-se que “a sentença de mérito é o provimento final programado no processo de conhecimento” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições, cit, p. 201).
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pelo mérito. Falar-se em julgamento de mérito sem a apreciação de prova é 
mesmo que falar em julgamento sem juízo de valor, o que nada mais é do que 
julgamento sem mérito.A ausência ou insuficiência de prova não permite a for-
mação de um juízo de valor24 e, por isso mesmo, o julgamento realizado nestas 
condições não pode ser considerado de mérito. Do mesmo modo, não pode 
sua solução ser atingida pela coisa julgada25.

Por não refletir a “verdade”, o julgamento sem prova não pode produzir 
coisa julgada material a ponto de inviabilizar nova propositura de ação. A paz 
social que é objetivada pelo processo só será alcançada diante da verdade. 
Não se pode, em nome da pacificação social e da certeza do direito, eternizar 
um julgado que não teve amparo na verdade. Se a verdade é um estímulo à paz 
social, a inverdade, por certo, produzirá efeito contrário, o que deve sempre 
ser evitado. Daí por que o julgamento baseado na falta de prova jamais poderá 
ser julgamento de mérito, pois longe está da verdade, podendo, no máximo, 
ser qualificado como falso mérito. De qualquer modo, não pode gerar coisa 
julgada, devendo ser autorizada a repropositura da ação26.

Ninguém ousa discordar que o processo, para ser devido (justo), precisa 
estar ao lado da “verdade”. Para o processo justo, tal qual preconizado pelo 
Estado Democrático de Direito, o mais importante é que ele seja manejado e 
construído para possibilitar a descoberta da verdade dos fatos. O julgador tem 
um solene compromisso com a verdade, sendo com base nela que haverá de 
cumprir a missão social correspondente ao desígnio do processo justo27.

Por tudo isso, o julgamento dando pela improcedência do pedido por au-
sência ou insuficiência de provas jamais poderia ser considerado como decisão 
de mérito. Não há mérito no julgamento quando este é tomado por suposição, 
e não por verificação da prova. Se o autor não cumpre o seu ônus de produzir a 
prova dos fatos constitutivos de seu alegado direito, ultrapassado o prazo esti-
pulado no art. 485, III, do NCPC, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento 

24. Neste sentido, cf. COUTURE, Eduardo.Fundamentos delderechoprocesal civil. Buenos Aires: EdicionesDepal-
ma, 1993, p. 400. O autor sustenta que somente forma coisa julgada o julgamento que tenha sido motiva-
do por um juízo de valor.

25. Já se decidiu que “a sentença proferida em embargos de terceiro, considerando duvidoso o domínio 
do embargante, não faz coisa julgada para efeito de impetração de ação reivindicatória ajuizada pelo 
mesmo embargante” (TJ/SP, Agr. 106.919, Rel. Des. Cardoso Filho, in Revista Forense, 203/164).

26. Confira: “Fundamentação no trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade – Inadmis-
sibilidade – Hipótese em que não esgotados todos os meios de prova – Alegação de indução ao erro 
no reconhecimento. Atenuação da rigidez da coisa julgada – Admissibilidade – prosseguimento do feito 
– Recurso provido” (TJ/SP, Ap. 330.922-4/4-00. j. 19-05-2005).

27. Neste sentido, THEODORO JUNIOR, Humberto. Um novo Código de Processo Civil para o Brasil.Revista Ma-
gister de Direito Civil e Processual, v. 37, julho/agosto, 2010, p. 94, muito embora este autor perfilhe de 
posição diferente da ora defendida.
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de mérito. A única punição que a lei prevê é a extinção do processo sem julga-
mento de mérito, e não a presunção de inexistência do direito. A interpretação 
equivocada, dando ao julgamento de improcedência do pedido por falta de 
prova a natureza de julgamento de mérito, tem produzido a mais terrível injus-
tiça. Dar à decisão a conotação de julgamento de mérito implica em atribuir-lhe 
força de coisa julgada material, impedindo que a ação seja reproposta28. Isto, 
sim, eterniza a injustiça.

O processo é instrumento de realização do direito material, quando exis-
tente29, não podendo ser utilizado para realização de direito inexistente30. Em 
outros termos, o processo não cria e nem pode, pois, extinguir direitos31. O 
processo serve de instrumento de realização do direito sem alterá-lo32 e, se 
não pode realizá-lo, também não pode alterá-lo ou suprimi-lo.A partir do mo-
mento em que o juiz julga improcedente o pedido por falta de provas, cria-se 
a falsa imagem de que julgou o mérito e que, com isso, a sentença produzirá 
coisa julgada material, não mais podendo a parte que tem direito renovar a 
ação. Não se pode negar que o processo, nesse caso, foi mal utilizado e que, a 
prevalecer esta posição, a parte que tem direito não mais poderá concretizá-lo, 
sendo eternamente injustiçada.

Alguns casos têm demonstrado essa ocorrência. Há casos de pessoas idosas 
que, depois de muitos anos de trabalho, procuram o Judiciário a fim de obter a 
declaração de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria e que, ao final, 
o juiz julga o pedido improcedente por falta de prova. Isto não é julgamento de 
mérito, mas, por ser entendido como tal, dá-se a falsa ideia de que houve coi-
sa julgada material. Com isso, a pessoa idosa não mais poderá renovar a ação 
e, por via de consequência, o processo terá frustrado um direito material. Por 
não poder mais trabalhar, aliás, não adquire tempo novo para a aposentadoria, 
levando a crer que nunca mais aposentará.A mesma situação acontece com o 

28. Dinamarco já lembrava que “o comando concreto que emitiu constitui mera revelação do preexistente, 
sem nada acrescer ao mundo jurídico além da certeza” (DINAMARCO, Cândido Rangel, A instrumentalidade 
do processo. São Paulo: RT, 1987, p. 51).

29. Em interessante julgamento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “não é possível sobrepor uma 
preferência processual a preferência de direito material. O processo existe para que o direito material 
se concretize” (REsp. 159.930-Sp. rel. Min. Ari Pargendler, DJ. 06.03.03, p. 332).

30. Conforme José Ignácio Botelho de Mesquita (Da ação civil, p. 59), “um direito declarado existente ou ine-
xistente pela sentença é um direito que já existia ou inexistia antes e fora do processo e não um direito 
que tenha passado a existir ou a não existir porque a sentença o reconheceu ou deixou de reconhecer”.

31. Como se sabe, por regra, o Estado não cria o direito via jurisdição. Nem mesmo o completa. Apenas re-
vela e faz atuar suas normas preexistentes. Neste sentido, THEODORO JR., Humberto. Processo de execução, 
LEUD 1981, p. 10; CUNHA, Alcides A. Munhoz da. A lide cautelar no processo civil. Curitiba: Juruá, 1992, PP. 
22-23.

32. Desde o seu Antecipação de tutela, Luiz Guilherme Marinoni já afirma que, “como o direito existe inde-
pendentemente do processo, este serve apenas para declarar que o direito afirmado existe” (MARINONI, 
Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 33).
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possuidor que, por muitos anos, possui como sua a coisa de forma mansa e 
pacífica e, ao propor ação de usucapião, não logra produzir prova deste fato, 
vindo o magistrado a julgar improcedente o pedido por ausência de provas. Da 
mesma forma, não se apreciou o fato por falta de prova, mas a palavra “im-
procedente” dá a falsa ideia de julgamento de mérito e de formação de coisa 
julgada material, a tal ponto que autor não possa renovar a ação33.

O processo, sendo instrumento de concretização dos direitos materiais, 
não pode se sobrepor aos interesses envolvidos, criando situação de prejuízo 
deliberado, imotivado e sem qualquer benefício a quem quer que seja34. Ao 
se considerar como julgamento de mérito o que não é, prejudica-se delibera-
damente o jurisdicionado, haja vista que o verdadeiro julgamento de mérito 
produz coisa julgada material ao ponto de não mais se poder discutir a ques-
tão. Por isso que, no passado, já se encontravam alguns julgados dando pelo 
entendimento de que a rejeição do pedido por falta ou insuficiência de prova 
não correspondia ao julgamento de mérito e nem fazia coisa julgada material35.

6. O DESCORTINO DE UM NOVO PENSAMENTO

É tempo e hora de rever velhos conceitos e adequar o direito à nova re-
alidade36. É preciso ficar mais atento à realização da justiça37 do que curvar às 
velhas formalidades inúteis ou à literalidade insensível. O ser humano vive em 
constante evolução e nada mais natural que empreenda novos pensamentos e 
novas atitudes diante da mutação social38.

33. Para o STJ, “se, na ação de usucapião, falta a prova da posse durante o tempo previsto no artigo 550 do 
Código Civil, o processo deve ser extinto com julgamento de mérito (improcedência). Hipótese em que o 
processo foi extinto sem julgamento do mérito. Recurso especial conhecido e provido” (REsp. 132.137-RJ, 
3ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. -7-12-2000, DJ. 05.02.2001). Nota-se, neste caso, que a instância inferior 
decidiu bem pela extinção sem julgamento do mérito; o STJ é que reformou o julgamento para dar cono-
tação de julgamento de mérito.

34. Neste sentido: TJRJ – 5ª Câm. Cível, AI nº 2006.002.20537-º 2006.002.20537-RJ, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, 
j. 16/1/2007.

35. Já de decidiu, também, como lembra Humberto Theodoro Jr., “que a sentença que nega a anulação de 
casamento, ou a decretação do desquite, por falta ou insuficiência de prova não faz coisa julgada e 
permite ao cônjuge renovar a ação com base em melhores elementos de convicção” (Curso de direito 
processual civil, v. 1, 40ª ed. Forense, 2003, p. 477).

36. Cabe, aqui, uma bela comparação: “o crescimento humano é como o vinho novo, Jesus sabia que crenças 
antigas e inflexíveis são como os velhos odres que se rompem e não funcionam na presença do cresci-
mento” (BAKER, Mark W. Jesus o maior psicólogo que já existiu. Rio de Janeiro: Sextante, 6ª ed. 2005, p. 54).

37. Para maiores aprofundamentos sobre justiça, cf. RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997.

38. A propósito, “as pessoas sábias estão sempre preparadas para mudar de ideia e de atitude; as tolas, 
jamais”. É que “as pessoas espiritualmente vivas estão crescendo e aprendendo coisas novas. Viver a 
partir de padrões rígidos do passado resulta na morte espiritual, antes mesmo da morte física” (BAKER, 
Mark W. Jesus o maior psicólogo que já existiu.Rio de Janeiro: Sextante, 6ª ed. 2005. PP. 61-77).
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Timidamente, começam a surgir na jurisprudência pátria entendimentos 
de que, no caso de improcedência por falta de provas, o caso é de extinção do 
processo sem julgamento de mérito39. Mesmo sem serem expressos a respeito, 
há outros julgamentos direcionados à sentença que se diz julgar improcedente 
o pedido por ausência de prova, aplicando o entendimento de que o julga-
mento neste caso é sem mérito40, afastando o alcance da coisa julgada, o que 
implica, indiretamente, afastar a qualificação de sentença de mérito.

Também na jurisprudência já começam a surgir julgamentos repugnando 
a solução dada como mérito em casos de dúvida a respeito do fato41. Existem 
decisões afastando a coisa julgada, mesmo não se fazendo referência à falta ou 
insuficiência de provas, em caso de investigação de paternidade em que não 
se utilizou do exame de DNA42. Há decisão que, sem se referir ao afastamento 
da coisa julgada, afirma a possibilidade da repropositura da ação, o que im-
plicitamente está afastando a incidência da coisa julgada material. Encontra-se, 
ainda, decisão que faz menção à coisa julgada formal e que abre espaço para 
a propositura de nova ação43.

39. Neste sentido:TRF – 4ª Região (RS), que entendeu tratar-se de extinção sem julgamento de mérito: “1. Não 
configura coisa quando o único motivo que ensejou a improcedência da ação anteriormente ajuizada foi a 
falta de prova, caso em que, segundo entendimento já firmado nesta Corte, cabível é extinção do feito sem 
julgamento do mérito, pois em direito previdenciário não se admite a preclusão do direito ao benefício” 
(Apelação 2007.71.17.001904-3-RS, 6ª Turma. Rel. Des. Fed. João Batista Pinto Silveira, j. 10.08.2010, DEJF 19-08-
2010, p. 698). Se assim é para a questão previdenciária, também deve ser para as demais causas.

40. É essa a advertência de Misael Montenegro Filho: “verificamos que, na dinâmica forense, deparamos 
nos com algumas sentenças de extinção do processo sem julgamento do seu mérito na hipótese de o 
juiz entender que o processo não reuniu as provas necessárias ao acolhimento das pretensões do autor. 
Em situações tais, e pela deficiência da prova, entendem certos magistrados que o pronunciamento cor-
respondente deveria ser terminativo, fazendo  coisa julgada formal, autorizando-se a repropositura da 
ação” (Curso de processo civil. v. I, p. 578). Confira este exemplo:“Investigação de paternidade. Ação an-
teriormente ajuizada e julgada improcedente por ausência de provas. Coisa Julgada Inocorrência. Mesmo 
havendo ação investigatória anteriormente ajuizada e julgada improcedente, verifica-se que a decisão 
baseou-se na ausência de provas acerca da paternidade do requerido, não se confundindo, pois, a coisa 
julgada. A eficácia da coisa julgada material não pode se sobrepor à busca da verdade real, mormente 
quando se trata de direito personalíssimo como o da identidade. Negado seguimento ao recurso” (TJ/RS, 
AI. 70022574180, 8ª Câmara, RJTJRGS nº 268, p. 114).

41. Neste sentido, TJ/SP, AI 308.582-4/5. JTJSP, v. 286, p. 319: “Coisa Julgada – Pretensão de rediscutir questão 
de parentesco já solucionada em processo judicial com trânsito em julgado. Possibilidade – Direito per-
sonalíssimo em estudo – Julgamento com resultado baseado na dúvida e que não traz segurança quanto 
à falta do vínculo genético – Ação de estado que exige a efetiva busca da verdade – Recurso desprovido”.

42. “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – Existência de anterior investigatória julgada improcedente – Coisa julgada 
– Não caracterização – Possibilidade de nova avaliação pericial pelo Sistema DNA – Princípio da dignidade 
humana – Prosseguimento do feito – Recurso provido” (TJ/SP, Ap. 282.782-4/0, j. 25-05-2004, JTJSP 284/110-
122, de janeiro de 2005). No mesmo sentido: “NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – Extinção do processo sem 
julgamento do mérito – Fundamentação no trânsito em julgado da decisão que reconheceu a paternidade 
– Inadmissibilidade – Hipótese e que não esgotados todos os meios de prova – Alegação de indução ao 
erro no reconhecimento – Atenuação da rigidez da coisa julgada – Admissibilidade – prosseguimento do 
feito – Recurso provido” (TJ/SP, Ap. 330.922-4/4-00, j. 19-05-2005, JTJSP 294/249, de novembro de 2005).

43. Neste sentido: “Ação de Investigação de Paternidade Cumulada com Anulação de Registro de Nascimento. 
Imprescritibilidade. Coisa julgada formal. Nova Propositura da demanda. Possibilidade. Recurso Especial 
não conhecido (STJ, REsp. 456.005, Rel. Min. Hélio Guaglia Barbosa, RDDP, v. 57, pp. 178, dez/2007).
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Nesta mesma toada, já se afirmou, à luz do CPC/1973, que a sentença que 
nega a habilitação de herdeiro, na forma do artigo 1055, por falta de prova des-
sa qualidade, não transita em julgado e não se reveste da autoridade de coisa 
julgada com força de impedir a renovação do pedido44.

Todas as considerações acima expostas parecem aliar-se, em certa me-
dida, ao posicionamento de Botelho de Mesquita, para quem só as sentenças 
que julgam procedente a ação produzem efeitos. É de se notar, ademais, que 
a sentença de improcedência não altera a situação anterior, fazendo com que 
tudo permaneça como antes. Para o autor, “as sentenças de improcedência 
da ação não produzem efeito algum, não geram nenhuma alteração no mundo 
jurídico; limitam-se a manter o status quo ante”45. Ora, se tudo permanece como 
antes, volta-se à situação anterior como se a ação não tivesse sido proposta. 
Neste caso, não havendo a declaração de inexistência do direito afirmado, não 
se poderá falar em coisa julgada, já que a ação anterior não produziu efeito.

7. O TEMA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Nem se diga que a proposta acima não encontra amparada pelo atual sis-
tema processual. Em várias passagens do Novo Código de Processo Civil, bem 
como em algumas normas extravagantes, encontram-se comandos normativos 
que amparam a tese acima exposta.

O artigo 489 do NCPC, ao estipular os requisitos da sentença, em seu inciso 
II, exige os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de di-
reito. Ao se exigir como requisitos da sentença a análise dos fundamentos de 
fato e de direito, está a se afirmar que, sem a prova do fato, não se pode pro-
ferir sentença de mérito. Para a prolação de sentença de mérito, é necessária 
a fundamentação de fato. Somente se pode fundamentar sobre fato quando 
existente a prova correspondente.

Também o artigo 485, inc. III, do CPC aponta como hipótese de julgamento 
sem mérito sempre que o autor deixar de promover os atos e diligências que 
lhe competir, por mais de trinta dias, considerando como abandono do proces-
so. Ora, se o ônus da prova dos fatos constitutivos do alegado direito cabe ao 
autor, deve ele diligenciar-se na produção das provas necessárias. Do contrá-
rio, estará caracterizado o abandono da causa e o processo deve ser extinto 
sem julgamento de mérito. Extinguir o processo por falta de provas, dizendo 
que o faz com julgamento de mérito pela improcedência, nada mais é do que 
um falso julgamento de mérito.

44. Cf. CAMARGO SOBRINHO, Mário de. Procedimentos especiais.Campinas:  CS-Edições, 2003, pp. 182-183.
45. BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio. Coisa Julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25.
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Não é só. Há outras hipóteses, especialmente no processo coletivo, em 
que o legislador reconhece que a falta de provas não enseja julgamento de 
mérito. Assim acontece na Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu art. 
16; na Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), em seu art. 18; na Lei 7.853/89 (Lei 
de apoio ao deficiente), em seu art. 4º, bem como na Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), em seu art. 103, incisos I e II.

A Lei 7.347/85, por exemplo, que trata da ação civil pública, afirma, em 
seu artigo 16, que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se o 
pedido for julgado improcedente por insuficiência de prova, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, va-
lendo-se de nova prova46. É o reconhecimento de que a falta ou a insuficiência 
de provas não enseja julgamento de mérito. Fosse verdadeiro julgamento de 
mérito, faria coisa julgada material e não se poderia repetir a propositura da 
mesma ação.

De igual modo, a Lei 4.717/65, que regula a ação popular, estatui em seu 
artigo 18 que a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, 
exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de 
prova, sendo que neste caso qualquer cidadão poderá intentar outra ação com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Mais, uma vez, fica demons-
trado que a falta de prova não enseja julgamento de mérito, pois, se de mérito 
se tratasse, não poderia haver a autorização para nova propositura.

A Lei 7.853/89, que trata do apoio ao deficiente, também dispõe, em seu 
art. 4º, que a sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exce-
to no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.

O mesmo se dá com o Código de Defesa do Consumidor, que, em seu ar-
tigo 103, incisos I e II, restringe a existência de coisa julgada material somente 
para os casos de procedência da ação ou mesmo improcedência por outros 
motivos que não a simples falta ou insuficiência de prova. Reconhece que a im-
procedência do pedido pela falta ou insuficiência probatória não impede outra 
propositura da ação, o que implica em reconhecer a ausência de coisa julgada 
material na hipótese, pois, se coisa julgada material existisse, a mesma ação 
não poderia ser reproposta. 

46. O curioso é que, embora a norma refira-se à “outra ação”, deve-se entender como sendo a repropositu-
ra da mesma ação, tendo em vista que, fosse outra ação, não precisaria desta disposição, porque outra 
ação já seria possível sempre.
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8. PALAVRAS FINAIS
Todas as considerações lançadas neste ensaio evidenciam que a tendência 

moderna é a ampliação da coisa julgada com efeito erga omnes quando julgado 
o verdadeiro mérito, assim como se dá no processo coletivo. Ao mesmo tem-
po, porém, é tendência futurística reconhecer a inexistência de julgamento de 
mérito diante de uma improcedência por falta de provas, caso em que será au-
torizada a repropositura da ação.O normal e o conveniente é que se interprete 
em termos lógico e prático os atuais artigos 485, inc. III e 489, inc. II, do CPC, 
visando atribuir o peso de julgamento de mérito somente para os casos em que 
o pedido for julgado com base segura em prova, de modo a considerar sem 
resolução de mérito qualquer outro julgamento tomado com base na ausência 
ou insuficiência de provas.

Ao que parece - e isto deve ser objeto de estudo apartado -, os motivos 
pelos quais o processo coletivo, diante da ausência de provas, inadmite sen-
tença de mérito, vão muito além da questão envolvendo as ações individuais e 
sua tramitação. Ligam-se, em verdade, à necessidade de promoção do princípio 
jurídico da primazia da tutela de mérito. E este, como se sabe, deve guiar todo 
o sistema processual brasileiro.
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C A P Í T U L O  1 8

Uma revisita ao tema das 
sentenças denegatórias de 
segurança, com ênfase no 

Novo CPC
Arlete Inês Aurelli1

SUMÁRIO: 1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS; 2. DIREITO LÍQUIDO E CERTO: CONDIÇÃO DA AÇÃO OU 
MÉRITO?; 3. IMPORTÂNCIA DA DISTINÇÃO: COISA JULGADA; 4. CONCLUSÃO; 5. BIBLIOGRAFIA.

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

No presente trabalho, pretendemos fazer uma revisita ao tema das sen-
tenças denegatórias da segurança, tendo em vista as alterações trazidas pelo 
novo CPC, quanto às condições da ação.  Pretendemos também tecer a neces-
sária diferenciação entre sentenças proferidas em sede de mandado de segu-
rança que denegam o pedido de concessão da ordem, examinando o mérito, 
daquelas que embora também indefiram o pedido de segurança não o fazem.

Ocorre que, muito embora, na prática, as decisões judiciais costumem usar 
o termo “denegar a segurança”, indistintamente, tanto para sentenças que re-
jeitem o mandado de segurança com julgamento do mérito bem como para 
aquelas que não o fazem, é certo que nem sempre o mérito efetivamente é 
apreciado pelo órgão julgador.    A preocupação com a distinção quanto a natu-
reza jurídica de tais decisões que denegam a segurança é importante principal-
mente porque disso decorre a consequência de se saber se haverá formação 
de coisa julgada material, ou não. 2 

1. Mestre e doutora em Direito Processual Civil pela PUC/SP, professora de direito processual civil nos cursos 
de graduação e pós-graduação scricto sensu da PUC/SP. Membro do IBDP E CEAPRO. Advogada em São 
Paulo. 

2. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: STJ, REsp 4.157-0-RJ, rel. Min. César Rocha, cuja ementa 
reza: “Processual Civil. Mandado de Segurança. Apreciação de mérito. Ação própria. Impossibilidade de 
ajuizamento. Coisa Julgada. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que já tendo sido 
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Na verdade, para responder a essa indagação seria preciso diferenciar 
as situações resultantes das hipóteses em que o mandado de segurança te-
nha sido denegado, por falta de um dos requisitos de admissibilidade, como 
ocorre, por exemplo, nos casos de ausência de pressupostos processuais ou 
condições da ação e aquelas em que houve julgamento do mérito, como ocorre, 
por exemplo, quando o impetrante não tem direito à segurança por lhe faltar 
o próprio direito pleiteado. 

Realmente, como assevera Vicente Greco Filho, “a sentença em mandado 
de segurança fará coisa julgada quando enfrentar o mérito, isto é, definir pela 
legalidade ou ilegalidade do ato. Não o fará se decretar a carência da seguran-
ça por falta de algum de seus pressupostos, como a ilegitimidade de parte, o 
decurso do prazo decadencial de cento e vinte dias ou a dúvida quanto à ma-
téria de fato que determina a ausência de liquidez e certeza do direito, casos 
em que o pedido poderá ser renovado em ação própria”.3

É justamente esse o tema central do presente artigo, em que pretendemos 
demonstrar situações em que, às vezes, estaremos diante de uma decisão que 
analisou o mérito e, outras, em que o processo obteve término anormal por 
falta do cumprimento de requisitos de admissibilidade. 

2. DIREITO LÍQUIDO E CERTO: CONDIÇÃO DA AÇÃO OU MÉRITO?

Assim, a par da imensa confusão que se vê, diariamente, na vida prática, 
no conteúdo das decisões judiciais é evidente que o fato de se usar indistinta-
mente o termo “denegar a segurança”, para todas as sentenças indeferitórias 
do pleito do impetrante, não pode significar sejam todas da mesma natureza.

Verificamos que, em muitos casos, a concessão da segurança foi denegada 
por falta do requisito do direito líquido e certo e, portanto, torna-se essencial, 
num primeiro momento, analisar se esse requisito é condição específica para 
esse tipo de ação, ou, ao contrário, trata-se-ia de verdadeiro mérito.

Entendemos que as condições da ação não correspondem a um numerus 
clausus.  Na verdade, pode-se dizer que existem condições genéricas para o 

agitado o tema em sede de mandado de segurança e havendo pronunciamento de mérito acerca da 
questão, não se pode mais buscar a prestação jurisdicional em ação própria, por operar-se a coisa jul-
gada. Inexistência de violação ao artigo 15 da Lei 1.533/51 ou de divergência com o enunciado n. 304 da 
Súmula do STF. Recurso especial desprovido”; RE 96.030-RJ, 1a Turma, rel. Min. Rafael Mayer, cuja ementa 
reza:. “Ação rescisória. Carência da ação. Mandado de segurança. Coisa julgada material inexistente. Sem 
que aprecie o mérito da pretensão, a denegação do mandado de segurança não faz coisa julgada, inexis-
tindo, conseqüentemente, o pressuposto da rescindibilidade. Decisão que, ao assim decidir, não ofende 
a garantia constitucional do mandado de segurança. Recurso extraordinário não conhecido”

3. Tutela Constitucional das Liberdades. São Paulo, Saraiva, 1989, p. 165
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exercício da ação, essenciais a qualquer tipo de processo, e as condições espe-
cíficas para determinadas ações.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier afirma que existe uma cate-
goria a que os autores costumam chamar de “condições específicas” de “deter-
minadas” ações, as quais “não se confundem com as condições da ação que, 
tradicionalmente, têm sido estabelecidas pela doutrina, e a que alude de forma 
expressa a nossa lei, nem com os pressupostos processuais”4

Donaldo Armelin, por sua vez, sobre a não taxatividade das condições da 
ação salienta que “... não se trata de numerus clausus o elenco de condições 
de admissibilidade da ação, considerada esta como um direito a uma decisão 
sobre o mérito, no processo de conhecimento.”5

Na verdade, pode-se dizer que as três tradicionais condições da ação6 
foram concebidas para o contexto da ação de conhecimento. Entretanto, com 
relação à execução e à cautelar, além delas, pode-se vislumbrar a exigência de 
outros requisitos de admissibilidade, como o título executivo7, no primeira e do 
periculum in mora e do fumus boni iuris na segunda. 

O próprio Liebman enumera outras condições mais específicas, sem as 
quais ocorreria a carência do direito de ação, tais como ausência de jurisdição 
estatal em face de um processo envolvendo um réu estrangeiro, ausência de 
jurisdição em face da Administração Pública, a proibição do ajuizamento da 
ação reivindicatória enquanto pendente a possessória (art. 705 do CPC italiano, 
ao qual corresponde o art. 923 do vigente CPC brasileiro) e outras8. 

No novo CPC foi suprimida a expressão “condições da ação” na redação do 
artigo 334 (anterior 331 do cpc revogado). De fato, entre as matérias que podem 
ser alegadas pelo réu, em preliminar de contestação, para serem analisadas, 
antes do mérito, estão o interesse processual e a legitmidade ad causam (inci-
so IX), não mais havendo a menção à carência da ação. Além disso, apesar de 
a impossibilidade jurídica do pedido ter sido suprimida do rol das condições 
da ação, o art 17 mantém a previsão de que para postular em juízo é preciso 
ter interesse e legitimidade. No nosso modo ver, o legislador fez tal alteração 

4. Nulidades do Processo e da sentença, RT, 7ªª ed , 2014, p. 60/59.
5. Legitimidade para agir no direito processual civil, p.38
6. Vale a pena ressaltar que, no código de processo civil projetado, a possibilidade jurídica do pedido dei-

xará de ser condição da ação, passando a ser objeto de sentença de improcedência liminar do mérito.
7. Araken de Assis entende tratar-se de pressuposto processual de validade. (in Teoria Geral do Processo 

de Execução. In: Processo de Execução e assuntos afins. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: 
RT, 1998); Sérgio S. Shimura parece considerar o título executivo como pressuposto processual. (Título 
Executivo, Saraiva, 1997, p.66) 

8. Conforme Donaldo Armelin, in Legitimidade para agir no direito processual civil, p.38
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em primeiro lugar para excluir a impossibilidade jurídica do pedido do rol das 
condições da ação e depois para deixar claro que o rol das condições da ação 
é meramente exemplificativo. 

Com isso surgiu a dúvida sobre se esses requisitos continuariam a ser 
caracterizados como condições da ação ou, passariam a ser encartados nos 
pressupostos processuais9, sendo que alguns passaram a entender tratar-se do 
próprio mérito.

Realmente, não concordo que os requisitos da legitimidade e interesse 
sejam encartados nos pressupostos processuais porque, no nosso sistema, os 
institutos da ação e processo são estudados como categorias autônomas, pelo 
que não há como se admitir que as condições da ação sejam encartadas nos 
pressupostos processuais. Enquanto ação e processo forem tratados como ca-
tegorias distintas, os requisitos para o exercício de cada um também serão 
distintos. Da mesma forma, não há como aceitar que legitimidade e interesse 
sejam parte do mérito porque o art. 334 do novo CPC é expresso no sentido de 
que legitimidade e interesse estão entre as matérias que deveriam ser alega-
das antes de discutir o mérito. 10

Por outro lado, é importante ressaltar que o novo CPC, na versão definitiva 
deixou de conter previsão constante da versão da Câmara, qual seja o inciso 
IV do art 333 (atual 330) que incluia a impossibilidade jurídica (contrariar fron-
talmente norma jurídica extraída de dispositivo expresso de ato normativo) no 
rol de casos de julgamento liminar de improcedência. Ora, essa hipótese era a 
clara previsão da impossibilidade jurídica do pedido elevada ao patamar do 
mérito. Então fica a dúvida, se os casos de impossibilidade jurídica do pedido, 
autorizam o julgamento de mérito ou se a impossibilidade jurídica do pedido 
seria encartada no interesse processual. Será que a supressão, teve a intenção 

9. Alguns renomados processualistas entendem que a supressão do termo “carência de ação” se deu 
porque não mais existiriam as condições da ação, nem mesmo legitimidade e interesse. No seu lugar, 
teríamos apenas pressupostos processuais, incluindo aí a legitimidade e o interesse.  Nesse sentido, 
Fredie Didier afirma: “A segunda alteração silenciosa é mais importante e que, por isso, justificava a 
permanência de estudos doutrinários ao seu respeito. - O texto proposto não se vale da expressão 
“condição da ação”. Apenas se prescreve que, reconhecida a ilegitimidade ou a falta de interesse, o 
órgão jurisdicional deve proferir decisão de inadmissibilidade. Retira-se a menção expressa à categoria 
“condição da ação” do único texto normativo do CPC que a previa. Esse aspecto do projeto ainda não foi 
percebido: nem a Comissão que elaborou a proposta o apresenta como uma das inovações sugeridas, 
muito menos a doutrina que vem comentando o projeto o tem examinado. A prevalecer a proposta, não 
haverá mais razão para o uso, pela ciência do processo brasileira, do conceito “condição da ação”. A le-
gitimidade ad causam e o interesse de agir passarão a ser explicados com suporte no repertório teórico 
dos pressupostos processuais”. Disponível em: <http://www.frediedidier.com.br/artigos/condicoes-da-a-
cao-e-o-projeto-de-novo-cpc>. Acesso em 07/01/2015.

10. Nesse sentido: Câmara, Alexandre Freitas. Será o fim da categoria “condição da ação”? Uma resposta a 
Fredie Didier Junior. Revista de processo n. 197. São Paulo: Editora revista dos tribunais, 2013
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de excluir a impossibilidade jurídica do pedido do mérito, como parecia ser a 
intenção do legislador? 

Entendemos que não. Nos parece que a intenção clara do legislador foi de 
excluir a impossibilidade jurídica do pedido do rol das condições da ação, para 
que nesses casos, o julgamento seja de mérito. E no Mandado de segurança 
não será diferente.

Enfim, em nosso sentir, existem condições da ação genéricas e exigíveis 
em todos os tipos de processo e condições da ação específicas, necessárias a 
determinadas formas de tutela.

E no mandado de segurança não é diferente. Além das três tradicionais 
condições da ação tratadas pela doutrina, podemos afirmar que o direito líqui-
do e certo exerce, em dada medida, o papel de condição específica para esse 
tipo de tutela jurisdicional.

O próprio texto constitucional, no inc. LXIX do art. 5º, bem como o artigo 
1o da Lei 12016/2009 estabelecem a exigência do direito líquido e certo, como 
requisito para a concessão do mandado de segurança.

Conforme já analisamos em outro trabalho11, muito se discute na doutrina 
e jurisprudência sobre a natureza jurídica desse requisito. Esse conceito teria 
natureza de direito material ou de direito processual?  Direito líquido e 
certo significa que o direito que se quer proteger é incontestável, não admitin-
do qualquer impugnação, ou apenas que deve haver prova documental capaz 
de provar, de antemão, os fatos embasadores do direito? A falta de direito lí-
quido e certo faria com que fosse proferida decisão de mérito, julgando impro-
cedente o pedido do impetrante, ou apenas caracterizaria a carência do direito 
de ação do mandado de segurança, permanecendo intacto o direito material, 
que poderia ser, inclusive, objeto de ação própria? Essas são as indagações 
mais comuns na doutrina e jurisprudência.

Na ocasião, demonstramos que os doutrinadores se dividem em duas cor-
rentes.

A primeira corrente entende que direito líquido e certo pertence à ordem 
jurídica material. Destacamos Buzaid, como defensor dessa primeira corrente, 
o qual afirmava: “A lei contém uma vontade abstrata. Não é o juiz que torna 
concreta, na sentença, a vontade abstrata da lei. No momento em que ocorreu 
a ameaça ou a violação da lei, esta incide imediata e diretamente sobre o fato. 
A função judicial é a de declarar e reconhecer a subsunção do fato à lei, dando 
lugar e nascimento ao remédio processual adequado. Como, pela índole do 

11. Juizo de admissibilidade da ação de mandado de segurança, p.199 e segs
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mandado de segurança, há sempre um ato de autoridade pública que ameaça 
ou lesa a esfera jurídica individual, a certeza do direito está intimamente re-
lacionada à ilegalidade ou abuso de poder, formando uma unidade incindível. 
Não é lícito, pois, dissociar o direito e o fato para dizer que este deve estar 
comprovado nos autos documentalmente, e aquele, ainda quando comporte 
quaestio iuris, pode ser sempre resolvido. O fato e o direito, na ação do manda-
do de segurança, não podem ser separados, para o fim de permitir ao juiz que 
diga que o direito é certo e o fato duvidoso ou não provado cumpridamente”.12 

A segunda corrente representa o pensamento quase unânime da doutrina 
atual, que entende que o conceito de direito líquido e certo é estritamente pro-
cessual, caracterizando-se pela possibilidade da comprovação documental, de 
plano, dos fatos narrados na inicial do mandado de segurança. 

Entre os defensores dessa corrente, citamos Celso Agrícola Barbi que afir-
ma que “o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois 
atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de 
um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização 
de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar pu-
derem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isso normal-
mente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma 
demonstração imediata e segura dos fatos”.13

Também não poderíamos deixar de mencionar Arruda Alvim, que: “No 
mandado de segurança deverá o impetrante fazer a prova dos fatos origina-
dores do seu direito liminarmente. Tais fatos, possibilitadores da obtenção da 
segurança, além de terem de ser provados, devem sê-lo incontroversamente, 
isto é, a prova documental não pode ensejar margem alguma de dúvida a res-
peito da existência dos fatos, ensejando perfeito conhecimento dos mesmos”.14

É preciso que seja assim para dar efetividade ao instituto do mandado de 
segurança. Sim, porque para que a garantia constitucional possa ser efetiva é 
necessário um processo rápido, célere, o que somente se conseguirá eliminan-
do-se a fase probatória.

Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira adverte que o mandado de se-
gurança exige processo segundo rito rápido, expedito, célere, que permita uma 
proteção segura e que não tarde a ser dispensada. Por essa razão é necessário 
excluir do processo de mandado de segurança as diligências probatórias. Diz ele: 
“À medida que tivéssemos de mandar realizar perícia, por exemplo, ou ouvir 
testemunhas, então evidentemente o procedimento se tornaria mais complexo e, 

12. Do Mandado de Segurança, p. 88 e 89. 
13. Do Mandado de Segurança, p. 61
14. Mandado de segurança e sua aplicabilidade ao direito tributário, RDP 5/49.
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por conseguinte, mais demorado. O que se quer é uma proteção imediata, fulmi-
nante, se possível; mas, para isso temos de limitar o campo da admissibilidade 
das provas. Não há outra maneira de conciliar esses objetivos. Temos, portanto, 
de restringir, no processo de mandado de segurança, toda a atividade probatória 
ao exame de documentos, e de documentos preconstituídos. Eis aí, afinal, a que 
se reduz, no consenso hoje da doutrina e da jurisprudência, esta expressão, à 
primeira vista um pouco enigmática: ‘direito líquido e certo’”. 15

A fim de possibilitar essa rápida proteção, quis o legislador que para o 
cabimento desse remédio (e não para a procedência do pedido) se pudesse 
comprovar os fatos embasadores do direito alegado mediante apresentação 
apenas da prova documental preconstituída.

Na verdade, pensamos que se o direito líquido e certo tivesse o significa-
do de ser incontestável, estaria relacionado somente ao mérito do writ, já que 
nesse caso o mandado de segurança teria que, necessariamente, ser julgado 
procedente. Entretanto, sabemos que no final do processo pode-se declarar a 
certeza do direito, mesmo tendo sido ele passível de contestação.

Raciocinando sobre isso, chegamos à conclusão de que a dificuldade em 
se obter consenso quanto ao significado da expressão direito líquido e certo, 
em realidade, advém do fato de este ser tanto requisito para admissibilidade 
como para concessão da segurança. É que a cognição do juiz, no mandado de 
segurança, recai sobre as mesmas provas que serão analisadas para verificar 
tanto a admissibilidade como a procedência da ação. Ora, é evidente que a 
expressão direito líquido e certo tem sentidos diferentes, conforme o ângulo 
de análise, pois, caso contrário, haveria sobreposição entre admissibilidade e 
mérito, o que não se poderia admitir.

Pensamos que tudo depende da profundidade da cognição empregada 
pelo juiz para examinar a mesma prova documental exigida como requisito 
para a concessão da segurança. 

Cognição judicial é ato de inteligência por meio do qual o juiz analisa e 
valora as alegações e provas trazidas pelas partes. Conforme lição de Kazuo 
Watanabe, a cognição realizada pelo juiz pode ser vista em dois planos distin-
tos: horizontal, referente à extensão das matérias objeto da apreciação judicial, 
a qual se subdivide em plena ou limitada. Vertical, relativa à profundidade em 
que essas questões serão apreciadas pelo juiz. Poderá ser exauriente – com-
pleta – e sumária – incompleta.16

Assim, a análise do direito líquido e certo se prende a três planos de cog-
nição judicial. 

15. Mandado de Segurança, uma apresentação, p. 81.
16. Da Cognição no processo civil., p. 111-112.
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O primeiro ocorre quando do recebimento da inicial do mandado de segu-
rança, pelo juiz, ocasião em que este fará exame dos requisitos de admissibili-
dade da ação.17   Nesse momento, o conceito de direito líquido e certo deve ser 
visto sob a ótica processual: Trata-se apenas de exigir a comprovação de plano, 
através de prova documental preconstituída, juntada à inicial do mandado de 
segurança.  Portanto, é questão restrita ao âmbito da admissibilidade: O man-
dado de segurança é cabível quando essa prova existe.  Isso não quer significar 
que o direito seja incontestável. Se fosse assim, a simples discussão sobre a 
existência do alegado direito, pela autoridade coatora, nas informações, com 
argumentos que não fossem totalmente vazios de sentido, faria com que já não 
se pudesse falar em direito líquido e certo.18

Pois bem, quanto à admissibilidade, o magistrado verifica se a parte fez 
a juntada dos documentos necessários, cumprindo a condição específica para 
a efetiva prestação da tutela jurisdicional, ou seja, o juiz analisa a existência 
dessa condição específica para a ação. Entretanto, nesse momento o juízo é de 
mera probabilidade. O juiz não certifica a existência do direito líquido e certo, 
o que somente será feito no final do processo. O magistrado baseia-se na mera 
aparência da existência do direito, que são demonstradas por meio da prova 
documental colhida. Com base nelas, o juiz sofre forte inclinação a entender 
que existe o direito, mas, de forma alguma, realiza juízo de certeza, pois do 
contrário eliminaríamos o contraditório do mandado de segurança.19 

Sobre o assunto ensina Teresa Alvim Wambier que: “quando se pensa no 
juízo de admissibilidade do mandado de segurança, a expressão direito líquido 
e certo significa direito (incidência do direito = fato + norma) provável de plano, 
documentalmente. Admitir o mandado de segurança não leva necessariamente 
à sua procedência, pois pode haver contraprova, e o direito líquido e certo, 
embora provado documentalmente é, nesta fase, ainda contestável. Entanto, 
quando se pensa na concessão da medida, se dá a constatação no sentido de 
que o direito é de fato incontestável, insuscetível de dúvida”20

A cognição é, pois, sumária. Entretanto, como ensina Betina Rizzato Lara21, 
a cognição sumária comporta graus de superficialidade em ordem inversamen-
te proporcional ao grau de probabilidade. Há a probabilidade máxima, que não 
se coaduna com a cognição sumária, a probabilidade média, que é a cognição 
extraída dos processos sumários, e a probabilidade mínima, em contrapartida 

17. Veja-se que isso não quer dizer que o juiz não possa, em momentos posteriores, examinar tais requi-
sitos. Apenas estabelecemos esse momento porque é a ordem natural em que o juiz realiza o juízo de 
admissibilidade.

18. Barbosa Moreira, Mandado de segurança, uma apresentação,  p. 80.
19. Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, Medida Cautelar, mandado de segurança e ato judicial.,  vol. 2, p. 22
20. idem, p. 19
21. Liminares no processo civil, p. 27.
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a uma superficialidade máxima, que ocorre geralmente nas concessões de limi-
nares. Na admissibilidade do mandado de segurança, como a cognição é base-
ada em documentos, podemos afirmar que, apesar de superficial, ela se com-
para àquela exercida nos processos sumários, pois a probabilidade é média. 
De fato, no mandado de segurança não haverá ensejo para dilação probatória, 
pelo que a cognição judicial, embora sumária, contém alto índice de probabili-
dade de que o direito alegado realmente exista. 

Celso Pacheco Fiorillo, Marcelo Abelha e Rosa Nery nos dão interessante 
exemplo de mandado de segurança coletivo, referente ao meio ambiente, o 
qual demonstra bem o sentido de direito líquido e certo, no que diz respeito 
à admissibilidade: “Que todos temos direito líquido e certo a um meio am-
biente nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 
6.938/1981, não nos resta a menor dúvida. Entretanto, quando se exerce o 
direito de ação de mandado de segurança ambiental, o que queremos é que 
fique provado que a nossa afirmação, nascida de uma dada situação fática, 
provada de plano com liquidez e certeza, possa subsumir-se ao direito a um 
meio ambiente sadio e equilibrado, abstratamente considerado. Dissemos, abs-
tratamente não no sentido material, mas sim no sentido processual, qual seja, 
na necessidade de que o fato que embasa a minha afirmação de direito, possa 
encaixar-se na norma abstratamente considerada”.22

Ainda que a existência do direito líquido e certo também seja fundamento 
para a concessão da segurança, já que, se está presente a certeza do direito, o 
pedido formulado pelo impetrante será procedente, nesse primeiro momento, 
não há como dissociá-lo do direito processual, porque o que se pede, para a 
ação ter cabimento, é um determinado tipo de prova.   Ora, o direito do im-
petrante até poderia existir, mas se a sua comprovação somente for possível 
por meio de outros tipos de prova, como a testemunhal, a pericial etc., será 
carecedor da segurança pleiteada, devendo ser decretada a extinção do pro-
cesso sem julgamento do mérito. Ao impetrante, no entanto, sempre haverá a 
possibilidade de procurar as vias ordinárias para fazer valer o seu direito.

A jurisprudência de nossos tribunais também é assente no sentido de que 
o conceito de direito líquido e certo está ligado à necessidade de prova docu-
mental preconstituída,23 cuja falta causará a extinção do processo, por carência 
de ação.24 

22. Direito Processual Ambiental Brasileiro, p. 210-211.
23. Conforme os julgados constantes da RF 164/122; RTJ 83/130; 83/855; 121/296; 124/948; 128/1.112; 128/1.129; 

133/1.314; 134/681; 137/663; RSTJ 4/1.427; 27/140; 27/169; 55/325; 227/140; RT 446/213; 594/248; 619/250; 
676/187; RJTJESP 112/225; JSTF 180/161. RTJ 53/167; RSTJ 1/1.439; 5/403; 55/325; RT 156/148; 697/79; 711/248; 
760/321

24. Nesse sentido estão os seguintes julgados insertos nas seguintes revistas: RTJ 53/167; RSTJ 1/1.439; 5/403; 
55/325; RT 156/148; 697/79; 711/248; 760/321;
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Portanto, há que se diferenciar a hipótese em que o exame da efetiva 
presença de direito líquido e certo é aferida no que tange à admissibilidade 
dessa forma de tutela jurisdicional, daquela em que o órgão julgador analisa o 
próprio mérito do mandado de segurança. Quanto à admissibilidade, há direito 
líquido e certo se o impetrante foi capaz de comprovar de plano, por meio de 
prova documental, na inicial, o direito que quer proteger. Assim, se o impe-
trante possui essa prova, também terá o direito líquido e certo capaz de pos-
sibilitar a admissão do mandado de segurança. Somente se essa prova estiver 
presente, é que o julgador poderá passar ao exame do mérito, analisando se o 
direito, que foi comprovado de plano, realmente existe ou não. Pode ser que o 
fato tenha sido comprovado pelo impetrante, pela prova documental juntada, 
mas essa prova venha apenas demonstrar que o impetrante não tinha o direito 
alegado. Portanto, os exames do direito líquido e certo, quanto à admissibilida-
de e mérito, são distintos. 

Ora, o direito pode ser líquido e certo porque os fatos foram comprova-
dos documentalmente, mas o pedido ser improcedente porque não havia o 
direito. Seria o caso, por exemplo, de determinado indivíduo, participante de 
um concurso público, impetrar mandado de segurança visando a garantir sua 
classificação, sob a argumentação de que havia sido excluído imotivadamente, 
mas não juntar qualquer documento que comprovasse a realização do certame 
e as condições impostas para a habilitação, como o edital, por exemplo, bem 
como os documentos que comprovariam o cumprimento das exigências do edi-
tal. No caso, o interessado poderia até ter o direito pleiteado, mas se não o 
comprovou de plano, não possui condição específica para a ação de mandado 
de segurança. 

Na verdade, nesse primeiro momento, o órgão julgador se contentará em 
examinar o direito líquido e certo como aquele que pode ser comprovado, de 
plano, por prova documental, encaixando-se esse requisito entre as condições 
de admissibilidade da ação. 25

O segundo plano de análise se dá quando do deferimento da liminar na 
ação de mandado de segurança. Embora, muitas vezes, o momento cronológico 
em que ocorre a apreciação judicial quanto à admissibilidade da ação coinci-
da com aquele reservado à análise da concessão da liminar, verifica-se que a 

25. é preciso ressaltar que, excepcionalmente, a Lei de Mandado de Segurança (Lei 2009/12016), em seu art. 
6o, prevê a possibilidade de o mandado de segurança ser admitido sem que todos os documentos este-
jam juntados na inicial. Essa permissão haverá quando o documento necessário à prova do alegado se 
ache em repartição ou estabelecimento públicos, ou em poder de autoridade que esteja se recusando a 
fornecê-lo por certidão. Nesse caso, manda a lei que seja determinada a exibição desse documento, pela 
autoridade competente, em original ou em cópia autenticada, no prazo de dez dias. Se essa autoridade 
for também a autoridade coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação.
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cognição judicial é distinta. Entretanto, o sentido de direito líquido e certo para 
fins de admissibilidade da ação, como para fins de concessão da liminar, é pra-
ticamente o mesmo. Em ambos os casos, o conceito é estritamente processual 
e desvinculado do exame de mérito.

Conforme o inc. II do art. 7o da Lei 12016/2009, exige-se, para a concessão 
da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fun-
damento e o risco de ineficácia da medida.

O relevante fundamento não se equipara ao mero fumus boni iuris das 
cautelares. De fato, para a concessão da liminar em mandado de segurança 
não basta a mera probabilidade, a mera aparência de direito. Justamente em 
função da exigência de a impetração do mandamus ser admitida somente se es-
tiver presente o direito líquido e certo, é preciso mais que mero fumus. Os fatos 
já estão certos. O juiz, então, perquire sobre a viabilidade aparente de que os 
fatos narrados possam acarretar a conseqüência pedida ao final da ação. No 
mandado de segurança a demonstração do fumus é mais contundente.26

Em função da exigência inafastável de estar presente o direito líquido e 
certo, ou seja, a indispensável comprovação de plano, o julgador, para conce-
der a liminar, não poderá se contentar com o mero fumus boni iuris, mas sim 
deverá constatar a efetiva possibilidade de que aquilo que o impetrante alega 
e prova não poderá ser objeto de contestação pela autoridade coatora.27

Por outro lado, o impetrante, para a concessão da liminar, deve demons-
trar que há risco de dano que poderá tornar a medida ineficaz quando de sua 
concessão. Assim, a liminar somente poderá ser concedida se a prova for ine-
quívoca e constatar a verossimilhança da alegação.

Portanto, a cognição judicial relativa à concessão da liminar no mandado 
de segurança não é superficial como ocorre na maioria dos processos em que 
há a possibilidade de concessão de liminares, notadamente na ação cautelar. 
Em função da necessidade de comprovação de plano, os fatos já estão certos, 
pelo que a probabilidade de o direito existir atinge grau maior que o obtido 
na concessão de liminar em ação cautelar, em que há possibilidade de dilação 
probatória.

No entanto, a cognição também não é exauriente. A concessão da liminar 
não prejudica o julgamento do mérito da segurança. O juiz, nesse momento, 
analisa, apenas, se há viabilidade aparente de que os fatos narrados possam 
acarretar a procedência da ação. A simples concessão da liminar não obriga o 

26. Conforme Betina Rizzato Lara, Liminares no processo civil, p. 27.
27. Ver a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Cautelar e Tutela Antecipatória, p. 26
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magistrado a conceder a segurança a final. O juiz pode entender, no final do 
processo, que, apesar de estarem presentes os requisitos da concessão da 
liminar, e ainda que o impetrante tenha produzido a prova documental, de 
plano, não tinha ele o direito pleiteado. 

Em resumo, o julgamento da viabibilidade da concessão da liminar no 
mandado de segurança é totalmente desvinculado do mérito.

O terceiro plano de cognição é o da apreciação do mérito.

No mérito, o juiz voltará a apreciar o conteúdo da inicial, mas o fará le-
vando em conta o teor das informações apresentadas pela autoridade coatora. 
Nesse momento, voltará a analisar as provas produzidas e constatará se as 
mesmas levam, ou não, a existência do direito pleiteado. Fará juízo de certeza 
e não mais de verossimilhança das alegações. 

A cognição será plena e exauriente. É plena quanto à extensão do debate 
das partes e completa quanto à profundidade da cognição judicial. O juiz voltará 
a analisar a presença do requisito do direito líquido e certo, não mais para veri-
ficar apenas se a prova foi produzida ou não pelo interessado, mas para realizar 
juízo definitivo de certeza do próprio direito pleiteado e que está comprovado 
por meio dos documentos. Apenas a cognição recai sobre as mesmas provas.

Portanto, a posição do juiz, quando julga o mérito, não é a mesma que 
assume no momento em que aprecia a admissibilidade da ação, ou em que 
aprecia a possibilidade de concessão da liminar.

Fica claro, então, que o sentido da expressão direito líquido e certo é dis-
tinto conforme se refira à categoria da admissibilidade ou ao mérito da ação. 
Portanto, quando o órgão julgador constata a falta de direito líquido e certo no 
momento em que recebe a inicial para análise de seu deferimento, ou não, de-
verá afastar a admissibilidade da ação por meio de sentença julgando o autor 
carecedor da segurança, por falta de condição da ação. 

De fato, se a constatação da falta de direito líquido e certo se deu prima 
facie, devido a falta de juntada de documentos pelo impetrante, o juiz deverá 
julgar o impetrante carecedor da ação, por falta de condição da ação. A ques-
tão se situa, pois, no plano da admissibilidade.

Se a prova tiver sido realizada pelo impetrante, mas o magistrado en-
tender que a pretensão improcede, que o alegado direito não existe, deverá 
denegar a segurança pleiteada, julgando a questão pelo mérito.

No entanto, há alguns acórdãos que, ao verificar a inexistência de direito 
líquido e certo, “denegam”28 a segurança pleiteada, por meio de decisão de 

28. Hélcio Alves de Assumpção critica o costume “de deixar de empregar-se, no mandado de segurança, a 
terminologia técnica tradicional que se utiliza de um modo generalizado para as ações, e o hábito – que, 
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mérito, quando deveriam simplesmente extinguir o feito, sem julgamento de 
mérito.29 

3. IMPORTÂNCIA DA DISTINÇÃO: COISA JULGADA

A distinção entre os sentidos da expressão direito líquido e certo é rele-
vante, pois, para pontificar se houve ou não julgamento de mérito da ação de 
mandado de segurança. É a relevância se constata pelo teor da Súmula 304 do 
STF, que reza: “decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo 
coisa julgada contra o impetrante não impede o uso da ação própria”.

Ora, a coisa julgada material somente ocorre com o julgamento de mérito. 
Portanto, se o juiz não aprecia o mérito, mas apenas deixa de admitir a ação 
por falta de pressupostos processuais, condições da ação, entre elas, a falta 
de comprovação, de plano, do direito alegado, é certo que a decisão não será 
capaz de produzir coisa julgada material, ainda que o juiz utilize o termo dene-
gação da segurança.

Portanto, o importante é verificar o teor da decisão. A coisa julgada mate-
rial pode resultar da sentença concessiva ou denegatória da segurança, desde 
que o mérito tenha sido apreciado, mediante cognição exauriente e decla-
ração de existência ou inexistência do direito pleiteado. Dessa forma, pouco 
importa se a sentença do mandado de segurança julgou a ação procedente ou 
improcedente, a coisa julgada se formará em ambos os casos. Entretanto, não 
haverá formação de coisa julgada material se o processo tiver sido extinto sem 

sem nenhum prejuízo, se poderia banir da lei e da prática forense – de adotar-se, indistintamente para 
todos os casos em que o impetrante não logra obter bom êxito, a expressão ‘denegação’ da segurança”. 
Ele diz que: “cuida-se de termo impreciso e ambíguo, que dá margem a dúvidas sobre o objeto da deci-
são, e, embora proporcione certa comodidade para o juiz, que, por meio dele, não precisa preocupar-se 
em dizer se está ou não julgando o pedido, cobra mais tarde o seu preço, ao exigir que, nem sempre 
com facilidade, se interpretem as sentenças, para todos os efeitos que tiverem por pressuposto deter-
minar se se trata, ou não, de decisão de mérito” (Mandado de segurança: a comprovação dos fatos como 
pressuposto específico de admissibilidade do writ, RF 331/113).

29. Nesse sentido, verificamos que se equivocou a primeira câmara cível do Tribunal do Alagoas, quando, 
na Apelação 10.155, em acórdão da lavra do relator Des. Paulo da Rocha Mendes, julgado em 23.5.1994, 
publicado na RT 715/224, houve por bem denegar a segurança por falta de direito líquido e certo. Na falta 
de referido documento, constatou-se a ausência de direito líquido e certo. O Tribunal deveria ter julgado 
o impetrante carecedor da ação, extinguindo o processo sem julgamento do mérito e não proferir deci-
são de mérito denegatória da segurança. 

 No entanto, o STJ, acertadamente, entendeu que: “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTI-
GADOR DE POLÍCIA - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI N. 8.321/2005 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA. O Mandado de Segurança não 
admite dilação probatória, por isso a inicial deve ser instruída com prova pré-constituída do alegado 
direito liquido e certo, sob pena de ser extinto e denegada a segurança (arts. 6º, § 5º, e 10, caput, da 
Lei n.  12.016/09).” (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 32.625 - MT (2010/0131501-0, Rel. Min Mauro 
Campbell Marques).
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julgamento do mérito, tenha o julgador utilizado, ou não, o termo denegação 
da segurança.30

4. CONCLUSÃO 

Com o presente artigo, podemos concluir que o termo “denegar a seguran-
ça” é usado, indistintamente, na vida prática, para se referir tanto à sentenças 
que rejeitem o mandado de segurança com julgamento do mérito bem como 
para aquelas que não o fazem.

Assim, não se pode simplesmente utilizar a expressão “denegar a segu-
rança” para concluir pela produção da coisa julgada material, no mandado de 
segurança.  Para tanto, será preciso analisar, caso a caso, se houve ou não, a 
análise do mérito.

Por último, tendo em vista o regramento do novo CPC, as questões de falta 
de cabimento que gerariam impossibilidade jurídica do pedido, no nosso sentir, 
deverão dar ensejo a decisões de mérito. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo analisar a produção de efeitos favo-
ráveis às partes quando da extinção do processo sem julgamento de mérito. 

Inicialmente, serão examinados os efeitos benéficos da extinção do proces-
so sem julgamento do mérito para o autor, passando pela análise da aplicação 
do princípio da causalidade na questão das custas e honorários sucumbenciais.

Posteriormente, proceder-se-á ao exame dos efeitos benéficos da extinção 
do processo sem julgamento do mérito para o réu, com o estudo da perempção 
(art. 486, §3º, do NCPC), da coisa julgada formal e de seus efeitos, seguindo-se 
uma análise detida da ação consignatória e de um problema prático enfrentado 
no cotidiano forense, qual seja, saber a quem compete o levantamento dos 
depósitos pecuniários na ação consignatória extinta sem julgamento do mérito. 
Para tanto, desenvolver-se-á o tema dos efeitos do ajuizamento da ação consig-
natória, da natureza jurídica da sentença e do depósito pecuniário neste tipo 

1. Juiz Federal. Professor Assistente da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Mestre em Direito pela 
UFPE. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Membro da Associação Norte-Nordeste 
de Professores de Processo – ANNEP. Diretor do Conselho Editorial da Revista Jurídica da Seção Judiciária 
de Pernambuco.
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de ação, e, por fim, o estudo das duas correntes jurisprudenciais sobre o tema, 
apontando, ao final, a nossa posição.

2. EFEITOS BENÉFICOS DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO PARA O AUTOR

A extinção do processo sem julgamento do mérito pode gerar efeitos fa-
voráveis para o autor, em oposição ao que se costuma pensar. É o que será 
demonstrado neste tópico, com o exame da aplicação do princípio da causa-
lidade para a determinação da parte responsável pelo pagamento das custas 
processuais e honorários sucumbenciais, nos casos em que ocorra a extinção 
do processo sem julgamento do mérito.

Diversamente do que uma reflexão rápida pode indicar, nem sempre o 
autor responderá pelas custas processuais e honorários sucumbenciais quando 
ocorrer a extinção do processo sem julgamento do mérito. De fato, ao ler-se 
o disposto no art. 85 do NCPC (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 
honorários ao advogado do vencedor.”), pode-se chegar à equivocada conclusão 
de que basta a verificação da sucumbência a fim de determinar-se a parte 
responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Não é essa a interpretação correta, contudo. Há que se aplicar, no ponto, o 
princípio da causalidade, que “se baseia no raciocínio de que o sujeito que provo-
cou a movimentação indevida da máquina judiciária deve arcar com as despesas 
decorrentes da prestação jurisdicional”2. 

O princípio da causalidade embasa-se nos arts. 85, § 10, e 90 do NCPC3 e tem 
ampla aceitação jurisprudencial, conforme farta gama de precedentes do STJ, 
a exemplo de: EREsp 490.605/SC, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte 
Especial, j. em 04/08/2004, DJ 20/09/2004; REsp 1.019.316/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, j. em 17/03/2009, DJe 30/03/2009; AgRg no Ag 798.313/PE, Rel. Mi-
nistro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. em 15/03/2007, DJ 12/04/2007; REsp 

2. BASTOS, Antônio Adonias. Honorários sucumbenciais: natureza jurídica, titularidade e limites à penhora – 
análise à luz da legislação vigente, do projeto do novo Código de Processo Civil e da jurisprudência. In: 
DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da, BASTOS, Antônio Adonias (coord.). Execução e cautelar: 
estudos em homenagem a José de Moura Rocha. Coletâneas ANNEP – 3ª Série. Salvador: Juspodivm, 2012, 
p. 70.

3. “Art. 85. § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, 
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”. Como se vê, 
o projeto do NCPC poderia ser mais ousado e explicitar a aplicação do princípio da causalidade também 
nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito em geral, e não apenas nos casos de 
perda do objeto, desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido – estas duas últimas hipóteses, a 
propósito, implicam julgamento do mérito.
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472.375/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. em 18/03/2003, 
DJ 22/04/2003.

A título exemplificativo, imagine-se o seguinte caso concreto: o autor in-
gressa com ação visando à liberação de mercadoria que se encontra sem exa-
me na alfândega, devido a uma greve dos funcionários da Receita Federal. 
Após o ajuizamento, e antes de proferida decisão liminar, a greve termina e 
a mercadoria é liberada espontaneamente. Ocorre, in casu, a perda do objeto 
da ação, por ausência superveniente de interesse processual, devendo o feito 
ser extinto sem julgamento do mérito. As custas processuais e as verbas sucum-
benciais, no entanto, deverão ser pagas pela parte ré, em virtude do princípio 
da causalidade4. Diversa seria a hipótese em que a liberação da mercadoria 
ocorresse em cumprimento a decisão judicial - proferida em sede liminar, verbi 
gratia -, caso em que não haveria a perda do objeto da ação, havendo a ne-
cessidade de prolatação de julgamento final a fim de confirmar-se ou não a 
decisão interlocutória5.

4. Nesse sentido, o seguinte precedente do TRF-1ª Região: TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. GREVE. SERVIDORES 
PÚBLICOS. PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PREJUÍZOS A TERCEIROS. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PRO-
CESSUAIS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. I. Conquanto o direito de greve assegurado pela 
Constituição em relação ao servidor público ainda não se encontre regulamentado (art. 37, VII, CF), deve 
a Administração, se verificada a paralisação, zelar pela manutenção dos serviços, máxime os considera-
dos essenciais. II. A paralisação do serviço público por motivos de greve não pode trazer prejuízos ao 
usuário que, satisfazendo as obrigações fiscais para liberação de mercadorias importadas ou destinadas 
à exportação, tem direito ao desembaraço aduaneiro em prazo razoável. III. Em face do princípio da 
causalidade, não tendo a parte autora dado causa ao ajuizamento da ação, mostra-se correta a conde-
nação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das custas processuais. IV. 
Apelação e remessa oficial não providas. (AC 200834000115650, JUIZ FEDERAL OSMANE ANTÔNIO DOS SANTOS 
(CONV.), TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 DATA:30/04/2010 PAGINA:290.)

5. In casu, colhe-se precedente do TRF-3ª Região: ADMINISTRATIVO - SERVIDORES ANVISA - PARALISAÇÃO - LIBERA-
ÇÃO DOS PEDIDOS DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO - CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSPETOR DA RECEITA FEDERAL - INOCORRÊNCIA DE 
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. -Nos termos da Por-
taria MF n.º 030, de 25/02/2005, alterada pela Portaria MP n.º 275, de 15 de agosto de 2005, que aprovou 
o Regimento Interno da Secretaria da Receita, às inspetorias da Receita Federal - IRF de Classe Especial, 
compete desenvolver as atividades de arrecadação e cobrança, de fiscalização, de controle aduaneiro, 
de tecnologia e segurança da informação, de atendimento ao contribuinte, de programação e logística 
e de gestão de pessoas, relativas às operações de comércio exterior, bem assim as relacionadas com 
planejamento, organização e modernização, nos limites de suas jurisdições. Preliminar rejeitada. - O 
exercício do direito de greve, direito assegurado aos servidores públicos no artigo 37, VII, do Texto 
Magno, deve preservar a continuidade do serviço público essencial, sob pena de inconstitucionalidade 
do movimento grevista e violação do direito líquido e certo do administrado. - A r. sentença concedeu a 
segurança, a fim de determinar às autoridades impetradas que procedam às medidas necessárias à libe-
ração dos pedidos de licença de importação formulados pela impetrante, bem como afastem a aplicação 
de qualquer penalidade oriunda do descumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrução Normativa 
n.º 386 SRF, sem condenação em honorários advocatícios. - Patenteada a real ocorrência do movimento 
grevista, a solução à controvérsia dada pela r. sentença atendeu à garantia constitucional do mandado 
de segurança, à luz das circunstâncias trazidas a julgamento, não se tratando de caso de perda do ob-
jeto, já que a autoridade impetrada só procedeu à inspeção das mercadorias em razão da concessão 
da liminar. - Preliminar rejeitada. - Apelação e Remessa oficial não providas. (AMS 00079896120064036100, 
JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, DJF3 DATA:08/07/2008.)
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Portanto, como se vê, a extinção do processo sem julgamento do mérito 
pode trazer efeitos favoráveis ao autor, pelo menos no que tange às custas do 
processo e aos honorários sucumbenciais. 

3. EFEITOS BENÉFICOS DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MÉRITO PARA O RÉU: PEREMPÇÃO, COISA JULGADA FORMAL E O CASO ES-
PECIAL DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA

Passa-se à análise dos efeitos favoráveis da extinção do processo sem 
julgamento do mérito em relação ao réu.

O primeiro caso é o da perempção (art. 486, §3º, do NCPC). O dispositivo 
legal citado prescreve o seguinte:

Art. 486. (...).

§ 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada 
em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o 
réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a 
possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

O art. 485, inc. III, por sua vez, assim prescreve:

Art. 485. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A perempção consiste, portanto, em três extinções do processo sem julga-
mento de mérito, ocasionadas pelo abandono da causa por mais de 30 (trinta) 
dias pelo autor, quando não promove os atos e diligências que Ihe competem. 
E a consequência da ocorrência de perempção é a proibição de que o autor 
intente nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, 
entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Claro fica, des-
tarte, o efeito favorável trazido ao réu pela perempção.

A segunda hipótese a ser examinada é a da coisa julgada formal. Adota-
-se, no ponto, o entendimento de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão, sustentado 
com brilhantismo em sua dissertação de mestrado apresentada à Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo6. O processualista conceitua a coisa julgada 
formal como a indiscutibilidade externa referente às decisões de cunho pro-
cessual (art. 485 do NCPC). A coisa julgada material é a mesma indiscutibilidade 

6. MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Ensaio sobre a coisa julgada civil (sem abranger as ações coletivas). 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Direito. São Paulo: 2006, p. 
107-108.
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externa, mas das decisões de mérito (art. 487 do NCPC). Distinguem-se ambas 
da preclusão, que é endoprocessual, ou seja, gera efeitos apenas dentro do 
processo - indiscutibilidade interna7-8.

Assim, no caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, decor-
rente, por exemplo, de ausência de interesse processual por inexistência de 
pretensão resistida – por não haver sido protocolado prévio requerimento ad-
ministrativo perante a Administração Pública – caso o autor ingresse com ação 
idêntica, sem sanar o vício que gerou a extinção sem julgamento de mérito, o 
novo feito terá o mesmo fim do anterior, isto é, a prolatação de sentença ter-
minativa.

O mesmo acontece em qualquer dos casos do art. 485 do NCPC. A título 
ilustrativo, imagine-se a hipótese de extinção do processo sem mérito, em face 
do reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam. O mesmo réu não po-
derá figurar no polo passivo de demanda idêntica, devido à formação da coisa 
julgada formal quanto ao ponto. 

Há, destarte, indiscutível efeito favorável ao réu gerado pela extinção do 
feito sem julgamento do mérito e consequente surgimento da coisa julgada 
formal.

A última hipótese objeto de estudo é a extinção da ação consignatória sem 
julgamento do mérito, que será estudada nos tópicos seguintes. 

3.1. O levantamento dos depósitos pecuniários na ação consignatória e o arti-
go 545, parágrafo 1º, do NCPC

A ação de consignação em pagamento é regida pelos artigos 539 a 549 do 
Novo Código de Processo Civil, fazendo-se necessária a transcrição de alguns 
desses dispositivos para a elucidação da questão em estudo:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro 
requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou 
da coisa devida.

7. A lição do referido autor é elogiada e difundida na obra de DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEI-
RA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. V. 2, 6. ed., Salvador: Juspodivm, 2011, p. 419-420.

8. Pelo escopo deste trabalho, optamos por utilizar os conceitos de coisa julga material, formal e preclu-
são nos moldes ainda prevalecentes na doutrina brasileira. Para uma evolução no tratamento desta 
temática, imprescindível a leitura de: CABRAL, Antônio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: 
entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 
254-266. O autor faz uma exposição coerente pugnando pelo fim da diferença entre os conceitos citados. 
Conclui ser indevida a importação, pelo Brasil, do conceito de coisa julgada formal da Europa, e que 
o uso deste conceito só faria algum sentido teórico se fosse aceita no país a categoria das sentenças 
parciais (Teilurteile), incidentais (Zwischenurteile) ou “com reserva” (Itália).
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Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor com-
pletá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo 
inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. 

§ 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia 
ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do 
autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito 
determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá 
como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o 
cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

O objetivo primordial da ação consignatória é o pagamento forçado da 
dívida ao credor-consignado, com a conseqüente liberação do devedor-consig-
nante.

Enfatize-se o teor do artigo 545, parágrafo 1º, do NCPC, acima transcrito, o 
qual permite que o réu levante desde logo o valor depositado, independente-
mente de concordância do autor, com a liberação parcial da dívida, prosseguin-
do o processo quanto à parcela controvertida, sempre que sua contestação es-
teja limitada à alegação de insuficiência do depósito. A esse respeito, procedo 
à transcrição dos ensinamentos de Antônio Carlos Marcato9:

Não complementado o depósito, ainda assim poderá o réu levan-
tar a quantia ou coisa depositada, eis que a controvérsia repou-
sa exclusivamente na diferença por ele reclamada. E o processo 
prosseguirá, agora, apenas para a obtenção de um provimento 
judicial dispondo sobre a aludida diferença. 

Essa faculdade do réu decorre do fato de que o valor depositado pelo 
autor-devedor é incontroverso, não havendo dúvida alguma de que tal quantia 
pertence ao réu-credor, a quem compete levantá-la.

Imaginemos, porém, um caso em que a ação consignatória seja extinta sem 
julgamento do mérito, por desistência do autor ou outro motivo qualquer, sem 
que ainda tenha havido o levantamento dos valores em depósito previsto no 
indigitado artigo 545, parágrafo 1º. A quem caberia o levantamento dos valores 
depositados nessa hipótese?

3.2. Efeitos do ajuizamento da ação consignatória
Com a ação consignatória ajuizada e o depósito deferido e realizado, sur-

gem várias conseqüências jurídicas relevantes, dentre as quais a suspensão da 
exigibilidade da dívida e o afastamento da mora do devedor. 

9. MARCATO, Antônio Carlos. Da consignação em pagamento: os procedimentos do Código de Processo Civil 
e da Lei nº 8.245, de 1991. Revista do Advogado, São Paulo-SP, n. 63, jun. 2001, p. 67.
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Em um processo de Sistema Financeiro de Habitação, verbi gratia, o mu-
tuário pode ajuizar ação consignatória contra a Caixa Econômica Federal, com 
vistas a depositar o montante do financiamento imobiliário que entende devido 
e liberar-se da dívida. Caso o depósito seja deferido por medida liminar – o 
que geralmente acontece caso seja oferecido um valor razoável –, permanece 
o devedor-consignante na posse do seu imóvel, cuja execução extrajudicial fica 
obstada. Além disso, o depósito exitoso ocasiona a retirada do nome do con-
signante dos cadastros restritivos de crédito. 

Outro exemplo: em um contrato de financiamento de automóvel alienado 
fiduciariamente, o devedor ingressa com ação consignatória, com o fito de de-
positar as parcelas vincendas e, com isso, obstar a perda do bem em ação de 
busca e apreensão. Como afirmado nos enunciados das primeiras conclusões 
dos estudos e discussões realizados pelo Fórum Permanente das Varas Cíveis 
da Capital, desenvolvido com o apoio do Instituto dos Magistrados de Pernam-
buco – IMP10: 

A situação é de conexão entre as duas ações, pois ambas origi-
nam-se de um mesmo contrato, e através de uma delas o deve-
dor fiduciário pretende anular a mora e, principalmente, evitar 
a perda da posse do bem alienado fiduciariamente, culminando 
com a final declaração da extinção da obrigação de pagamen-
to. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontramos 
indicativos de que essa Corte tentou inicialmente resolver esse 
problema pelo critério temporal, isto é, a prévia distribuição de 
uma ou outra ação prejudicaria o pedido na subseqüente. Ajui-
zada previamente a consignatória, com o depósito das parcelas 
na forma pretendida pelo autor, não se poderia deferir liminar 
na ação de busca e apreensão que se lhe seguisse. Representa 
essa corrente acórdão da lavra do eminente Ministro Ruy Rosado 
de Aguiar, assim ementado: ‘Ajuizada ação consignatória antes de 
intentada a ação de busca e apreensão, com depósito das pres-
tações consideradas devidas, não cabe deferir medida liminar 
de busca e apreensão’. (Resp 489564-DF, rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, ac. j. 17.06.03, DJ 25.08.03).’ (Grifos nossos)

Na verdade, os efeitos do depósito benéficos ao consignante-devedor têm 
sua exata contrapartida no levantamento das quantias depositadas pelo réu-
-consignado. É o que se pode apreender da lição a seguir explicitada11:

10. Enunciados das primeiras conclusões dos estudos e discussões realizados pelo Fórum Permanente das 
Varas Cíveis da Capital, desenvolvido com o apoio do Instituto dos Magistrados de Pernambuco – IMP. 
Disponível em <http://www.tjpe.gov.br/cej/SumulasEnunciados/arquivos/Enunciados%20.doc>. Acesso em 
06 abr. 2007. 

11. MARCATO, Antônio Carlos. Op. cit., p. 69.
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Realizado o depósito inicial pelo autor, poderá o réu requerer o 
levantamento das importâncias posteriormente depositadas por 
aquele, desde que sobre elas não penda controvérsia. A possibi-
lidade aberta pela lei é extremamente benéfica, quer por ense-
jar ao autor sua desoneração dessas prestações, livrando-se, no 
que a elas pertine, dos riscos e ônus da mora, quer por permitir 
ao réu a pronta satisfação desses créditos. (grifos nossos)

Destarte, afigurar-se-ia deveras injusto que o devedor-consignante se va-
lesse dos depósitos pecuniários para atingir as finalidades adrede descritas, 
eximindo-se do pagamento da dívida por um longo período, e, posteriormente, 
viesse a desistir da ação ou a abandoná-la, com o levantamento dos valores 
em depósito, deixando o consignado sem a sua contrapartida, qual seja, o re-
cebimento da parte incontroversa do débito12.

3.3. Natureza jurídica da sentença e do depósito pecuniário na ação consigna-
tória

A sentença na ação consignatória tem natureza declaratória. O depósito, 
por sua vez, é instituto de direito material, e não propriamente processual. 
Isso porque não se discute a existência do débito, o an debeatur, mas sim o 
quantum debeatur. Aí está mais uma razão para não se considerar que apenas 
com a sentença de mérito poderia o credor levantar os valores em depósito. 
Tal fato foi bem entendido pelo legislador, que incluiu o parágrafo 1º no artigo 
899 do CPC/73, por meio da Lei nº 8.951/94 (reproduzido em sua ideia pelo art. 
545, §1º, do NCPC).

Sobre a natureza da sentença na ação consignatória, vide mais uma vez a 
lição de Antônio Carlos Marcato13:

A sentença proferida na ação de consignação em pagamento tem 
natureza meramente declaratória. De fato, a extinção da obriga-
ção opera-se em razão da pertinência e suficiência do depósito, 
contendo a sentença a declaração da inexistência do crédito em 
razão da realização daquele. 

A propósito, observe-se o que dispõe o Código Civil de 2002 a esse respeito:

12. Para ilustrar essa hipótese, recorre-se novamente ao exemplo anteriormente citado do mútuo para fi-
nanciamento de imóvel através do Sistema Financeiro de Habitação. Imagine-se a hipótese em que, após 
longo trâmite processual com a exigibilidade da dívida suspensa, tenha sido produzida prova pericial 
em sentido contrário ao entendimento do autor-consignante. Seria irrazoável e descabido permitir que o 
autor, posteriormente à realização da prova pericial desagasalhando a sua pretensão, desistisse da ação 
e ainda pretendesse levantar a quantia que ele próprio afirmara dever. Nesse sentido, leia-se o inteiro 
teor do REsp 568.552-GO, adiante analisado. 

13. MARCATO, Antônio Carlos. Op. cit., p. 69.
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Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o de-
pósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, 
nos casos e forma legais. (grifos nossos)

É por essa razão que o parágrafo 1º do artigo 545 do NCPC dispõe que, ale-
gada a insuficiência do depósito, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia 
ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor, prosse-
guindo o processo quanto à parcela controvertida. A eficácia liberatória inte-
gral do pagamento fica a depender do juízo posterior que o julgador emite a 
respeito do montante devido. Contudo, de um modo ou de outro, as parcelas 
depositadas podem ser de logo empregadas na quitação da parte incontrover-
sa do débito. 

Como se pode perceber, o pronunciamento judicial será decisivo para de-
terminar se o valor depositado é correto ou se é insuficiente. Em outras pala-
vras, se o devedor deposita X, tem-se que esse é o valor incontroverso a que, 
no mínimo, o credor faz jus, independentemente de declaração do Poder Judi-
ciário quanto a isto. A atividade jurisdicional, nesse caso, será imprescindível 
apenas para determinar se há valores complementares a serem depositados.

A esse respeito, veja-se a lição de Cândido Dinamarco14:

A lei inovou corajosamente na disciplina da ação de consignação 
em pagamento, também para autorizar ao réu o levantamento 
imediato do valor depositado. Diz que o processo prosseguirá 
‘quanto à parcela controvertida’, o que significa que prosseguirá 
para converter em integral essa parcial exoneração obtida pelo 
autor quando feito o levantamento (art. 899, § 1º) ou para conde-
ná-lo a pagar a diferença que houver.

Essa valiosíssima inovação inclui-se no contexto de um processo 
que não é mais encarado unilateralmente como arma de um dos 
litigantes contra o outro, mas como instrumento para dar tutela a 
quem tiver direito. Se o réu-credor nada alega além de insufici-
ência do crédito, a única divergência possível entre ele e o autor 
é sobre se o crédito se reduz àquilo que foi depositado ou se é 
maior. No mínimo, ele terá direito ao valor do depósito. (grifos 
nossos)

No que pertine a essa matéria, vem a calhar a doutrina de Nelson José de 
Souza Travassos15:

14. DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. 5. ed., São Paulo: Malheiros, p. 175-
176. 

15. TRAVASSOS, Nelson José de Souza. Ação de consignação em pagamento: a natureza da sentença em face 
das alterações imprimidas pela reforma do código de processo civil.  RJ, n. 249, jul. 1998.
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A questão relativa à natureza do depósito é abordada por ADRO-
ALDO FURTADO FABRÍCIO(8), que sustenta sê-la de direito material, 
consignando, inclusive, que alguns sistemas jurídicos permitem a 
liberação por essa via sem nenhuma intervenção judicial, desde 
que não impugnado o depósito [..]

Atualmente, pois, em razão de o § 1º do art. 890 do Código de 
Processo Civil prever a liberação do devedor através do depósito 
bancário da dívida de dinheiro, é possível afirmar que o paga-
mento por consignação já não é mais um procedimento totalmen-
te judicial e agora, mais que antes, está evidenciado como sendo 
de direito material a natureza do depósito liberatório e que o 
processo cuida apenas de dar validez a un pago en el que no in-
terviene la voluntad del credor(9). Por isso, as razões que antes 
davam suporte ao majoritário entendimento doutrinário de que a 
sentença proferida na consignatória ser de natureza declaratória 
não empalideceram com a reforma(10), muito pelo contrário, re-
abasteceram-nas, porque agora está explicitamente reconhecido 
na lei processual que a eficácia extintiva da obrigação decorre do 
próprio depósito e não da sentença (art. 891 do CPC). [...].

CÂNDIDO DINAMARCO(11) parece entender que o fato de a norma 
conferir a essa sentença a eficácia de título executivo judicial, não 
lhe altera a natureza eminentemente declaratória. [...]

A questão da suficiência do depósito e da sua quantificação quan-
do resolvida na sentença não declara a relação de direito mate-
rial nem cria nenhum direito novo a ser integrado ao patrimônio 
do credor, porque esse direito está constituído no próprio título. 
A sentença não declara a existência da obrigação porque ela já 
existe. Ela somente determina o montante devido e condena o 
devedor a satisfazer a obrigação agora determinada na espécie 
e quantidade. (grifos nossos)

No momento de ajuizar a ação, o consignante tem que ter ciência de que 
está oferecendo uma quantia ao credor, indicando aquela quantia como efe-
tivamente devida. Assim, a propositura da ação consignatória equivale a uma 
confissão de dívida, que deve ser levada em consideração quando do ajuiza-
mento da demanda. 

Note-se que o melhor resultado que pode ser obtido pelo autor na deman-
da é o recebimento dos valores por ele indicados como pagamento integral, 
com a conseqüente quitação da dívida. Isso advém da inexistência de contro-
vérsia no que diz respeito a esses valores, que constituem um piso da dívida 
em discussão.
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Nesse diapasão, faz-se mister a leitura da lição de Antônio Carlos Marcato, 
a seguir transcrita16:

De fato, é o depósito (e não a oferta) que, uma vez declarado 
válido e suficiente por sentença, libera o autor consignante do 
vínculo obrigacional (CC, artigo 972) e faz cessar os juros e os 
riscos da dívida (artigos 958 e 976). Logo, é de todo conveniente 
seja ele realizado ab initio, evitando assim, para o depositante, 
os riscos e transtornos que poderiam advir de seu retardamento. 
(grifos nossos)

A importância do depósito resta claramente demonstrada quando se perce-
be que a propositura de ação consignatória sem a efetivação de depósito gera 
como conseqüência direta a extinção do processo sem julgamento do mérito. 
Nessa senda, é de ver-se novamente a doutrina de Antônio Carlos Marcato17:

A lei é omissa quanto às conseqüências advindas da não reali-
zação do depósito, mas é evidente que essa omissão do autor 
acarretará a pura e simples extinção do processo, sem julgamento 
do mérito. E isto porque o depósito é essencial para o prosse-
guimento regular do processo, seja porque o réu somente será 
citado (e poderá, portanto, exercer o seu direito de resposta) 
após a sua realização, seja porque apenas ele (e não a sentença) 
tem o condão de desconstituir o vínculo obrigacional, se e quando 
reputado correto e eficaz pelo juiz.

3.4. A jurisprudência do STJ sobre o tema

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem oscilando 
sobre o tema em estudo, havendo acórdãos discrepantes nos diversos órgãos 
turmários. Primeiramente, transcrevo decisórios segundo os quais o levanta-
mento dos depósitos em ação consignatória extinta sem julgamento do mérito 
cabe ao devedor-consignante, com o retorno da situação ao status quo ante:

REsp 583354/GO; RECURSO ESPECIAL 2003/0151738-2  
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)  
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA 
Data do Julgamento 07/12/2004 
Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2005 p. 545 
Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 

16. MARCATO, Antônio Carlos. Op. cit., p. 63.
17. MARCATO, Antônio Carlos. Op. cit., p. 64.
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conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos 
autos, por unanimidade, não conhecer do recurso especial. Os 
Srs. Ministros Castro Filho e Carlos Alberto Menezes Direito vota-
ram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, ocasionalmente, os 
Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro e Humberto Gomes de 
Barros.

Ementa. Processual civil. Recurso especial. Ação de consignação 
em pagamento. Ausência de contestação. Homologação do pe-
dido de desistência formulado pelo autor. Extinção do processo 
sem julgamento do mérito. Levantamento do depósito pelo autor. 
Possibilidade.

- Em razão da extinção do processo sem julgamento do mérito, 
decorrente da homologação do pedido de desistência da ação 
de consignação em pagamento formulado pelo autor, na qual não 
houve contestação, tem ele o direito ao levantamento das quan-
tias depositadas em juízo, posto que a obrigação junto ao réu 
subsiste para todas as conseqüências de direito.

Recurso especial não conhecido.18 

*   *   *

REsp 427414/RS; RECURSO ESPECIAL 2002/0042988-5  

Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)  

Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 06/05/2004 

Data da Publicação/Fonte DJ 24.05.2004 p. 159 

Acórdão. Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso 
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Minis-
tros Denise Arruda e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro 
Relator.

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. EX-
TINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). 
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. RETORNO AO STATUS 
QUO ANTE. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PELO AUTOR.19

18. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 583.354/GO. Terceira Turma. Relator(a): Nancy 
Andrighi. Julgamento: 07.12.2004. Publicação: DJ 01.02.2005, p. 545. Disponível em <http://www.stj.gov.br/
SCON>. Acesso em 07 mar. 2007.

19. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 427.414/RS. Primeira Turma. Relator(a): Teori Albi-
no Zavascki. Julgamento: 06.05.2004. Publicação: DJ 24.05.2004 p. 159. Disponível em <http://www.stj.gov.br/
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*   *   *

AgRg no Ag 664268/SC; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRU-
MENTO 2005/0038613-3  

Relator(a) Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107)  

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA 

Data do Julgamento 20/10/2005 

Data da Publicação/Fonte DJ 14.11.2005 p. 331 

Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na con-
formidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por una-
nimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Ministros 
Aldir Passarinho Junior, Jorge Scartezzini, Barros Monteiro e Cesar 
Asfor Rocha votaram com o Ministro Relator.

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CON-
SIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 
FORMULADO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO  PROCESSO SEM JULGAMENTO 
DO MÉRITO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PELO AUTOR. POSSIBILIDADE.

1. No caso de homologação de pedido de desistência formulado 
em ação de consignação em pagamento, acarretando na extinção 
do processo sem julgamento do mérito, é cabível que o autor 
proceda ao levantamento das quantias por ele depositadas em 
juízo.

2. Agravo regimental desprovido.”20 (grifos nossos)

Por outro lado, passo à transcrição dos acórdãos do STJ que entendem 
que a extinção da ação consignatória sem julgamento do mérito dá ensejo ao 
levantamento dos valores depositados pelo credor-consignado:

REsp 568552/GO; RECURSO ESPECIAL 2003/0146143-5  

Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122)  

Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 03/03/2005 

Data da Publicação/Fonte DJ 28.03.2005 p. 190

RSTJ vol. 191 p. 111 

SCON>. Acesso em 07 mar. 2007.
20. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 664.268/SC. Quarta 

Turma. Relator(a): Fernando Gonçalves. Julgamento: 20.10.2005. Publicação: DJ 14.11.2005, p. 331. Disponí-
vel em <http://www.stj.gov.br/SCON>. Acesso em 07 mar. 2007.
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Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, 
Denise Arruda, José Delgado e Francisco Falcão votaram com o Sr. 
Ministro Relator.

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 
SFH. DESISTÊNCIA, APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LEVANTA-
MENTO DO DEPÓSITO.

1. A Administração Pública, direta e indireta, conquanto ré, salvo 
exceções legais, submete-se aos ritos especiais traçados no Códi-
go de Processo Civil.

2. A reforma do Código de Processo Civil engendrada em 1994 
introduziu o § 1º no art. 899, possibilitando o levantamento, pelo 
consignado, das quantias depositadas, quando, alegada em con-
testação, a insuficiência do depósito, revelando-se faculdade do 
credor, independentemente de concordância por parte do con-
signante.

3. À luz do § 1º do art. 899 do CPC, não é lícito ao devedor va-
ler-se de consignação em pagamento para, após a realização da 
prova pericial desagasalhando a sua pretensão, desistir da ação 
e pretender levantar a quantia que ele próprio afirmara dever.

4. Havendo a desistência da ação e levantada a quantia incontro-
versa, a quitação parcial produzirá os seus efeitos no plano do 
direito material, e, sob o ângulo processual, impedirá a repro-
positura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não 
levantado. 

5. Raciocínio inverso infirmaria a ratio essendi do § 1º do art. 
899 do CPC, fundado em razão de Justiça, equidade e economia 
processual.

6. Recurso especial provido.21

*   *   *

REsp 515976/GO; RECURSO ESPECIAL 2002/0176065-8  

Relator(a) Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096)  

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA 

21. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 568.552/GO. Primeira Turma. Relator(a): Luiz Fux. 
Julgamento: 03.03.2005. Publicação: DJ 28.03.2005, p. 190. Disponível em <http://www.stj.gov.br/SCON>. Aces-
so em 08 mar. 2007.

Livro 1.indb   346 23/08/2015   22:27:02



347

R nRRoiasR  o R  R F R r gR o  FRiRRniR r o  t o  nRRg R o  rR  rRiR  ono r iR  o R  nRRo R o oR  o r i r d

Data do Julgamento 02/12/2004 

Data da Publicação/Fonte DJ 17.12.2004 p. 519 

Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são par-
tes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recur-
so especial e dar-lhe provimento. Os Srs. Ministros Carlos Alberto 
Menezes Direito, Nancy Andrighi, Castro Filho e Antônio de Pádua 
Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ementa. PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO. EX-
TINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CPC, ART. 899, § 1º. 
APLICABILIDADE. 

- O § 1º do Art. 899 do CPC outorga ao réu, na ação de consigna-
ção, o direito de levantar, desde logo, a quantia depositada pelo 
autor, por se tratar de valor incontroverso. Isto porque, a quantia 
oferecida é aquela que o autor reconhece como devida e, se o 
réu aceita recebê-la, é porque admite ser credor.

- O § 2º do Art. 899 nada tem com o § 1º. Ele trata de sentença 
de mérito que constitui um título executivo em favor do credor 
demandado.

- Não faz sentido devolver à devedora quantia que ela mesma 
ofereceu em pagamento. Tal devolução obrigaria a credora a 
desenvolver desnecessário esforço de cobrança. Isso significa: a 
devolução instaurará lide em torno de controvérsia inexistente, 
fazendo tábula rasa da instrumentalidade das normas processu-
ais.”22 (grifos nossos)

Em nossa opinião, afigura-se correto o posicionamento segundo o qual a 
extinção da ação consignatória sem julgamento do mérito permite o levanta-
mento dos valores depositados pelo credor-consignado.

Entendimento contrário negaria a própria razão de ser do parágrafo 1º do 
artigo 545 do NCPC. Ademais, como dito anteriormente, seria profundamente 
injusto devolver os valores depositados ao autor/devedor, sabendo que ine-
xiste controvérsia com relação a tal montante, o qual, a propósito, fora oferta-
do voluntariamente em pagamento ao réu/credor. Tal procedimento forçaria o 
credor a desenvolver todo um supérfluo esforço de cobrança acerca de débito 
incontroverso. Seria uma total afronta aos princípios da instrumentalidade das 

22. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 515.976/GO. Terceira Turma. Relator(a): Humberto 
Gomes de Barros. Julgamento: 02.12.2004. Publicação: DJ 17.12.2004, p. 519. Disponível em <http://www.stj.
gov.br/SCON>. Acesso em 08 mar. 2007.
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normas processuais, da economia processual e da duração razoável do proces-
so, além do que possibilitaria ao devedor tentar evadir-se, com todos os meios 
processuais de defesa e recurso cabíveis, do adimplemento de um débito que 
já confessara devido e já houvera oferecido em pagamento. 

Nesse mesmo sentido adotado neste trabalho, cito os seguintes preceden-
tes jurisprudenciais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEVANTAMENTO DOS VA-
LORES DEPOSITADOS. PECULIARIDADES DAS AÇÕES RELATIVAS AO SFH. 
IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora tecnicamente correto, não é razoável, do ponto de vis-
ta prático, que a parte, tendo depositado valores que considerou 
incontroversos em vez de pagar as mensalidades diretamente ao 
agente financeiro, venha a levantar esses valores depositados 
em razão de extinção do processo sem julgamento do mérito.

2. Negado provimento ao agravo de instrumento.

(AG 2002.01.00.033395-3/PA, Rel. Desembargador Federal João Batis-
ta Moreira, Rel. Acor. Desembargador Federal João Batista Morei-
ra, Quinta Turma, DJ de 29/08/2005, p.122)23

*   *   *

PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO. EXECUÇÃO EXTRAJUDI-
CIAL CONSUMADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA MUTUÁRIA 
PARA PROPOR AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPETÊNCIA PARA O LEVANTA-
MENTO DOS VALORES CONSIGNADOS.

1. Após consumado o leilão extrajudicial, com a subseqüente ex-
pedição da carta de arrematação do imóvel, não mais subsiste o 
interesse processual da mutuária de ajuizar ação de consignação 
em pagamento com o objetivo de liberar-se da obrigação por 
meio do depósito de prestações de contrato de mútuo habitacio-
nal, visto que já extinto o vínculo obrigacional. Carência de ação 
proclamada. Precedentes da Corte.

2. De outro lado, não se conhece do pedido deduzido na inicial 
de suspensão dos efeitos dos leilões realizados, porquanto tal 
pretensão não se encontra amparada em nenhum fundamento 
fático-jurídico.

23. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Agravo de Instrumento nº 2002.01.00.033395-3/PA. Quinta 
Turma. Relator(a) p/ Acórdão: João Batista Moreira. Publicação: DJ 29.08.2005, p. 122. Disponível em <http://
www.trf1.gov.br/>. Acesso em 09 mar. 2007.
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3. Tendo sido a consignatória extinta, sem julgamento do mérito, 
é admissível o levantamento dos valores depositados pela en-
tidade financeira mutuante, a fim de amortizar as parcelas do 
mútuo. Aplicação do § 1º do art. 899 do CPC. 

4. O ato judicial que delibera a quem compete o levantamento 
da quantia consignada não configura julgamento extra petita, por-
quanto, em ações da espécie, cabe ao Juiz definir, em conformida-
de com a lei, o destino dos valores depositados na conta judicial.

5. Apelação da Autora a que se nega provimento.

(AC 2000.39.00.012626-0/PA, Rel. Desembargador Federal Fagundes 
de Deus, Quinta Turma, DJ 24/08/2006, p.58)24 (grifos nossos)  

Nesse mesmo caminho dispõe o artigo 5º, §4º, do Decreto nº 3.431/2000, 
que regulamenta a Lei nº 9.964/00:

Art. 5º Os débitos da pessoa jurídica optante serão consolidados 
tomando por base a data da formalização.

§ 2º. Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força 
do disposto no inciso IV do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), a inclusão, no 
REFIS, dos respectivos débitos implicará dispensa de juros de mora 
incidentes até a data de opção, condicionada ao encerramento do 
feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação 
judicial e de qualquer outra, bem assim a renúncia do direito, 
sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.

§ 4º. Requerida a desistência da ação judicial, com a renúncia 
ao direito sobre que se funda, os depósitos judiciais efetuados 
deverão ser convertidos em renda, permitida a inclusão no REFIS 
do saldo devedor.

4. CONCLUSÃO

Após esse breve estudo, conclui-se que a extinção do processo sem jul-
gamento de mérito pode beneficiar o autor ou o réu, a depender do caso 
concreto. 

Vimos que, no caso do autor, podem lhe surgir benefícios no que tange às 
custas processuais e honorários sucumbenciais, que serão devidos, em alguns 
casos, pelo réu, em virtude da aplicação do princípio da causalidade.

24. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação Cível nº 2000.39.00.012626-0/PA. Quinta Turma. 
Relator(a): Fagundes de Deus. Publicação: DJ 24.08.2006, p. 58. Disponível em <http://www.trf1.gov.br/>. 
Acesso em 09 mar. 2007.
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No tocante ao réu, por sua vez, os benefícios surgem no caso da peremp-
ção e da coisa julgada formal, além da hipótese de levantamento dos valores 
depositados no bojo da ação consignatória extinta sem julgamento do mérito. 

É este o posicionamento adotado neste trabalho, qual seja, o de que a ex-
tinção da ação consignatória sem julgamento do mérito enseja o levantamento 
dos valores depositados pelo credor-consignado. Tal entendimento se adequa 
à legislação que rege a matéria, máxime à previsão do parágrafo 1º do artigo 
545 do NCPC, além de ser mais consentâneo com os princípios da instrumentali-
dade das normas processuais, da economia processual e da duração razoável 
do processo. Ademais, com essa postura se busca impedir eventuais tentativas 
do devedor de procrastinar ou evadir-se do adimplemento de um débito que 
já confessara devido e houvera oferecido em pagamento de forma espontânea. 
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SUMÁRIO: 1. CONTEXTUALIZANDO O TEMA; 2. O EFEITO DA SENTENÇA DEAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PA-
GAMENTO TRABALHISTA; 3. DECISÃO FUNDADA EM EXPRESSO RECONHECIMENTO, PELO CONSIGANTÁRIO, 
DE CORRETUDE DAS VERBAS CONSIGNADAS, SEM RESSALVAALGUMA DE DIREITOS; 4. HOMOLOGAÇÃO, NA 
CONSIGNATÓRIA, DE ACORDO JUDICIAL QUITADOR DO EXTINTO CONTRATO LABORAL; 5. CONCLUSÃO; 6. 
BIBLIOGRAFIA.

1. CONTEXTUALIZANDO O TEMA
O presente ensaio analisará se há (im)possibilidade de julgamento de pro-

cedência em futura ação trabalhista envolvendo mesmas partes e pedidos de 
anterior ação de consignação em pagamento, nos seguintes casos: a) decisão 

1. Aluno regular do doutorado em Direito da UBA - Universidade Nacional de Buenos Aires/Argentina. Mestre 
em Direito das Instituições Jurídicas e Sociais da Amazônia pela UFPA - Universidade Federal do Pará. 
Especialista em Direito do Trabalho pela UNAMA - Universidade da Amazônia. Graduado pela UFPA – Uni-
versidade Federal do Pará. Professor de graduação e convidado à pós-graduação de direito processual 
civil, processual trabalhista e direito do trabalho. Membro da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem 
dos Advogados do Brasil/Pa, seção Pará. Membro Fundador da ANNEP - Associação Norte e Nordeste dos 
Professores de Processo.Advogado.

2. Aluna regular do curso de doutorado em Direito da UBA - Universidade Nacional de Buenos Aires/Argenti-
na. Especialista em Direito Processual Latu Sensu pela UNAMA - Universidade da Amazônia. Graduada em 
Direito pela UFPA – Universidade Federal do Pará. Professora de teoria Geral do Processo. Conselheira da 
ATEP – Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará.Advogada.
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fundada em expresso reconhecimento, pelo consignatário, de corretude das 
verbas consignadas, sem ressalva alguma de direitos e b) homologação, na con-
signatória, de acordo judicial quitador do extinto contrato laboral.Em tal contex-
to far-se-á notas comparativasentre as disposições do CPC/73 com as do CPC/15.

2. O EFEITO DA SENTENÇA DEAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
TRABALHISTA

Não é pacífico na seara trabalhista o entendimento sobre o real efeito da 
sentença de ação de consignação em pagamento, se unoou dúplice, ou seja, se 
somente declaratório ou declaratório e condenatório.

Aos que o entendem uno, o efeito da sentença consignatória trabalhista 
seria simplesmente o de declarar o valor consignado e exonerar o consignan-
te de eventual obrigação moratóriafutura, sem análise meritória/condenatória 
alguma3, ante a necessidade de se garantir ao consignatário a possibilidade de 
discutir quaisquer questões de seu extinto contrato laboral em reclamatória 
trabalhista própria, dentro da noção desta ser o meioadequado ao debate de 
pleitos vinculados ao contrato laboral, na qualidade de procedimento comum 
mais amplo que a consignação -enquadrada como procedimento especial com 
características/objetivos limitados e específicos4 -,tudo agregado à necessidade 
de se preservar o livre acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF/88),com aplicação 
do princípio da proteção ao trabalhador.

Não concordamos com o entendimento acima e acreditamos que a ação de 
consignação em pagamento pode ser real forma de quitar verbas trabalhistas 
e impedir, nalguns casos, julgamento de procedência em futuro processo en-
volvendo mesmas partes e pedidos daquela. Daí sermos adeptos da corrente 
defensora da possibilidade de existência de efeito dúplice5 na sentença consig-
natória, como nos parece ocorrer com os casos contextualizados neste ensaio.

3. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO. EFEITO - O objetivo principal da ação de consignação em 
pagamento, no Processo do Trabalho, na maioria dos casos, é o de exonerar o empregador (devedor) 
da mora no pagamento de determinadas verbas e dos juros respectivos e a sentença terá natureza 
declaratória, indicando a existência ou inexistência do que está depositado, não fazendo coisa julgada 
em relação a todas obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Recurso obreiro provido para 
declarar a quitação apenas das verbas e valores consignados, limitando-se os efeitos da coisa julgada. 
(TRT6- - RO: 1186102010506 PE 10.2010.5.06.0101-0001186, Relator: Acácio Júlio Kezen Caldeira, Data de 
Publicação: 2011/07/12).

4. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 895. 
“Na ação de consignação em pagamento, a substância da relação jurídica de direito material nunca está 
em causa. Não é e nem pode ser a finalidade da ação de consignação, porque, se assim o fosse, estaria 
extrapolando os seus objetivos para se transformar de procedimento especial em ordinário”.

5. COISA JULGADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. A ação de consignação em pagamento possui natu-
reza dúplice. Quando na decisão da consignatória foi estabelecida a real remuneração do trabalhador, 
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Se acreditar que a sentença de consignação em pagamento não produz, 
em qualquer caso,efeito de coisa julgada material algum6, nos parece equivoca-
do e permissivo de movimentação inútil da Justiça do Trabalho, com dispêndio-
de recursos temporais, pessoais e econômicosdescompassados com o primado 
da segurança jurídica e paz social, tão cobrados das decisões judiciais pátrias, 
pois os jurisdicionados, em tal cenário, não teriam conclusão judicial alguma 
sobre a corretude dos direitos e valores debatidos na consignação, ainda que 
se façam presentes nesta, debatam a veracidade das alegações/pleitos, confes-
sem e façam concessões recíprocas, eis que tal ação, em dito modelo, servirá 
apenas ao consignante se eximir de mora.

Em verdade, pensamos se deva utilizar aconjugaçãodos princípios da eco-
nomia e celeridade processual com o do processo útil, para se permitir o alar-
gamento do efeito sentencial consignatório, passando a declaratório e conde-
natório, como o entende parcela da doutrina pátria7, afimpossibilitar feitura 
decoisa julgada materialem alguns casos8, dentro da dicção do art. 467, CPC/73 
(correspondência no art. 502, CPC/15)9 c/cart. 472, CPC/73 (correspondência no 
art. 506, CPC/1510).

a decisão atrai a coisa julgada, pois presente a tríplice identidade: partes, pedido (declaratório quanto 
ao valor da remuneração) e causa de pedir. Nos termos do Regimento Interno desta Egrégia Corte, trans-
crevo a parte prevalente do voto apresentado pela Execelentíssima Desembargadora Relatora. (TRT-18 
1057200900818005 GO 01057-2009-008-18-00-5, Relator: ELZA CÂNDIDA DA SILVEIRA, data de Publicação: DJ 
Eletrônico Ano IV, Nº 31 de 25.02.2010, pág.42).

6. “PRELIMINAR DE COISA JULGADA. A Ação de Consignação em Pagamento não induz a coisa julgada para a 
reclamatória trabalhista, porquanto não se configura a tríplice identidade de que trata o CPC. Conquanto 
as partes sejam as mesmas, a reclamatória trabalhista tem um objeto muito maior, de modo que o pedi-
do e a causa de pedir não se confundem com os da ACP, cujo escopo é elidir a mora do devedor. (...)”. 
(TRT/RO - 0012900-52.2009.5.01.0032).

7. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 1345/46. 
“Com a introdução do §2º no art. 899 do CPC, passou-se a permitir que a sentença, reconhecendo a insufi-
ciência de depósito, possa determinar o montante devido. Neste caso, a própria sentença já valerá como 
título executivo, facultando-se ao credor promover a execução nos mesmos autos, isto é, independente 
de propositura de nova ação de cognição para ver reconhecido o crédito em outra sentença. Pode-se di-
zer, assim, que, em tal hipótese, a sentença prolatada em ações de consignação possui natureza dúplice, 
ou seja, declaratória e condenatória.

8. TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Curso de direito processual do trabalho. III vol. São Paulo: LTr, 2009, p. 
2610. “Ao examinar o mérito, a sentença – independentemente do resultado do julgamento – produzirá 
coisa julgada material (CPC, art. 467). A esse respeito, convém destacar a regra contida no art. 472 do 
mesmo Código, segundo a qual a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não be-
neficiando nem prejudicando terceiros. Sendo assim, a quitação que o autor vier a obter na ação de 
consignação em pagamento terá eficácia somente em face do réu, não valendo perante terceiros”.

9. BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 333. “O 
art. 502 conserva a iniciativa do art. 467 do CPC atual de conceituar a coisa julgada. Ao fazê-lo, contudo, 
abandona a palavra ‘eficácia’ em prol da ‘autoridade, o que aproxima, na perspectiva teórica, o conceito 
legal às lições de Liebman sobre o instituto”. 

10. BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 337. “O 
novo CPC, acolhendo iniciativa do Projeto da Câmara, inovou substancialmente ao prever que a coisa 
julgada, que se forma entre as partes, não pode prejudicar terceiro. Trata-se de proposta que consagra, 
mesmo nos ‘processos individuais’, o transporte in utilibus da coisa julgada’. 
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3. DECISÃO FUNDADA EM EXPRESSO RECONHECIMENTO, PELO CONSIGAN-
TÁRIO, DE CORRETUDE DAS VERBAS CONSIGNADAS, SEM RESSALVAALGU-
MA DE DIREITOS

O desfecho ideal da consignação em pagamento trabalhista ocorre quan-
do o consignatário expressamente reconhece a total corretude daquela e, ato 
contínuo, aceita receber os valores consignados sem nenhuma ressalva de di-
reitos.Na prática trabalhista tal situação geralmente ocorre durante a audiência 
inaugural, que continua sendo realizada nas consignatórias mesmo após a Lei 
8.951/9411, a demonstrara continuadautilidade de tal procedimento à resolução 
rápida de eventuais conflitos. 

Ocorrida a situação acima, o decisório consignatório fará coisa julgada ma-
terial, pois pautará seufundamento na própria confissão judicial do consignatá-
riosobre a corretudedas verbas consignadas (art. 350, CPC/73 - correspondência 
no art. 389 c/c 391, CPC/1512), tornando-as incontroversas (art. 334, CPC/73 – cor-
respondência no art. 374, CPC/1513).

Se os litigantes de consignação expressam convergência sobre a corretude 
das parcelas consignadas, sem ressalva alguma, possibilitam prolação de deci-
sório com dúplice efeito - declaratório e condenatório -, impeditivo do consig-
natário obter julgamento de procedência em futura ação a envolver mesmas 
partes e pedidos daquela, por não ser aceitável ao judiciário desconhecer de 
suas próprias decisões14.

11. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 1342. 
“Após a vigência da Lei 8.951/94, a audiência inicial foi eliminada, (...).

 O novo procedimento prejudica, a nosso ver, uma possível ‘audiência de conciliação’ entre o empregado 
e o empregador. Todavia, pensamos que nada impede que o juiz, com arrimo no art. 765 da CLT, e so-
bretudo em homenagem ao princípio da conciliação, designe audiência para a tentativa de composição 
do conflito. Essa providência visa compatibilizar o procedimento civil com o trabalhista, tornando, assim, 
viável a utilização da consignatória na Justiça do Trabalho’.

12. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por 
artigo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 652. “A confissão é ato da parte em que reconhece 
fato que lhe é desfavorável, mas favorável aos interesses da parte contrária (art. 389, NCPC).

 Com efeito, a confissão de uma das partes, acerca de fatos alegados pela outra, afasta a controvérsia 
sobre esse mesmo fato, que se reputa verdadeiro, deixando de ser, em princípio, necessária a produção 
de outras provas a seu respeito”.

13. BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 274. “Sem 
novidades em relação ao CPC atual, o art. 378 indica os fatos que independem de prova: os notórios; os 
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; os admitidos no processo como incontro-
versos; e aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”.

14. CAETANO, Marcelo Miranda. Pontes de Miranda e o direito processual, in ‘Conversando com Pontes de 
Miranda sobre a aplicação dos art. 475-N, II; 485, IV, V e 495 do CPC na ação rescisória trabalhista – existên-
cia de coisa julgada a ser respeitada em acordo judicial quitador de extinto contrato laboral”. Bahia: Ed. 
JusPodivm, 2013. p. 796. “Tal conduta provavelmente seria entendida por Pontes como forma de impedir 
que qualquer magistrado, em processo futuro, deliberadamente desconheça ou afaste julgado prolatado 
em processo anterior, inclusive quando finalizado por conciliação que, em função da abrangência de sua 
quitação, vier a tornar qualquer pretensão futura como mera reprodução da primitiva (art. 301, §§ 1º e 
2º, do CPC), situação a reforçar a rescindibilidade do segundo julgado, por força das disposições do art. 
6º, §1º e 2º da LINDB”.
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4. HOMOLOGAÇÃO, NA CONSIGNATÓRIA, DE ACORDO JUDICIAL QUITADOR 
DO EXTINTO CONTRATO LABORAL

Em ação de consignação trabalhista, havendo interesse dos litigantes em 
acordar judicialmente paraquitar completamenteseu extinto contrato laboral, 
acreditamos bastar à ultimação de tal conciliação o deferimento judicial de seus 
contornos (pode-se utilizar aditamento à consignação,pedido contraposto ou re-
convenção, para auxiliar na inclusão de novos pedidos), que terá ares de decisão 
condenatória irrevogável, podendo, inclusive, acaso necessário, ser dado prazo 
ao consignante complementaro valor consignado. Satisfeito integralmente o valor 
acordado, a conciliação surtirá efeitos, levando a consignação ao arquivamento15.

As disposições acima se amoldam aos ditames do art. 831, p. u. da CLT e 
da Súmula 100, V do TST, a determinarem ter a homologação de acordo judicial 
mesma validade de decisão irrecorrível, valendo como coisa julgada16 e ato 
jurídico perfeito17 (art. 5º, II e XXXVI, da CF/88), sedimentada na presunção de 
inexistência de vício de consentimento quando de sua pactuação, pois realiza-
da na presença de magistrado e dos advogados constituídos (exceto jus postu-
landi), tornando tal acordo irrecorrível18, inclusive por inexistência de interesse 
recursal e por ausência de sucumbente19.

15. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. QUITAÇÃO 
AMPLA E PLENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL. A autora pretende a rescisão da sentença homologatória de 
acordo realizado em ação de consignação de pagamento, pela qual também declarada a quitação ampla 
e geral de todos os direitos decorrentes da relação de emprego, com fulcro no art. 485, V, do CPC, sob a 
alegação de violação aos arts. 128 , 460, 890 e 891 do CPC. Todavia, à luz da diretriz da Orientação Juris-
prudencial nº 132/SBDI-2 -Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena 
e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as de-
mais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova 
reclamação trabalhista -. O mero arrependimento tardio de uma das partes não dá ensejo ao corte resci-
sório. Precedentes . Recurso conhecido e não provido. (TST - RO: 1061620115050000  106-16.2011.5.05.0000, 
Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 15/10/2013, Subseção II Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 18/10/2013).

16. EMENTA: ACORDO JUDICIAL HOMOGOLADO EM JUÍZO – OFENSA À COISA JULGADA - EFEITOS DE QUITAÇÃO. Existindo 
acordo judicial homologado dando quitação amplas das verbas objeto da ação, este tem eficácia de 
decisão irrecorrível, e qualquer discussão acerca do extinto contrato de trabalho, encontra barreira na 
coisa julgada. (TRT 13ª R., RO 00160.2012.024.13.00-0, 2ª Turma, Rel. Des. Wolney de Macedo Cordeiro, DJ 
25/05/2012).

17. EMENTA. Acordo homologado judicialmente. Coisa julgada. O acordo judicial, devidamente homologado, 
faz coisa julgada entre as partes, sendo incabível o posterior pronunciamento judicial a respeito da ma-
téria nele acordada, sob pena de afronta à coisa julgada. Inteligência do artigo 831, parágrafo primeiro, 
da CLT. (TRT 4ª R., RO 0000607-14.2010.5.04.0232, 10ª Turma, Rel. Des. Denise Pacheco, Data: 01/03/2012).

18. MARTINS, Sérgio. Comentários às Súmulas do TST. São Paulo: Atlas, 2009, p. 67. “Para as partes o trânsito 
em julgado ocorre na data da homologação pelo juiz. O trânsito em julgado não ocorre depois de 8 dias 
do prazo para recurso. A parte só poderá recorrer se o juiz não homologar parte da postulação pedida 
pelas partes. Se não estabeleceu nenhuma restrição, não cabe recurso, mas ação rescisória”.

19. KLIPPEL, Bruno. Direito sumular esquematizado – TST. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 150. “A decisão realmen-
te será irrecorrível por ausência de interesse recursal, já que nenhuma das partes restou sucumbente. A 

Livro 1.indb   357 23/08/2015   22:27:02



oRRoR dR  orRRroR  oRR gRrR  R  RrR  r R d r o  dRRR g gR

358

Nessa senda, entendemos perfeitamente válido o ato homologatório de 
acordo judicial quitador da integralidade do extinto contrato laboral havido 
entre os litigantes de ação de consignação em pagamento, que não mais pode-
rão rediscuti-lo noutro processo20, dentro da necessidade de se preservar a res 
judicata e se garantir a estabilidade das relações. 

Na realidade, a questão em comento se resolve pela direta aplicação da 
OJ 132 da SBDI-2 do TST21, a possibilitar pactuação de acordo judicial voltado à 
quitação integral de extinto contrato laboral, onde a advinda coisa julgada-
abrangerá toda e qualquer parcela vinculada a este22.

Por outro lado, aos que entendem não ser possível quitar, por acordo ju-
dicial, a totalidade do contrato laboral, em função de somente se poder o fazer 
das parcelas efetivamente pleiteadas na inicial, pode-se dizer que o direito 
brasileiro a muito alberga a possibilidade de se transacionar parcelas não plei-
teadas no processo, na medida em que o art. 475-N, III, do CPC (correspondên-
cia no art. 515, §2º, CPC/1523)é taxativo24 ao autorizar o magistrado a homologar 

impossibilidade de interposição de qualquer recurso gera o trânsito em julgado da sentença ou acórdão 
que homologar o acordo, ocasionando a imutabilidade da decisão. O cabimento da rescisória encontra-
-se previsto na Súmula n. 259 do TST, cuja redação destaca que ‘só por ação rescisória é impugnável o 
termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT’”.

20. As disposições da OJ 132 da SBDI-2 do TST estão em pleno vigor e são válidas desde 01/05/2004, tendo 
como precedentes decisões de vários Ministros do TST, tais quais: Min. Aurélio M. de Oliveira; Min. José 
Luiz Vasconcellos; Min. Vantuil Abdala; Min. Luciano de Castilho; Min. Francisco Fausto e Min. Barros Le-
venhagen. Valendo observar os seguintes julgados sobre o tema: ROAR 0677/1983; ROAR 1066/1989; ROAR 
150617/1994; ROAR 255945/1996; ROAR 255945/1996; ROAR 435954/1998; AR 545318/1999; ROAR 533788/1999.

21. OJ 132, SBDI-2 do TST. Ação rescisória. Acordo homologado. Alcance. Ofensa à coisa julgada - Acordo cele-
brado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer res-
salva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto 
contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista. 

22. RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR. NOVA RECLAMAÇÃO 
RELATIVA AO MESMO CONTRATO. COISA JULGADA. AMPLITUDE E EFEITOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 831 DA CLT. 
O acordo celebrado entre as partes, submetido à homologação judicial, no qual a reclamante outorgou 
plena quitação à reclamada, sem ressalvas, possui efeito liberatório geral e irrestrito, impedindo, inclu-
sive, a propositura de ação indenizatória de natureza civil. A amplitude da transação pode ser estendida 
pelas partes, não se restringindo às verbas objeto do pedido inicial (Orientação Jurisprudencial nº 132 
da SBDI-2). Óbice da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista não conhecido. (TST, Relator: Emmanoel 
Pereira,data de Julgamento: 04/11/2009, 5ª Turma).

23. BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 343.“O 
objeto do art. 515 é indicar o rol dos títulos executivos judiciais, isto é, aptos a autorizar a fase de 
cumprimento de sentença, o que faz com aprimoramentos quando comparado com a disciplina do art. 
475-N do CPC atual e também ampliando-o. (...).O §2º inova, ao menos textualmente, ao admitir que a 
autocomposição judicial (a referência é feita ao título apontado no inciso II do art. 515) pode envolver 
não só matéria alheia ao litígio, mas também outras pessoas. BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de 
Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 343.

24. PROC. Nº TST-RR-1.259/2008-111-18-00.7 - A C Ó R D Ã O 8ª TURMA - RECURSO DE REVISTA - HOMOLOGAÇÃO JU-
DICIAL DE ACORDO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAS DISCRIMINADAS - CORRELAÇÃO COM OS PEDIDOS 
DA INICIAL - ARTIGO 475-N, III, DO CPC Inexiste preceito legal obrigando a que a transação judicial observe 
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conciliação envolvendo matéria não posta em juízo25, inclusive porque o art. 
840 do CC permite concessões mútuas entre os litigantes, justamente para que 
tal acordo sirva de declaração e/ou reconhecimento de direitos e concessões 
entre aqueles, por ser mais célere e econômica forma de finalização do litígio, o 
que afasta a aplicação dos art. 128, CPC/73(correspondência no art. 141,CPC/15) 
e 460, CPC/7326(correspondência no art. 492,CPC/1527).

Ademais, como o magistrado não é obrigado a homologar conciliação algu-
ma, sobretudo quando visualizar nesta ocorrência de simulação, fraude ou ile-
galidade que a comprometa28 (art. 129, CPC/73 - correspondência no art. 142, CP-
C/1529), pode-se conjectura que, se homologou conciliação na consignação o fez, 

os pedidos elencados na peça inaugural. Para demonstrar a desnecessidade de as parcelas do acordo 
guardarem correlação com os pedidos da inicial, recorde-se que a avença judicialmente homologada 
pode até mesmo versar matéria não posta em juízo (artigo 475-N, III, do Código de Processo Civil - antigo 
artigo 584, III, do mesmo diploma). Recurso de Revista conhecido e provido. 

25. MARTINS, SÉRGIO PINTO. Comentários às orientações jurisprudenciais da SBDI-1 e 2 do TST. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 211. “Se o empregado dá plena e ampla quitação, não fazendo qualquer ressalva, alcança tam-
bém o contrato de trabalho, pois inclusive é possível fazer acordo de questão não posta a exame do 
Judiciário (art. 475-N, III, do CPC). A conciliação vale como decisão irrecorrível (art. 831 da CLT). Viola a 
coisa julgada a propositura de nova ação trabalhista postulando aquilo que já tenha sido sepultado pelo 
acordo firmado entre as partes.

26. ACÓRDAO TRT 8ª/2ªT./RO 0000105-42.2010.5.08.0110. RECORRENTE: FRANCISCA CHAVES GONÇALVES E AGROPALMA 
S/A. ACORDO HOMOLOGADO. QUITAÇÃO GERAL EM RELAÇÃO AO EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO. COISA JULGADA. 
Verifica-se dos termos do acordo homologado nos autos do processo n° 110-317/2008-4, que a reclamante 
deu quitação ‘integral, irretratável e irrevogável aos pleitos da inicial e ao extinto contrato de trabalho’ 
(fls. 69), o que atrai a aplicação dos arts. 831, parágrafo único, e 836 da CLT, não havendo mais possibili-
dade de se discutir a questão. Do ponto de vista da doutrina, segundo Manoel Antonio Teixeira Filho, ‘na 
prática, a conciliação se revela sob a forma de transação, que, por sua vez, traduz um negócio jurídico 
bilateral, por força do qual os litigantes põem fim ao processo, mediante exaustão do mérito (CPC, art. 
269, III). Uma das vantagens da transação é que esta não se submete às regras contidas nos arts. 128 e 
460, do CPC, estabelecedores dos limites objetivos da entrega da prestação jurisdicional. Sendo assim, 
os transatores podem redimensionar esses limites, como evidencia, por exemplo, o art. 584, inciso III, do 
estatuto processual civil’ (in, BREVES COMENTÁRIOS À REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO, São Paulo: LTr, 2005, p. 
124). O C. TST já uniformizou a matéria, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 132, da SBDI-2.

27. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por 
artigo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 798. “O juiz deve ater-se ao pedido. É-lhe vedado 
apreciar, seja para conceder ou para negar, algo que seja diferente do pedido formulado pela parte 
(v. art. 141). Não pode o juiz dar à parte mais do que ela pediu, nem algo diverso do que foi pedido; e 
também não pode expressamente, não conceder pedido não feito. Ou seja, julgam-se procedentes ou 
improcedentes pedidos feitos, e exatamente estes pedidos. 

28. MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo II, Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 370. 
“(...). 2). A caracterização de tal poder do juiz, estranho à delimitação ao pedido em que tradicionalmen-
te sempre se pôs o juiz, consiste em ter ele (verbo ‘proferirá’) de obstar ao objetivo indevido da parte. 
A parte adversa não lho pediu, ou lho pediu, ou lho sugeriu no curso da causa. Não importa. Os atos 
que ele pode impedir, invocando o art. 129, foram considerados pelo Estado independentes de qualquer 
das partes. Ao ter de decidir, o juiz se encontra em face do que aduziram as partes e os interessados, e 
desse pedido do Estado. Porque, em verdade, o art. 129 funciona no processo, se queremos conservar 
os princípios que regem o direito processual, como pedido do Estado para que se coarcte a atividade 
daninha de qualquer dos litigantes, autor ou réu. Pedido permanente e para quaisquer processos”. 

29. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por 
artigo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. “Esta regra se insere no conjunto de dispositivos 
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dentre outros, por: a) manifesta vontade das partes; b) acreditar inexistirem 
vícios que lhe prejudicassem; c) entender a avença adequada e vinculada aos 
contornos fático-jurídicos da ação; d) reconhecer na conciliação pactuada legal 
forma de declarar/reconhecer direitos; e) não vislumbrar existência de prejuízo 
ao trabalhador, que diminua ou afaste a fruição de direitos e tampouco afete 
sua dignidade e f) caráter ampliativo e não específico da transação judicial.   

Outrossim, o entendimento supra se apega, por analogia, à Súmula 330 do 
TST30, a determinar a quitação de qualquer parcela descrita no TRCT quando ho-
mologado sem ressalva pela entidade sindical laboral, por força de seu efeito 
liberatório, possibilitando ao ex-empregador, acaso seu ex-empregado ajuíze 
futura reclamatória trabalhista contra si, se valer de tal quitação sindical para 
afastar julgamento de procedência das parcelas listadas em dito TRCT.

Ora, se a homologação sindical de TRCT não ressalvado gera tamanho efei-
to processual, que o diga a conciliação judicial em ação de consignação, onde a 
presença do magistrado, via de regra, faz o trabalhador se sentir mais protegi-
do e capaz de contra argumentar as assertivas e pedidos do seu ex-emprega-
dor. Contrário senso, seria admitir que a conciliação judicial seja ato inferior e 
mais frágil que a sindical, o que nos parece despropositado, incluso à atuação 
do magistrado não se apequenar31.

Como se vê, a consignação em pagamento trabalhista pode perfeitamente 
albergar acordo judicial homologador de quitação do extinto contrato laboral 
e, como tal, fazer coisa julgada material impeditiva de julgamento de proce-
dência em futura ação entre os mesmos litigantes, de parcelas vinculadas a tal 
contrato32.

legais que permitem ao juiz o exercício de poder de controle sobre a atividade das partes no processo, 
de forma a ser manter a dignidade (e a verdadeira destinação) da atividade jurisdicional desenvolvida”. 

30. Súmula nº 330 do TST – Quitação. Validade - A quitação passada pelo empregado, com assistência de enti-
dade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos 
do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, 
salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas.

 I - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, conseqüentemente, seus 
reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse recibo.

 II - Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a 
quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação.

31. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COISA JULGADA. EFEITOS . Ação de consignação 
em pagamento em que houve acordo mediante quitação abrangente de todo o contrato de trabalho, 
ressalvadas determinadas parcelas. Coisa julgada que se opera em relação às parcelas que não foram 
objeto de ressalva. Recurso de revista a que se nega provimento- (TST-RR-517.077/1998.1, 3ª Turma, Rela-
tor Ministro Gelson de Azevedo, DJ 02.4.2004).

32. RECURSO DE REVISTA. ACORDO HOMOLOGADO. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA ANTERIORMENTE. QUITAÇÃO PLENA. 
COISA JULGADA. Consoante pacífica jurisprudência sedimentada na OJ 132 da SBDI-2, que assere: -Acordo 
celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer 
ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao 
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5. CONCLUSÃO

Como visto alhures, acreditamos acertado o entendimento de poderser 
a ação de consignação em pagamento meio processual voltado à criação e/
ou extinção obrigacional na seara laboral, permitindo, nalguns casos, que a 
procedência de sua decisão gere efeitos de coisa julgada material33 a impedir, 
dentro dos contornos e limites de cada caso concreto, generalizado julgamento 
de procedência de pleitos formulados em futuro processo envolvendo mesmas 
partes e parcelas daquela.
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C A P Í T U L O  2 1

Improcedência do pedido 
para além das partes e o 

exercício “regular” do direito: 
representação vazia em órgão de 
classe – ausência de danos morais 

em favor do representado
Pablo Malheiros da Cunha Frota1 e William Soares Pugliese2

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. A MITOLOGIA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO; 3. A NECESSÁRIA COE-
RÊNCIA DE UM ORDENAMENTO JURÍDICO; 4. PREMISSAS E FUNDAMENTOS DO CASO CONCRETO; 5. 
CONCLUSÃO: O INDISPENSÁVEL RESPEITO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS; 6. 
REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO 

Receber adecorosa invitação de BECLAUTE OLIVEIRA DA SILVA é motivo de extremo 
aprazimento e, concomitantemente, de enorme incumbência para estes subs-
critores, por dois motivos: (i) quem convida é um dos raros processualistas, no 
direito contemporâneo, que reúne em seus trabalhos, palestras e aulas sólida 
formação teórica, filosófica e dogmática, como se verifica em sua dissertação 

1. Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Função Social 
do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Especialista em Direito Civil pela Unisul. 
Especialista em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor da 
Universidade Federal de Goiás. Advogado. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/0988099328056133.

2. Doutorando em Direitos Humanos e Democracia pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Univer-
sidade Federal do Paraná. Mestre em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito Proces-
sual Civil (Novo CPC) da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Advogado. CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5838227815942237.
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de mestrado, intitulada de Fundamentação da sentença como cláusula pétrea e 
seu reflexo na sentença cível, bem como em sua tese de doutorado, denomi-
nada de A cognição no mandado de segurança sob o prisma dialógico de Mikhail 
Bakhtin; (ii) é extremamente gratificante discutir o problema da ausência de 
densificação de termos avaliatórios3 pelos acórdãos e, por consequência, de 
uma fundamentação decisória obstativa de um diálogo entre o jurisdicionado, 
o leitor e o jurista com o julgador, pois o sentido que cada um atribui aos ter-
mos avaliatórios deve ser claramente demonstrado, em homenagem aos arts. 
93, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 458, II, do Código de Processo 
Civil (CPC/73) e 489 do Novo Código de Processo Civil (NCPC),que se encontra em 
tramitação no Congresso Nacional brasileiro.4

Nessa linha, o convite a nós formulado parece refletir uma simbiose entre 
as preditas temáticas tratadas nos trabalhos acadêmicos sobreditos de autoria 
de BECLAUTE OLIVEIRA DA SILVA, por cuidar dos efeitos processuais e materiais do jul-
gamento de improcedência do pedido, temática pouco devotada pela literatura 
jurídica e pela jurisprudência no Brasil. O tema abordado envolve o problema da 
não explicitação de sentido, pelo acórdão analisado,5 da excludente de ilicitude 
civil designada exercício regular do direito(Código Civil - CC, art. 188, I), que foi 
utilizada para afastar a reparação por danos morais pedida pelo representado 
(arquiteto) em desfavor do representante (cliente, membro das forças armadas 
e servidor do Superior Tribunal Militar − STM), em decorrência de representação 
vazia perante o CREA-DF – Conselho Regional de Arquitetura do Distrito Federal. 

Desse modo, problematiza-se: (i) o acórdão da 2ª Turma Cível do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reafirma a necessidade 
de uma perspectiva dialógica entre a literatura jurídica e a jurisprudência, por-
que esta última, definitivamente, “não é autossuficiente”;6(ii) o divórcio entre o 
direito produzido pela literatura jurídica e aquele aplicado pelos tribunais fica, 
mais uma vez, caracterizado, como denunciado por POUND, em 1910.7

3. FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. Metodologia de Análise de Decisões. In: XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, 2010, Fortaleza. Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, 2010; FREITAS FILHO, 
Roberto. Intervenção Judicial nos Contratos e Aplicação dos Princípios e das Cláusulas Gerais: o caso do 
leasing. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2009.

4. Projetos de Lei 6.025, de 2005, 8.046, de 2010, e Projetos de Lei 1.489 e 1.824, de 1996; 491, de 1999; 6.507, 
6.870-A e 7.499-A, de 2002; 1.522 e 1.608, de 2003; 4.386, de 2004; 5.983, de 2005; 7.088 e 7.462, de 2006; 212 
e 887, de 2007; 3.015, 3.387, 3.743 E 3.919, de 2008; 5.475, 5.748, 6.178, 6.195, 6.208 e 6.407, de 2009; 7.360 
e 7.506, de 2010; 202, 217, 241, 1.199, 1.626, 1.628, 1.650, 1.850, 1.956, 2.627, 2.963 e 3.006, de 2011; 3.743, 
3.907, e 4.110, de 2012; e 5.562, de 2013.

5. TJDFT − Apelação Cível 19990110832930. 2ª T Cível. Rel. Des. Waldir Leôncio. DJU de 26.10.2004. A decisão 
foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do AgRg no RESP 753.095. 3ª T. Rel. Min. 
Castro Filho. DJ de 10.09.2007, com base no fato de revisar o entendimento do TJDFT acerca do tema en-
volveria a rediscussão de matéria fático-probatória (Enunciado 7 da Súmula do STJ). 

6. KOZICKI, Kátia; PUGLIESE, William S. O direito à igualdade nas decisões judiciais. In: ALVES, Cândice Lisboa; 
MARCONDES, Thereza Cristina Bohlen Bitencourt. (Orgs.). Liberdade, Igualdade e Fraternidade: 25 anos da 
Constituição Brasileira. Belo Horizonte: D’Plácido Editora, 2013, p. 385-403, p. 401.

7. POUND, Roscoe. Law in the Books and Law in Action. American Law Review, v.44, p.12-36, 1910, p. 35-36.
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Para cumprir este mister, o artigo foi dividido, além da introdução e das 
referências, em duas partes: a primeira, relacionada à importância que se deve 
conferir aos efeitos materiais e processuais no momento em que se julga a 
improcedência do pedido e a relevância de se manter a coerência do orde-
namento jurídico; a segunda, será dedicada às nuances do caso concreto, cuja 
conclusão abarcará a crítica feita à omissão de sentido do que seja exercício 
regular do direitopelo julgado, para fins de se afastar (ou não) a reparação por 
danos morais pedida pelo ofendido. 

Essa última parte pretende verificar se a forma de justificação da 2ª Tur-
ma Cível do TJDFT para excluir a mencionada reparação se afasta do quadripé 
argumentativo de NEIL MACCORMICk − princípios, coerência, consistência e conse-
quência8 − e pode gerar decisões com baixa densidade argumentativa e de fun-
damentação, a, possivelmente, vulnerar o dever de fundamentação de cunho 
constitucional e infraconstitucional. 

O objetivo, ao final da análise, é demonstrar a relevância de o intérprete 
respeitar o mencionado quadripé proposto por NEIL MACCORMICk no momento de 
justificar as decisões em cada caso concreto. Isso porque, o respeito a tais cri-
térios, reluz a (i) ideia de direito com o sentido argumentativo; (ii) a reflexão 
sobre as formas de expressão do direito; e (iii) a pretensão de correção do 
direito, com a indispensabilidade de se fazer justiça em cada caso, a partir do 
papel desempenhado pela eticidade a ser observada na atividade interpreta-
tiva de qualquer julgador.9

Ao fim e ao cabo, a construção argumentativa deste artigo está permeada 
pela inevitabilidade de o intérprete oblar o sentido que empresta às palavras 
avaliatórias, com o intuito de que não se interdite o diálogo com os leitores e 
com a comunidade jurídica sobre as premissas, a fundamentação e a decisão 
retratada neste trabalho.

2. A MITOLOGIA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

Em 1934, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América julgou Nebbia v 
New York10. Discutia-se se o estado de Nova Iorque tinha poder e legitimidade 
para determinar o preço máximo e mínimo do leite, um debate tão acalorado 
que já havia causado duas mortes. O lojista Leo Nebbia foi multado por ter 
cobrado um preço abaixo do determinado pela regra estadual e questionou 

8. MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Series, 2003.
9. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa. Sobre o caráter argumentativo do direito: uma defesa do pós-positivismo 

de Neil MacCormick. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 106, p. 263-313, 2013.
10. 291 U.S. 502, 54 S.Ct. 505, 78 L.Ed. 940 (1934). Ver, para mais detalhes, CHOPER, Jesse H.; FALLON JR., Richard 

H.; KAMISAR, Yale; SHIFFRIN, Steven H. Constitutional Law: cases – comments – questions. 10. ed. St. Paul: 
Thomson West, 2006, 313-315.
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em juízo a legalidade da medida. A decisão da Suprema Corte entendeu que 
qualquer estado poderia, sim, regular os preços de produtos comercializados e 
que a medida não feria a cláusula do devido processo legal. Esse entendimento 
pauta as decisões políticas e judiciais dos Estados Unidos até hoje.

Na década de 90, outros três casos chamam a atenção. Em Employment 
Division v. Smith,11 a Suprema Corte negou os benefícios decorrentes do de-
semprego para Alfred Smith e Galen Black, funcionários demitidos por terem 
utilizado o alucinógeno peyote em uma cerimônia religiosa. A decisão tratou de 
um tema bastante complexo, mas entendeu que a liberdade religiosa encontra 
nas proibições legislativas um limite intransponível. Os votos dos Ministros são 
considerados fundamentais para a compreensão da liberdade religiosa nos 
Estados Unidos e este caso é considerado um paradigma para o estudo da ma-
téria por inúmeros juristas12.

No caso Nixon v. United States13a Suprema Corte recusou-se a analisar um 
processo de impeachment conduzido pelo Senado sob o argumento (dworkinia-
no) de que se tratava de uma questão política. A decisão, embora contestada 
em outros casos, é um importante elemento para a construção da teoria da 
impossibilidade de revisão judicial dos atos do Executivo.

O médico Harold Glucksberg questionou judicialmente uma lei editada pelo 
estado de Washington que vedava a prática de suicídio assistido14. Ele alegava 
que o suicídio era uma liberalidade do paciente, protegida pela 14ª Emenda, 
e que os médicos não poderiam ser proibidos de atender a tais desejos. Por 
maioria, a Suprema Corte concluiu, em 1997, que a Constituição norte-america-
na não protege o suicídio como um direito fundamental de liberdade e que, 
portanto, a lei era constitucional. 

Já no Brasil, pode-se observar a decisão proferida na ADI 4578, em que 
o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei da Ficha Limpa e, 
portanto, aplicável às eleições de 2012. Ainda, na ADI 2669, o Supremo confir-
mou a legalidade da cobrança de ICMS nos casos de transporte terrestre de 
passageiros.

11. 494 U.S. 872, 110 S.Ct 1595, 108 L.Ed 2d 876 (1990). Ver, para mais detalhes, CHOPER, Jesse H.; FALLON JR., 
Richard H.; KAMISAR, Yale; SHIFFRIN, Steven H. Constitutional Law: cases – comments – questions. 10. ed. St. 
Paul: Thomson West, 2006, 1138-.

12. Ver, por todos, DWORKIN, Ronald. Religion Without God. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
13. 506 U.S. 224, 113 S.Ct, 732, 122 L.Ed.2d 1 (1993). Ver, para mais detalhes, CHOPER, Jesse H.; FALLON JR., Ri-

chard H.; KAMISAR, Yale; SHIFFRIN, Steven H. Constitutional Law: cases – comments – questions. 10.ed. St. 
Paul: Thomson West, 2006, 26-32.

14. Washington v. Glucksberg. 512 U.S. 702, 117 S.Ct 2258, 138 L.Ed.2d 772 (1997). Ver, para mais detalhes, CHOP-
ER, Jesse H.; FALLON JR., Richard H.; KAMISAR, Yale; SHIFFRIN, Steven H. Constitutional Law: cases – comments 
– questions. 10.ed. St. Paul: Thomson West, 2006, 471-485.
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As decisões acima relatadas não parecem ter muitos elementos em co-
mum. À primeira vista são relevantes apenas para suas respectivas áreas, como 
o direito constitucional, administrativo ou tributário. Existe um ponto,no entan-
to, que as une e que converge para o tema central deste trabalho: todas as 
decisões acima referidas são sentenças de improcedência do pedido. 

Ocorre, porém, que o direito processual civil brasileiro tem um entendi-
mento bastante específico a respeito desta figura. Seguindo a linha italiana, 
entende a literatura jurídica15 que o julgamento pela improcedência do pedido 
produz os mesmos efeitos de uma decisão declaratória negativa, ou seja, o 
mero reconhecimento de que uma determinada relação jurídica não existe ou 
não produz os efeitos alegados. No plano material, portanto, a improcedência 
do pedido não significa nada além da inexistência de um fato relevante para 
o direito e, por consequência, a manutenção do status quo ante. Surpreende o 
fato desse ensinamento estar tão difundido que os mais recentes manuais de 
direito processual civil pouco tratam a respeito da matéria.16

Na esteira do direito processual civil, portanto, as decisões que julgam o 
pedido improcedente têm mínima relevância para o Direito, pois apenas con-
firmam a pretensão do réu de ver a sua situação jurídica manter-se intocada. 
Assim, no âmbito processual, essas decisões nada mais têm a contribuir. Tama-
nha é a certeza acerca do tema que seria possível sugerir a inclusão do “mito 
da improcedência do pedido” à obra de L. A. BECkER.17

Por outro lado, a improcedência do pedido parece não despertar qual-
quer interesse nos estudos desenvolvidos pelo direito material, como se a 
figura fosse similar a um não julgamento, ou a um julgamento sem resolução 
do mérito. O instituto é tratado com exacerbada simplicidade, como se a teoria 
do direito material de ação ainda estivesse em vigor: julgou-se improcedente o 
pedido porque o autor não tinha qualquer direito.

Criou-se o mito de que a sentença de improcedência do pedido é irrele-
vante para o direito. Trata-se de mera sentença declaratória negativa, cuja pro-
dução de efeitos é tão escassa que não merece atenção por parte dos juristas.

O presente trabalho procura demonstrar o inverso. Partindo-se da pre-
missa de que as decisões judiciais passam a integrar o ordenamento jurídico 

15. THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v.1, p. 56.
16. Foram consultados DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil. 6ª ed. Salvador: Juspodivm, 2011, v. 2; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 
Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, v. 3; MARINONI, Luiz Guilherme. Processo de Conhecimento. 8ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010; MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil. 9ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, v. 1; OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. 
São Paulo: Atlas, 2012, v. 2.

17. BECKER, L. A. Introdução à mitologia do processo civil. Porto Alegre: Manas, 2009.
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após serem proferidas, as sentenças que julgam improcedente um pedido são 
tão relevantes para o Direito e para os direitos das partes e de todos aqueles 
que se encontram em situação similar, quanto uma sentença de procedência. 
É neste sentido que devem ser compreendidas as decisões citadas acima, pois 
mais importante que o resultado processual das demandas é a fundamentação 
jurídica utilizada pelos tribunais e os efeitos que tais decisões produzem.

Para cumprir o objeto acima descrito, uma breve incursão à teoria dos 
precedentes18 se faz necessária. O objetivo, aqui, não é discutir os elementos 
de um precedente, como a ratio decidendi e a obter dicta. A intenção é tratar 
de um ponto anterior, no sentido de que o respeito aos precedentes é uma 
premissa para qualquer sistema jurídico que se pretenda ordenado, pois não 
há Direito sem coerência, inclusive nas decisões judiciais. Com isso, qualquer 
decisão, seja ela de procedência ou de improcedência, passa a ser observada 
pela comunidade jurídica de uma única forma, qual seja, como um parâmetro 
para as decisões futuras.

Superada a discussão no plano da Teoria do Direito, passa-se à análise 
das decisões de improcedência do pedido nos planos processual e material. No 
âmbito processual, a relevância das sentenças de improcedência pode ser bem 
observada com o estudo do julgamento dos recursos repetitivos e os efeitos 
por eles produzidos, especialmente diante do novo Código de Processo Civil19. 
No plano material, observa-se como uma decisão de improcedência do pedido 
pode alterar, inovar ou descaracterizar a compreensão de institutos jurídicos, 
como será demonstrado nos tópicos seguintes deste artigo. 

3. A NECESSÁRIA COERÊNCIA DE UM ORDENAMENTO JURÍDICO

A reflexão de MELVIN ARON EISENBERG auxiliará a exposição de um dos principais fundamen-
tos da teoria dos precedentes: a coerência decisória. Para o autor, a coerência do sistema 
se dá a partir de dois ideais, a congruência social e a consistência sistêmica, 
que juntos formam um modelo de dupla coerência.20 A expressão “coerência”21 

18. Veja sobre o assunto: BUSTAMANTE, Thomas da Rosa. Teoria do Precedente Judicial: A justificação e a 
aplicação das regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 
obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

19. Ver, neste sentido, os artigos 1.036 a 1.041, do novo Código de Processo Civil. Ainda, merece destaque o 
incidente de assunção de competência, cujo julgamento pode produzir efeitos semelhantes (ver artigo 
947, do Código de Processo Civil de 2015.)

20. EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1988, p.44.
21. MACCORMICk aduz: “The analysis of arguments from coherence and consistency is even more revealing. The 

argument from consistency requires us not to tolerate the presence in a legal system of two rules which 
controvert each other [...]. The argument from coherence goes beyond even that, seeking not merely to avoid 
flat contradictions or inconsistencies, but indeed to find a way of making sense of the system as a whole, by 
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pode ser compreendida em dois sentidos. O primeiro é o de “integração de 
elementos sociais e culturais baseados em um padrão consistente de valores e 
na congruência de princípios ideológicos”22. O segundo sentido é o de uma “co-
nexão ou interrelação sistêmica ou metódica quando governada por princípios 
lógicos”23. O ideal de dupla coerência leva em consideração esses dois sentidos.

O primeiro desdobramento da coerência é o de que o corpo de regras que 
compõe o Direito deveria corresponder ao conjunto de normativas que uma 
pessoa atingiria ao conferir peso apropriado a todas as proposições sociais e 
fazer as melhores escolhas quando estas proposições colidissem. 

Essa ideia garante a resolução dos conflitos de acordo com os valores pre-
cípuos de uma sociedade. Além disso, ela harmoniza os resultados dos litígios 
com as expectativas das partes de todos os sujeitos e aumenta a legitimidade 
do Direito ao demonstrar sua racionalidade substancial. Para EISENBERG, este ideal 
é denominado congruência social.24

Por outro lado, todas as regras que formam o ordenamento jurídico de-
vem ser consistentes umas com as outras. A busca deste objetivo promove a 
previsibilidade, o tratamento igualitário dos casos e aumenta ainda mais a 
legitimidade do Direito ao demonstrar a sua racionalidade formal. O autor refe-
re-se a este ideal como consistência sistêmica.25

Em conjunto, congruência social e consistência sistêmica fornecem a base 
pela qual se avaliam a normativa jurídica. Sua operação não se dá na lógica bi-
nária (tudo ou nada), mas sim em uma aplicação contínua. Em outras palavras, 
esses ideais não servem para avaliar se uma regra é coerente, mas sim para 
responder qual de duas ou mais regras aplicáveis à solução de uma mesma 
questão é eficaz.26

Ao se conjugar coerência e consistência, EISENBERG apresenta uma das caracte-
rísticas essenciais do Direito e que deve pautar a atuação dos tribunais: o ideal 
de estabilidade, sem que se entenda este significante com o significado de imu-
tabilidade decisória. Nesse sentido, os tribunais devem aplicar regras, princípios, 
valores, entre outros, que encontrem suporte nos padrões normais da sociedade 
e pelo ordenamento jurídico. Além disso, devem fundamentar suas decisões de 

making sense of branches of it at a time [...]. in arguing from coherence, we are arguing for ways of making the 
legal system as nearly as possible a rationally structured whole which does not oblige us to pursue mutually 
inconsistently general objectives”. MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory., p. 152.

22. Tradução livre.
23. Tradução livre.
24. No original: “social congruence”. EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Har-

vard University Press, 1988, p. 44.
25. No original: “systemic consistency”. EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Har-

vard University Press, 1988, p. 44.
26. EISENBERG, Melvin Aron. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1988, p.47.
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modo a permitir um diálogo com as partes, os advogados, os promotores, os de-
fensores, ou seja, com a comunidade jurídica. A forma encontrada para satisfazer 
essas duas exigências é o discurso a partir dos precedentes.

Como se sabe, as regras jurídicas devem ser universais, no sentido de que 
sejam aplicáveis a todas as partes envolvidas em casos semelhantes. O respeito 
aos precedentes reforça este objetivo. Deve-se acrescentar, ainda, que a teoria 
dos precedentes aplica-se ao mesmo tribunal que proferiu a decisão, pelo que 
ele se torna vinculado a seus próprios julgamentos.27

Esse fato produz duas consequências que merecem ser destacadas. Em 
primeiro lugar, um tribunal que se deparar com uma questão nova terá maior 
responsabilidade ao decidir e deverá examinar com maior cuidado as razões 
expostas pelas partes. Afinal, a decisão tomada no caso paradigma será apli-
cada a todos os casos semelhantes. Essa forma de raciocínio confere maior 
imparcialidade ao juiz, que deve raciocinar como se fosse aplicar a regra a toda 
a sociedade e não apenas às partes de um determinado processo. Por outro 
lado, a vinculação às próprias decisões reduz as incoerências nos julgamentos 
proferidos por um mesmo órgão. Decidida a questão, independentemente do 
relator, o tribunal deve manter aquele entendimento externado no julgado.

O respeito aos precedentes, por fim, contribui para a última função dos 
tribunais da common law: o enriquecimento da provisão de regras jurídicas. 
Com um número maior de regras torna-se possível um seguro planejamento de 
acordo com o Direito. Assim, em breve incursão ao tema central deste trabalho, 
é possível afirmar que, à luz da teoria dos precedentes, julgar improcedente 
um pedido significa negar um determinado direito a todos os sujeitos que se 
encontram sob as mesmas situações de fato.

Além disso, a resolução privada de conflitos torna-se muito mais fácil, pois, 
pelo exame da matéria fática e probatória, os advogados são capazes de pre-
ver o resultado de um processo judicial com alto grau de probabilidade.

Dessas razões é que surge, para MELVIN EISENBERG, o ideal de estabilidade28. É 
aqui que se insere o stare decisis,29 que determina aos juízes que respeitem os 

27. Alguns autores diferenciam o stare decisis da vinculação aos precedentes. Para fREDERICk SCHAUER, por exemplo, 
stare decisis existe somente dentro de um mesmo tribunal, no sentido de que o órgão deva respeitar 
suas próprias decisões. Nos casos em que a decisão foi proferida por uma corte hierarquicamente superior, 
há uma regra de respeito aos precedentes. Por outro lado, a grande maioria da doutrina trata do stare 
decisis como uma regra geral de respeito aos precedentes, na qual a hierarquia entre os tribunais deve 
ser observada como critério para a vinculação aos precedentes. V. SCHAUER, Frederick. Thinking like a 
lawyer: a new introduction to legal reasoning. Cambridge: Harvard University Press, 2009, p.104.

28. O autor denomina esse ideal de “doctrinal stability”. Não se trata, porém, de uma estabilidade da dou-
trina. Trata-se da estabilidade das decisões, ou melhor, das regras estabelecidas pelo Judiciário. Ademais, 
para Eisenberg, a produção dos acadêmicos não deve ser estável. Pelo contrário, são as publicações 
científicas que contribuem para a constante oxigenação do Direito, influenciando, inclusive, a reforma de 
decisões e a criação de novos precedentes.

29. A expressão original no latim é stare decisis et non quieta movere.
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precedentes estabelecidos por decisões anteriores, seja de tribunais hierarqui-
camente superiores, seja do próprio órgão que compõem.

Vê-se, assim, que o stare decisis não foi instituído na common law por lei, 
ou por qualquer ato de autoridade. Surgiu da necessidade de coerência e de 
igualdade, como forma de se garantir um tratamento isonômico a todo o juris-
dicionado e de legitimar as decisões tomadas pelo Poder Judiciário, que, caso 
não cumpra os requisitos acima, ter-se-á concretizado um déficit democrático.

Isso quer dizer que o respeito aos precedentes merece ser considerado 
pela tradição da civil law. Na verdade, é possível sustentar que o direito fun-
damental à igualdade exige que todas as pessoas igualmente circunstanciadas 
sejam tratadas da mesma forma pelos tribunais. Esse pensamento pode ser ob-
servado, por exemplo, nas obras de kELSEN, HART, DwORkIN e MACCORMICk. Em síntese, 
trata-se de conferir uniformidade na interpretação do Direito. Caso contrário, 
como já denunciava MAURO CAPPELLETTI, o sistema jurídico se torna inseguro e kaóti-
co30. A referida uniformidade concentra três valores que podem ser considera-
dos um a um: previsibilidade, orientação da Administração Pública e igualdade 
de tratamento jurídico.

Em primeiro lugar, a previsibilidade, não confundida com imutabilidade, 
permite que um sistema jurídico realize suas funções instrumentais. A função 

30. “No método do controle ‘difuso’ de constitucionalidade – no denominado método ‘americano’, em suma 
– todos os órgãos judiciários, inferiores ou superiores, federais ou estaduais, têm, como foi dito, o po-
der e o dever de não aplicar as leis inconstitucionais aos casos concretos submetidos a seu julgamento. 
Experimentemos então imaginar, como hipótese de trabalho – uma hipótese que, de resto, foi tornada 
realidade, como já se referiu, em alguns Países, ou seja, na Noruega, Dinamarca, Suécia, Suíça, e foi posta 
em prática, por poucos anos, também na Alemanha e na Itália – a introdução deste método ‘difuso’ de 
controle nos sistemas denominados de civil law, ou seja, de derivação romanística, em que não existe 
o princípio, típico dos sistemas de common Law, do ‘stare decisis’. Pois bem, a introdução, nos sistemas 
de civil Law, do método ‘americano’ de controle, levaria à conseqüência de que uma mesma lei ou dis-
posição de lei poderia não ser aplicada, porque julgada inconstitucional, por alguns juízes, enquanto 
poderia, ao invés, ser aplicada, porque não julgada em contraste com a Constituição, por outros.Demais, 
poderia acontecer que o mesmo órgão judiciário que, ontem, não tinha aplicado uma determinada lei, 
ao contrário, a aplique hoje, tendo mudado de opinião sobre o problema de sua ilegitimidade constitu-
cional. Poderiam, certamente, formar-se verdadeiros ‘contrastes de tendências’ entre órgãos judiciários 
de tipo diverso – que se manifestam, por exemplo, em perigosos contrastes entre os órgãos da justiça 
ordinária e os da justiça administrativa, - ou entre órgãos judiciários de diverso grau: por exemplo, 
uma maior inclinação dos órgãos judiciários inferiores, compostos usualmente de juízes mais jovens, e 
portanto, menos ligados a um certo passado, a declarar a inconstitucionalidade de leis que os juízes 
superiores (e mais velhos) tendem, ao contrário, a julgar válidas, como, exatamente, se verificou com 
notoriedade na Itália, no período de 1948-1956, e como, pelo que leio, continua a se verificar, de maneira 
impressionante, no Japão. A conseqüência, extremamente perigosa, de tudo isto, poderia ser uma grave 
situação de conflito entre órgãos e de incerteza do direito, situação perniciosa quer para os indivíduos 
como para a coletividade e o Estado. Tampouco a não aplicação, mesmo reiterada, de uma lei por parte 
do órgão supremo da justiça poderia impedir o comportamento contrário de qualquer outro órgão do 
ordenamento judiciário, nem, muito menos, uma mudança de opinião do órgão supremo.” CAPPELLETTI, 
Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 2.ed. reimpressa. Porto 
Alegre: Sergio Fabris, 1999, p.76-78.
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primordial das leis é orientar as condutas sociais de pessoas e da Adminis-
tração Pública, pelo que as normativas devem ser bem definidas. Se houver 
confusão ou dúvida a respeito do significado de um enunciado normativo31 não 
há como um indivíduo pautar suas ações de acordo com o Direito.32 Em segun-
do lugar, a previsibilidade também pode ser ligada à proteção da confiança.33 
Muitas regras jurídicas, por exemplo, incentivam escolhas dos indivíduos,34 seja 
porque o comportamento previsto pela regra é socialmente desejável ou pela 
simples função de evitar uma surpresa. É por isso que as alterações legislativas 
não prejudicam os atos praticados enquanto outra lei estava em vigor, afora as 
exceções previstas em cada ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o papel dos tribunais é essencial. É preciso interpretar o 
Direito de forma uniforme para que a população tenha confiança de que as es-
colhas que faz, pautadas nas formas de expressão do Direito, serão protegidas 
pelo Judiciário. Da mesma forma, aquele que age em contrariedade ao sistema 
jurídico deve ter plena consciência de que seus atos serão considerados anti-
jurídicos.

Sem coerência e decisões pautadas na igualdade para casos semelhantes, 
e isso deve ficar muito claro em cada decisão, tem-se mera expectativa de que 
o direito será reconhecido. Pior, ao se admitir a pluralidade de interpretações 
sem critérios, incentiva-se a população a não agir de acordo com o Direito, já 
que é possível obter, no juízo certo e com bons argumentos, uma decisão dife-
rente e favorável que reconheça como válido um ato antijurídico.35

Com relação ao segundo valor garantido pela uniformidade, EVAN CAMINkER 
sustenta que se o Judiciário não interpreta e aplica as leis que regulamentam 

31. “Em sendo assim, sustenta-se que a previsibilidade requer a possiblidade de conhecimento das normas com 
base nas quais a ação poderá ser qualificada.” MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.124.

32. CAMINKER, Evan H. Why must inferior courts obey superior court precedents? Stanford Law Review, Stan-
ford, v.46, n.4, p.817-873, abr. 1994.

33. “First, judicial precedent impose order on the legal system. As I previously indicated, judicial precedent, at 
its most basic, settles disputes between parties (including the other branches), and clarifies the rules of the 
game for what litigants need to do in order to prevail in constitutional adjudication.” GERHARDT, Michael J. The 
Power of Precedent. Nova Iorque: Oxford University Press, 2008. p.157-158. 

34. Cita-se, por exemplo, as normas que regulam o pagamento parcelado. De acordo com o artigo 332 Códi-
go Civil, a quitação da última parcela gera presunção de que as anteriores estão solvidas. Diante desta 
regra, o credor pode receber o recebimento da última parcela e cobrar as atrasadas, para resguardar 
seu direito de receber o pagamento integral. 

35. “A previsibilidade obviamente depende da confiança. Não há como prever sem confiar. De modo que 
também pode ser dito que a confiança é um requisito da previsibilidade. Portanto, como o Estado tem o 
dever de garantir a previsibilidade, cabe-lhe tutelar ou proteger a confiança do cidadão em relação às 
conseqüências das suas ações e às reações dos terceiros diante dos seus atos, assim como no que diz 
respeito aos efeitos dos atos do poder público.” MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.137.
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o Direito Público de modo uniforme, o Poder Executivo pode ter grande dificul-
dade em determinar suas obrigações e suas áreas de atuação. Sem coerência 
e previsibilidade, a Administração Pública não teria um planejamento eficiente.36

Se essa afirmação é feita a respeito do Poder Executivo federal dos Esta-
dos Unidos, o que dizer a respeito da Administração Pública brasileira, que é 
a maior litigante em todo o território pátrio.37 Se houvesse uniformidade nas 
decisões, municípios, estados e a União poderiam planejar com mais segurança 
seus atos e não teriam razão para insistir em discussões judiciais pacificadas 
pelos tribunais superiores,38 afora se houvessem argumentos que possivelmente 
mudariam o entendimento consolidado, cuja verificação ocorrerá caso a caso.

Ainda mais relevante para o propósito central desteestudo é a garantia de 
que litigantes em uma mesma posição processual sejam tratados com igualda-
de. Não basta que a lei seja igual para todos, ela deve ser aplicada de forma 
que todos os sujeitos em uma mesma situação recebam o mesmo tratamento 
jurídico.39 Esta característica é tida por muitos como uma das marcas mais fun-
damentais de um regime comprometido com o Estado de Direito.40

O tema da igualdade costuma se desdobrar em dois planos. No âmbito 
temporal, a ideia é a de que as regras se mantenham estáveis ao longo do 
tempo, de modo que garantam previsibilidade e tratamento isonômico entre 
os indivíduos. As alterações no Direito devem ocorrer somente pela alteração 
da legislação ou da jurisprudência, mas nesta segunda hipótese as alterações 
não podem ocorrer pela simples mudança de composição de uma câmara. 

36. “The executive branch enforces public law. If the judiciary does not interpret and implement federal laws 
uniformly, the executive branch may have a difficult time determining its enforcement options and obligations. 
[...] And even if administrators could foresee each particular rule applicable in each divergent case, the 
disuniformity would still hamper the executive branch’s ability to plan and implement effective enforcement 
strategies in many contexts. Thus rational and efficient administration of public law often requires federal 
courts to interpret federal law uniformly.” CAMINKER, Evan H. Why must inferior courts obey superior court 
precedents? Stanford Law Review, Stanford, v.46, n.4, p.817-873, abr. 1994, p. 836.

37. 100 Maiores litigantes 2012. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20121030-06.pdf 
Acesso em: 14 fev. 2014.

38. Infelizmente, o que ocorre no Brasil é o contrário. A Administração Pública recorre de todas as decisões 
que lhe são desfavoráveis. Pior, ao obter uma decisão benéfica, procura estender seus efeitos a todos 
os casos a serem julgados e também aos que já foram decididos. Essa questão foi uma das responsá-
veis pela inserção do parágrafo único do artigo 741, que torna inexigível o título judicial fundado em lei 
considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. V. MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada 
inconstitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008 e NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa 
julgada inconstitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005.

39. “The rule of stare decisis causes the judges to reason by analogy because the principle that like cases should 
be treated alike involves the analogical extension of the decision in an earlier case.” CROSS, Rupert; HARRIS, 
J. W. Precedent in English Law. 4.ed. Oxford: Clarendon Press, 1991, p. 26.

40. “[...] a result often considered a hallmark of fairness in a regime committed to the rule of law.” CAMINKER, 
Evan H. Why must inferior courts obey superior court precedents?, p. 837.
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Deve haver respeito aos casos já decididos e aos negócios jurídicos firmados 
de acordo com a normativa anterior41 conhecida pelo jurisdicionado.

O plano espacial também precisa ser considerado. Se a lei aplicável a um 
caso é federal, ela deve ser aplicada de modo uniforme em todos os Estados. 
A não ser que exista motivo justificado para a interpretação diversa, a diver-
gência na interpretação de uma mesma norma entre tribunais é inexplicável, 
irracional, injusta e inconstitucional.42

A própria Constituição da República brasileira procurou evitar o problema 
das múltiplas interpretações, seja da própria Carta como de uma lei infra-
constitucional. Tanto é que prevê como hipóteses de cabimento de recursos 
extraordinário e especial a contrariedade aos dispositivos constitucionais e a 
divergência entre interpretações de lei federal entre tribunais.43 Assim, é papel 
dos tribunais superiores uniformizar a aplicação do direito em todo o territó-
rio.44 A aprovação do novo Código de Processo Civil, em março de 2015, reforça 
ainda mais os argumentos aqui tecidos, pois a própria legislação brasileira 
passou a reconhecer a relevância dos precedentes como parte inerente da 
fundamentação das decisões45 e como critério a ser observado pelas cortes no 
ato decisório.46

A igualdade de tratamento também deve ser observada pelos tribunais 
em relação àquilo que a literatura jurídica tem produzido, uma vez que é ela 
que possui “aptidão de harmonizar e servir de meio à cooperação entre as 
comunidades jurídicas. A doutrina, como elemento democrático na criação do 
Direito, tem de sobreviver”.47 Não é outro o entendimento de LUIZ fERNANDO COELHO:

Quanto à doutrina, ela já há muito deixou de ser fonte do direito, 
e cada vez menos se publicam textos com algum resquício de 
criatividade. As mais das vezes, não passam de considerações 

41. O tema remete à discussão da eficácia retroativa e prospectiva das decisões. Existem decisões da Su-
prema Corte norte-americana que anunciaram uma mudança de posicionamento do tribunal, mas que não 
foram aplicadas ao caso em julgamento em razão, justamente, da previsibilidade e da uniformidade. Esta 
técnica é chamada de prospective overruling. V. SHANNON, Bradley Scott. The Retroactive and Prospective 
Application of Judicial Decisions. Harvard Journal of Law & Public Policy, Cambridge, v.26, Summer 2003. 

42. “Besides situations in which regional or statewide variation is intentional and rational, [FN145] geographical 
variation in otherwise uniform rules caused by divergent judicial interpretations seems irrational and unfair.” 
CAMINKER, Evan H. Why must inferior courts obey superior court precedents? Stanford Law Review, Stan-
ford, v.46, n.4, p.817-873, abr. 1994, p. 839.

43. Art. 105, III: c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
44. Ver, neste sentido, MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto Corte de Precedentes. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013.
45. Ver, neste sentido, o art. 489, do Código de Processo Civil.
46. Ver, neste sentido, o art. 927, do Código de Processo Civil.
47. RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Dogmática e crítica da jurisprudência (ou da vocação da doutrina em nosso 

tempo). Revista dos Tribunais (São Paulo. Impresso), v. 891, p. 65-106, 2010, p. 104.
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analíticas sobre leis e decisões judiciais, de discutível valor cien-
tífico e ao sabor das conveniências do grande mercado editorial 
formado pela classe dos operadores do direito.48

Reafirmar, portanto, o papel de relevância da literatura jurídica, que auxi-
lia à efetivação do dever de fundamentação de cada decisão, e a compulsória 
atribuição de sentido aos significantes avaliatórios serão os motes dos tópicos 
a seguir delineados neste trabalho, a ratificar o pernicioso efeito para o Direito 
e para os direitos quando um julgado despreza tais diretivas no ius decidendi. 

4. PREMISSAS E FUNDAMENTOS DO CASO CONCRETO

Em março de 1997, um arquiteto e o seu cliente firmaram um contrato 
verbal de empreitada por administração, face o custeio da mão-de-obra e dos 
materiais diretamente pelo cliente, além da remuneração fixa ao arquiteto. O 
mencionado contrato tinha por objeto a construção de casa no bairro do Lago 
Norte,área nobre da cidade de Brasília-DF,com aproximadamente 350 m2,, pelo 
preço de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no prazo de 12 (doze) meses, 
recebendo o arquiteto, pela elaboração do projeto, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
e, pela administração da obra, R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais, 
conforme Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n.º 5.430 (fl. 08 dos autos 
processuais). 

Ocorre que, no decorrer da obra, o cliente entendeu que o arquiteto ex-
trapolou o tempo de execução da obra, assim como o orçamento feito, tendo 
desembolsado R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais) até então. 
Além disso, após o impasse entre as partes e a paralisação da obra, o cliente 
asseverou que foram necessários R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) a mais 
para o término da construção.O arquiteto, contudo, afirmou que, a partir de 
fevereiro de 1998, o seu cliente reduziu o repasse de verbas, passando a obra 
a ser custeada em grande parte com seus recursos próprios. Aduziu, ainda, a 
falta de pagamento da taxa de administração no período de fevereiro a julho 
de 1998, quando paralisou a construção. 

Esse imbróglio contratual levou o cliente do arquiteto à manejar repre-
sentação perante o CREA-DF.Diante desses ocorridos, o arquiteto manejou de-
manda de cobrança visando receber os gastos referentes aos materiais para 
execução da obra e taxa de administração, bem como pedido de compensação 
por danos morais advindo de representação descabida perante o CREA-DF, en-
tão órgão de classe do arquiteto à época, já que, atualmente, os arquitetos 

48. COELHO, Luiz Fernando. Saudades do futuro. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 76.
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estão organizados no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O cliente 
apresentou contestação e reconvenção contra o arquiteto negando os pedidos 
de danos materiais e morais e pedindo no pleito reconvencional o valor gasto 
para o término da obra.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na petição 
inicial, afastando os danos morais, e, improcedentes, todos os pedidos da re-
convenção alinhavada pelo cliente do arquiteto, o que foi mantido em sede de 
apelação pela 2ª Turma do TJDFT.Consideraram a sentença e o acórdão que o 
contrato era por empreitada por administração e que “havia incompatibilidade 
do padrão da casa (fls. 239/252) com o preço inicialmente ajustado, o que evi-
dencia o caráter apenas estimativo daquele. Além disso, restou provada, tanto 
pela prova testemunhal como pericial, a existência de alterações no projeto 
inicial. Ora, como poderia o projeto de uma casa de 350 m2 de médio padrão 
custar o mesmo de uma construção de elevado padrão com 1.244,06 m2 (fl. 
259)?!” (trecho extraído do acórdão da apelação).

Dessa maneira, não houve excesso de prazo ou extrapolação do valor 
contratado, como se extrai do trecho abaixo citado do julgado:

(...) na espécie em comento o prazo fixado é prorrogável e a 
importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) constitui 
estimativa dos gastos. Conforme a disponibilização do numerário 
torna-se lenta, dilata-se o tempo de execução da obra. De igual 
modo, se o projeto é ampliado, os gastos são majorados. Assim, 
não merece acolhida a pretensão reconvencional. No que toca ao 
valor complementar dispensado pelo Réu para o término da obra, 
consiste mera conseqüência da rescisão contratual a que ele mes-
mo deu causa, sendo indevida qualquer reparação pela parte au-
tora. Resta, por conseguinte, incontroverso nos autos que o Autor 
possui em desfavor do Réu o crédito de R$ 28.546,68 (vinte e oito 
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) 
referentes aos recursos próprios utilizados na obra, bem como a 
remuneração dos meses de março a julho de 1998”.

Em relação aos danos morais pedidos pelo arquiteto, a 2ª Turma Cível do 
TJDFT manteve a sentença de improcedência do pedido, com base nos seguintes 
termos:

(...) é cediço o entendimento de que o simples inadimplemento con-
tratual não implica, automaticamente, a ocorrência de dano moral, 
tendo o réu se limitado a procurar resolver o impasse, até mesmo 
premido por necessidades financeiras e acreditando nas suas ra-
zões, recorrendo ao órgão de classe competente, no caso o CREA/
DF, mas isso após tentar várias ocasiões a composição com o au-
tor, nada havendo de ilícito em sua conduta e, portanto, inexistindo 
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qualquer reparação que possa ser exigida por qualquer das partes 
contratantes.(trecho da sentença).

Persegue, ainda, o Autor indenização por danos morais em virtude 
da representação junto ao CREA-DF realizada pelo Réu (fls. 37/47).

Impende registrar que, para a responsabilização civil do agente, 
é essencial a coexistência do ato ilícito, do nexo causal, do dano 
e da culpa lato sensu, ex vi do art. 159, do CCB / 1.916. De efeito, 
a superveniência do resultado lesivo e a existência de relação 
de causalidade geram para o agente o dever de indenizar como 
reação da ordem jurídica.

A ilicitude no dano moral se caracteriza no ato que venha a atingir 
de forma danosa o aspecto peculiar do homem como ser moral. 
Traduz-se “em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, 
desconfortáveis, ou constrangedoras, ou outras desse nível, pro-
duzidas na esfera do lesado” (in BITTAR, C. A., Reparação Civil por 
Danos Morais, São Paulo: RT, 1993, 2ª ed., n. 5, p. 21).

No caso dos autos, a representação junto ao CREA-DF não gera da-
nos morais, visto que a conduta é desprovida de ilicitude. O Réu 
valeu-se apenas do direito que tem de representar o profissional 
ao respectivo órgão de classe. Ademais, a mencionada represen-
tação foi arquivada, sem qualquer repercussão na imagem, honra 
ou intimidade do Autor. Nessa esteira, a jurisprudência é reman-
sosa ao afirmar que o exercício regular de direito não dá azo à 
reparação civil. Confira-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE 
FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 
PRECEDENTES. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. I - Salvo casos de má-
-fé, a notitia criminis levada à autoridade policial para apuração 
de eventuais fatos que, em tese, constituam crime, em princí-
pio não dá azo à reparação civil, por constituir regular exercí-
cio de direito, ainda que posteriormente venha a ser demons-
trada a inexistência de fato ilícito. II – (...). (RESP 468377 / MG, 
DJ DATA:23/06/2003 PG:00380, Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA)”. 
Não procede, portanto, o inconformismo do autor nesse aspecto”. 
(acórdão da apelação)

Como se percebe, o acordão recorrido, como a sentença, não densificaram 
o que entendem por exercício regular do direito, assim como desconsideraram os 
seguintes fatos jurídicos incontroversos relatados e não impugnados pelo réu: 

(i) que o réu representou no CREA-DF alegando que o arquiteto 
“foi responsável pelas condutas de superfaturamento, abuso de 
confiança e improbidade na condução das obras”; (fls. 1.195 dos 
autos processuais);
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(ii) que a citada representação foi arquivada por não existir “nos 
autos, indício de cometimento de falta ética”tornando-se inverídi-
ca, pois imputava ao arquiteto condutas antiéticas na condução 
da obra como superfaturamento, abuso de confiança e improbi-
dade.(fl. 1.195 dos autos processuais);

(iii)“Afirmou ter tomado conhecimento de que circulavam nos 
meios sociais boatos de que o autor teria praticado superfatu-
ramento da obra, o que poderia gerar reflexos negativos para 
sua reputação profissional e pessoal tendo o réu, posteriormente, 
feito representação processual junto ao CREA-DF, que instaurou 
sindicância que restou arquivada por improcedência da repre-
sentação, mas que assim mesmo foi tornada pública a campanha 
difamatória contra sua pessoa afetando negativamente sua vida 
acadêmica, profissional e comercial, inclusive com redução na en-
comenda de serviços”.(fl. 1.196- Relatório da sentença- relatos da 
inicial) (sem grifos no original).

Destaca-se que oarquiteto, desde a petição inicial, inclusive no recurso de 
apelação, em seus embargos de declaração e no recurso especial, sustentou a 
tese de que o cliente teria representado perante o CREA-DF, em evidente má-fé, 
pois lhe atribuiu fato não verdadeiro – superfaturamento, abuso de confiança 
e improbidade na condução da obra. Como se pode, por conseguinte, validar a 
conduta do réu, sem densificar o que se entende por exercício regular do direi-
to, bem como que “a mencionada representação foi arquivada, sem qualquer 
repercussão na imagem, honra ou intimidade do Autor”, se o arquiteto teve a 
sua honra objetiva exposta em seu então órgão de classe?

Desse modo, a sentença e o acórdão da apelação, mantido pelo STJ, com 
base no seu Enunciado 7, desconsideraram os fatos jurídicos que envolvem o 
caso, assim como não densificaram o que entendiam por exercício regular do 
direito e esses dois fatores serão objeto de análise no derradeiro tópico deste 
artigo, até porque parece clara a violação ao dever de fundamentação dos 
julgados.

5. CONCLUSÃO: O INDISPENSÁVEL RESPEITO AO DEVER DE FUNDAMENTA-
ÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

Verificou-se nos tópicos precedentes que o acórdão da 2ª Turma Cível do 
TJDFT “fundamentou” as suas razões de decidir no exercício regular do direito 
por parte do réu da demanda que representou o autor do feito no CREA−DF, sob 
a acusação de que ele “foi responsável pelas condutas de superfaturamento, 
abuso de confiança e improbidade na condução das obras”(fl. 1.195 dos autos 
processuais).
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O CREA−DF, por sua vez, arquivou a mencionada representação por não 
haver qualquer “nos autos, indício de cometimento de falta ética”tornando-se 
inverídica, pois imputava ao arquiteto condutas antiéticas na condução da 
obra como superfaturamento, abuso de confiança e improbidade(fl.1.195 dos 
autos processuais).

Diante disso, a conduta do réu pode ser enquadrada como exercício regu-
lar do direito?Principia-se a análise apontando como a literatura jurídica trata o 
tema. O exercício regular do direito se refere à conduta externada de acordo com 
as disposições de cada ordenamento jurídico, a torná-lo coerente com as formas 
de expressão do Direito (leis, costumes, princípios, valores, regras, cláusulas ge-
rais, conceitos jurídicos indeterminados, conceitos determinados pela função). 
Nesse passo, o aludido exercício deve estar acorde com os “limites objetivos e 
subjetivos, formais e materiais, impostos pelos próprios fins do direito”.49

O exercício regular do direito encontra-se no plano da eficácia dos fatos ju-
rídicos, dimensão na qual “nascem os direitos e os deveres, as pretensões e as 
obrigações, as ações, a passividade correspondente a elas, e as exceções”.50 Há 
quem defenda ser possível o choque de direitos, com a ponderação sendo a téc-
nica utilizada para resolver a mencionada colisão, bem como devendo-se buscar 
o balanceamento entre eles para que todos os direitos possam ser exercidos.51

PONTES DE MIRANDA afirma que em algumas situações podem estar configurados: (i) o exercício 
pleno de todos os direitos dos envolvidos; (ii) o exercício parcial dos direitos pelas partes; 
(iii) o exercício de direitos sem que um se choque com o outro, a partir de um 
critério hierárquico no qual um preceda o outro e não fiquem no mesmo grau, a 
depender da natureza e da extensão dos direitos. O autor entende que não se 
pode falar de colisão de direitos, já que se “há colisão de direitos, ou prevalece 
o princípio da prevenção, segundo o qual o que vem depois somente fica com o 
que resta, ou o princípio da igual sorte, segundo o qual todos sofrem colisão”. 
Dessa maneira, embora a lei utilize os dois princípios, o exame de cada espécie 
demonstra que o princípio da prevenção prevalece, a existir, na acepção das 
categorias jurídicas, uma gradação, com a prioridade no tempo nos direitos 
reais e a efetivação do princípio dapar condicio creditorum, que no direito ma-
terial de crédito é aquele que vem em primeiro plano.52

49. CRUZ, Gisela, Sampaio da. As excludentes de ilicitude no novo código civil. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). 
A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 3.ed. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2007,p. 421-450, p. 431.

50. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: RT, 2012, t. 2, p. 370.

51. GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 539.
52. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Ovídio Rocha Barros 

Sandoval. São Paulo: RT, 2012, t. 2, p. 370.
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Os subscritores do presente artigo não acolhem, embora respeitem, a ideia 
de colisão de direitos, a ser resolvida pela ponderação ou pelos princípios da 
prevenção ou da igual sorte. Isso porque a percepção acima retoma fórmulas 
metodologicamente heurísticas, redutoras dos princípios às políticas <<normas 
de aplicação gradual>>. Desse modo, para ALEXy, por exemplo, as normas, por 
si sós, regulam a situação de aplicação na base do tudo ou nada, trabalhando 
com uma divisão morfológica entre princípios e regras. Em DwORkIN, os direitos 
fundamentais condicionam a legitimidade das políticas públicas e em ALEXy tais 
direitos perdem tal dimensão.53

ALEXy aduz para uma ideia de limites externos entre os direitos fundamen-
tais e a sua restrição. A teoria do limite externo aponta que os direitos podem 
ser ilimitados, cuja restrição se daria com a conformação com o ordenamento 
mediante restrições externas ao próprio Direito. Na teoria do limite interno, 
segundo MENELICk e SCOTTI, “direitos individuais e restrições não seriam categorias 
individuais e restrições não seriam categorias autônomas, mas o próprio con-
teúdo dos direitos implicaria em limites inerentes ao seu conceito, e não em 
restrições externas”.54

Para a teoria do limite externo, o legislador e o juiz realizam as limita-
ções aos direitos individuais. Para a teoria interna, a distinção entre limitação 
e redefinição de sentido não se explica, se for respeitada a integridade do 
Direito – fator que diferencia a interpretação constitucional do abuso do direi-
to. O tencionamento entre abstração e concretude no caso dos princípios de 
conteúdo universal torna a atividade interpretativa e de criação internamente 
complementares. Isso porque da densificação dos princípios por lei e pela via 
judicial confirmam a garantia fundamental e inovam no ordenamento jurídico.55

Não se distinguem direitos enumerados e direitos não enumerados em 
uma ordem constitucional principiológica, visto que a moldura interpretativa 
do conteúdo dos direitos fundamentais são numerus apertus. A integridade do 
direito se percebe com o exercício do intérprete na distinção entre densifica-
ção e descumprimento dos princípios diante do caso concreto, a fim de que se 
saibam quais são as normas adequadas para resolvê-lo.56

53. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 120-121. 

54. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 120-121. 

55. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 122-123. 

56. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 123. 
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Nesse passo, a legitimidade ou a constitucionalidade de uma norma não 
impede que ela possa ser declarada abusiva em um caso concreto, porque 
pretensões abusivas não devem receber guarida no Direito, como destaca ME-
NELICk e SCOTTI: “(...) reforçando a postura interna do cidadão que assume os seus 
direitos como condição de possibilidade da própria comunidade de princípios 
fundada no igual respeito e consideração devido a todos os membros”.57

A teoria do limite externo falha no momento em que exige atos legislativos 
e (ou) judiciais para limitar os direitos de forma constitutiva, desconsiderando 
a complexidade do ordenamento, como exemplifica a doutrina: “Pregar, por 
exemplo, a eliminação ou mesmo a discriminação de pessoas simplesmente por 
serem portadores de determinadas características supostamente raciais não é 
exercício do direito de liberdade de expressão, é preconceito que, em nosso 
ordenamento é crime, e mais, crime imprescritível.”58

O vigente desafio é aplicar a normativa geral e abstrata em casos con-
cretos de maneira adequada, cuja incidência é sempre única e irreptível. Os 
direitos não são meros limites, mas para serem levados a sério, como quer 
DwORkIN, devem ser considerados como condição de possibilidade da liberdade. 
Tal conteúdo moral tem sentido em uma perspectiva interna, sem que se trans-
forme o Direito em Moral, pois o Direito continua regulando os comportamentos 
externos das pessoas e não as suas crenças internas.59

MENELICk e SCOTTI afirmam que todo direito individual deve cumprir uma fun-
ção social: “(...) e isso integra internamente seu próprio sentido para que possa 
ser plausível. (...) O Direito entendido em sua integridade, não pode se voltar 
contra o próprio direito. Por isso a figura da colisão não retrata de maneira 
plausível a tensão imanente ao ordenamento”.60Dessa forma, as pretensões 
abusivas estarão resguardadas por enunciados normativos genéricos e abstra-
tos. É no caso concreto que se saberá se determinada pretensão é abusiva (ou 
não), como se vê nas questões contratuais e extracontratuais.

A reflexão relacionada à teoria do limite interno e a ausência de colisão 
de direitos serve ao presente artigo, à medida que se preocupa com o conte-
údo do direito exercido. Nessa linha, parece equivocada a assertiva de VENOSA: 
“Quem exerce um direito não provoca o dano (qui iure suo utitur nemine facit 

57. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 124-125. 

58. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 126. 

59. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 127-128. 

60. CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo 
Horizonte: Fórum, 2011, p. 129-132. 
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damnum). O credor que, preenchendo as condições legais, requer a falência 
do devedor comerciante; o proprietário que constrói em seu terreno, embora 
tolhendo a vista do vizinho, apesar de esses agentes causarem dano a outrem, 
não estão obrigados a indenizá-lo, porque agem na esfera do direito”.61 E o ato 
lícito, não gera dano reparável? A resposta, obviamente, é negativa, porque o 
ato lícito pode gerar dano reparável, como se extrai do art. 225, § 2º da CF/88.

O exercício regular do direito, na contemporaneidade, abarca o conteúdo 
não abusivo do seu exercício, que será densificado em seguida, mas também o 
estrito cumprimento do dever, quenão está colocado expressamente no Código 
Civil e sim no art. 23, III, do Código Penal (CP), “porquanto quem cumpre estri-
tamente seu dever não deixa de exercer um direito, que é o direito de cum-
pri-lo”. O cumprimento de um dever pode ser legal ou convencional, como na 
consignação em pagamento (CC, arts. 334-345), inclusive, com autorização para 
o ajuizamento da demanda consignatória nos casos concretos. O cumprimento 
de um dever serve de justificativa para o incumprimento de outro, caso o agen-
te não tenha contribuído culposamente para a impossibilidade da satisfação 
de ambos. A ordem manifestamente ilegal não pode ser causa justificante para 
que o agente afirme que exerceu o direito regularmente. Além disso, todo ex-
cesso no exercício do direito deve ser reparado pelo lesante, como o caso de 
o policial além de prender o banido, o humilha e o agride.62

Desse modo, o exercício regular do direito deve ser apreciado em cada 
caso concreto com o “arbitrium boni viri − o arbítrio do homem leal e honesto” 
de cada magistrado, a fim de equilibrar “o subjetivismo contido na escusa do 
agente que, não obstante causar dano, eximi-se de repará-lo, até porque a 
linha divisória entre o exercício regular do direito e o seu abuso.63

Existem diversos exemplos de exercício regular do direito como as in-
tervenções médicas e cirúrgicas, em regra, a prática de esportes radicais (ou 
não), contudo se houver dolo na lesão durante a prática de tais esportes, o 
exercício irregular do direito estará caracterizado;64 banco que devolve cheque 
de cliente por irregularidade de endosso não enseja indenização a quem quer 
que seja.65O STJ apresenta outro exemplo:

61. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 3. ed.São Paulo: Atlas, 2003, p. 601.
62. GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 530, 542-543.
63. PEREIRA, Caio Mário. Responsabilidade civil. 10.ed. Atualizado por Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: GZ, 

2012, p. 389-390.
64. GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 540-541. Em re-

lação aos esportes e lesão advinda de partida de futebol não excluída pelo TJRJ – AC 7074/2001. 1ª Câmara 
Cível. Rel.ª Des.ª Maria Augusta Vaz M. Figueiredo. j. 10.07.2001.

65. STJ – RESP 304.192. 4ª T. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 25.06.2001.
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COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. PROTESTO.  DESFAZIMENTO 
DA TRANSAÇÃO MERCANTIL SUBJACENTE. CIÊNCIA DO BANCO ENDOSSATÁ-
RIO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.  ART. 160, CC. RECURSO 
PROVIDO.

I - O apontamento levado a efeito pelo endossatário é, por impe-
rativo legal (art. 13, § 4º, da Lei 5.474/68), ato necessário à preser-
vação do direito de regresso contra a emitente-endossante, pelo 
que tal procedimento, quando dirigido a esse fim específico, não 
deve ser tido como abusivo.

II - Sem ter o acórdão estadual afirmado a ciência do banco sobre 
o desfazimento do negócio subjacente, não pode ele, endossa-
tário, ser responsabilizado apenas por haver levado a duplicata 
a protesto, já que o fez no exercício regular de seu direito (art. 
160-I, CC).

III - A anulação do título sem lastro, por si só, não pode ensejar 
responsabilidade da instituição bancária que o protestou na qua-
lidade de endossatário e em obediência ao comando do art. 13, § 
4º da Lei de Duplicatas. Em outras palavras, a responsabilidade do 
banco pelo protesto de títulos limita-se aos casos em que tenha 
tomado conhecimento da falta de lastro da duplicata e, mesmo 
assim, a tenha apontado para protesto.66

Outro tema relevante é o exercício não abusivo de direito potestativo – “po-
der atribuído a alguém de influir unilateralmente na esfera jurídica de terceiro, 
sem que este possa fazer algo para obstar eventual alteração em sua situação, 
tendo, assim, de conformar-se e suportar tal interferência” − também é admi-
tido como espécie de exercício regular do direito. Exemplifica-se tal categoria 
com o poder do condômino de pedir a divisão da coisa comum que está indi-
visa; o poder de revogação de mandato outorgado, a faculdade de pleitear a 
anulação de negócio jurídico; o poder de construir obstando a vista do vizinho, 
desde que respeitadas as posturas administrativas e os direitos de vizinhança.67

Discutir-se-á, doravante, o problema relacionado ao exercício irregular do 
direito, para fins de conclusão deste artigo, com o enquadramento da atitude 
do réu no caso concreto em análise como exercício regular (ou não) do direito.

Pode-se dizer que o exercício de direitos passa pela tese, pela antítese e 
pela síntese, ou seja, a tese nasce com o princípio da absolutidade do exercí-
cio de direitos, com o aforismo romano “Qui iure suo utitur neminem laedit” ou 
“Nemo iniuria facit qui iure suo utitur”. A antítese se configura pela ideia de abuso 

66. STJ – RESP 264.079. 4ª T. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 16.10.2000.
67. GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 540.
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do direito, como se verifica no § 226 do Código Civil alemão (BGB), no art. 160, 
I, do Código Civil brasileiro de 1916 (CC/16) e no art. 188, I, do vigente Código 
Civil, com o ônus da prova, no direito brasileiro, do exercício regular do direito 
sendo daquele que afirma o ter exercido com regularidade. No direito alemão, 
o lesado pelo exercício do direito é quem deve fazer a prova da irregularidade 
do exercício pelo lesante.68

O limite imposto aos significantes regular ou normal está conectado à ca-
tegoria jurídica do abuso do direito, caso o exercício do direito fira a boa-fé, 
à finalidade socioeconômica e os bons costumes. A liberdade à informação 
jornalística (CF/88, art. 220, caput, e § 1º), o direito à crítica literária, artística e 
científica (CF/88, art. 220, caput, e CP, art. 142, II), a abertura de sociedade em-
presária concorrente a outra em mesma área territorial (livre iniciativa trabalho 
e concorrência - CF/88, art. 170, II e IV), caso não haja algum contrato impedindo 
tal situação, são exemplos de exercício regular do direito, caso não se configu-
rem como abuso do direito, que deverá ser verificado em cada caso concreto.69

PONTES DE MIRANDA, ainda no âmbito do CC/16, entende que não é necessário 
recorrer ao princípio da boa-fé, como faz VON TUHR, para caracterizar o exercício 
irregular do direito, pois o disposto no § 226 do BGB e no art. 160, I, do CC/16 
são suficientes para fundamentar 

a contrariedade a direito do exercício irregular nas relações jurí-
dicas obrigacionais, por se tratar de regras jurídicas sôbre ilícito 
absoluto. Em todo o caso, convém advertir-se em que o abuso 
do direito não se torna, por isso, violação negativa ou positiva 
das obrigações (ilícito relativo). O locatário que parte para outro 
lugar do país, ou para o estrangeiro, ou compra casa para mo-
rar, meses antes de terminar o seu contrato de locação, e deixa 
de entregar a casa, para que o locador não firme contrato em 
excelentes condições com pessoa que da casa precisaria imedia-
tamente, exerce o seu direito, mas exerce-o irregularmente, e 
responde pelo ilícito absoluto.”70

Lembra-se de que a classificação do ilícito em absoluto e relativo tem por 
critério a relação jurídica violada, sendo esta um efeito do fato jurídico, não 
obstante existam outros critérios para avaliar os ilícitos civis. O critério se re-
fere à vulneração a direitos absolutos (relação entre sujeitos passivos não 
identificados, com os direitos sendo universais e oponíveis contra todos, como 

68. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: RT, 2012, t. 2, p. 371-372.

69. GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 539-540.
70. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Ovídio Rocha Barros 

Sandoval. São Paulo: RT, 2012, t. 2, p. 370-371.
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os direitos da personalidade e de propriedade) ou a direitos relativos (relação 
entre sujeitos identificáveis ou identificados, com os direitos sendo oponíveis 
interpartes, como os direitos de crédito). Ocorre que não existem direitos so-
cialmente incondicionados, assim como se colocam em um mesmo patamar 
direitos existenciais e patrimoniais.71

Dessa maneira, parece mais correto se referir à ilícitos patrimoniais e ilí-
citos extrapatrimoniais ou existenciais, a traduzir os valores que estão sendo 
tutelados, sempre de maneira histórico-concreta, problematizada e aberta.72 
Isso afasta a crítica ponteana acerca da inaplicabilidade da boa-fé nos casos de 
exercício regular (ou não) do direito, até porque a regularidade do exercício se 
conecta com a ideia de não abuso ou exercício ilegítimo do direito (CC, art. 187).

De outro bordo, pode-se exemplificar o exercício irregular do direito com a 
violação ao direito de vizinhança, com o uso do imóvel atrapalhando o sossego, 
a segurança ou a saúde dos vizinhos; os atos emulativos, que se configuram 
como de rivalização ou com a intenção de prejudicar outrem, sem que de tais 
atos resultem comodidade ou proveito do agente. O uso de ofendículos, barrei-
ras, impedimentos, aparelhos, obstáculos (cerca elétrica, arma de fogo, arame, 
entre outros), colocados ou utilizados para a segurança de bens imóveisou 
móveis para evitar ou dificultar o ingresso de estranhos pode ser exercido. A 
condição deste exercício é que o “aparato só funcione quando houver a ação 
do intruso e não agrida terceiros que simplesmente transitem próximo ao local 
de sua instalação”.

Retomando a discussão para o acórdão do TJDFT, a conduta do réu se en-
quadra como abuso do direito, no sentido atribuído por fACHIN: “pode-se com-
preender o abuso de direito como exercício de um direito subjetivo que excede 
suas finalidades, violando, assim, interesses sociais ou individuais.73 Pressuposto 
para a ocorrência do abuso de direito, portanto, é a existência prévia de um 
direito invocável, uma vez que quem age em abuso assim o faz ao invocar uma 
prerrogativa que lhe pertence, embora de modo excedente”.74

Destaca-se a valoração objetiva da responsabilidade imputada àqueles, 
rés no caso em foco, que abusam do direito que possuem, como no caso em 
tela, a teor do Enunciado 37/CJF: “Art. 187. A responsabilidade civil decorrente de 
abuso de direito independe de culpa, e fundamenta-se somente no critério objeti-
vo-finalístico”.

71. BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos ilícitos civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 107-111.
72. BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Teoria dos ilícitos civis. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 111-116.
73. LÔBO, Paulo. Direito Civil.Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 335.
74. FACHIN, Luiz Edson. Uns nos Outros: Ato Ilícito e Abuso de Direito. In: NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. (Org.). 

Direito e Justiça Social: por uma sociedade mais Justa, Livre e Solidária - Estudos em homenagem ao 
Professor Sylvio Capanema de Souza. São Paulo: Atlas, 2013, p. 376-392, p. 388.
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No caso em tela, portanto, o teor da imputação e a ausência de prova 
mesmo que indiciária ofenderam a honra objetiva (estima que outrem tem das 
qualidades morais de uma pessoa) do arquiteto em relação aos seus pares, a 
configurar dano moral reparável, ou seja, lesão à integridade psicofísica75 do 
arquiteto.A par disso, “a violação de qualquer situação jurídica subjetiva extra-
patrimonial em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela 
jurídica, será suficiente para gerar a reparação76”. Ora, como visto, não houve 
sequer um indício que amparasse a representação no CREA-DF em desfavor do 
arquiteto.

Inobstante o arquivamento o simples fato da representação ao Conselho 
de Ética do órgão de classe de qualquer profissional é suficientemente bastan-
te para macular a imagem do representado e submetê-lo à execração pública. 
Além disso, nenhuma razão de ordem técnica foi posta na referida represen-
tação para o CREA-DF, mas, exclusivamente, acusações de ordem subjetiva, no 
sentido de que o arquiteto estaria praticando condutas antiéticas na condução 
da obra como “abuso de confiança e improbidade” e objetiva – “superfatura-
mento”.

Logo, a Representação ao Conselho de Ética do órgão de classe de qual-
quer profissional consubstancia exposição indevida a colega de profissão, não 
fosse, suficientemente bastante para macular a honra objetiva do representado 
e submetê-lo a intenso constrangimento, em muito maior razão tem cabimento 
a compensação moral, quando se atribuí fato jurídico manifestamente não ver-
dadeiro ofensivo a conduta ética e profissional do representado.

A acusação de superfaturamento pode se enquadrar no inciso 171 do Códi-
go Penal− “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 
outro meio fraudulento”, caracterizador do crime de estelionato, configurado 
pelo fato de o arquiteto ter obtido para si os valores que deveriam ser empre-
gados na obra, segundo a visão do réu ao representá-lo no CREA−DF. A acusação 
de superfaturamento levaria o arquiteto a obter para si vantagem ilícita em 
detrimento de seu cliente.

Como a acusação é caluniosa, enquadra-se o réu no crime de denunciação 
caluniosa, posto no art. 339 do CP: “Dar causa à instauração de investigação 
policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inqué-
rito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe 
crime de que o sabe inocente”. O réu sabia da inocência do arquiteto, mas 

75. MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 179-180.
76. MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003,p. 327.
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mesmo assim o representou em seu órgão de classe, sem qualquer indício de 
superfaturamento. Além disso, o réu imputou ao arquiteto abuso de confiança 
e improbidade na condução da obra, também sem nenhuma prova mesmo que 
indiciária, a configurar o crime de difamação, colocado no art. 139 do CP: “Difa-
mar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. 

As três ofensas à honra objetiva do arquiteto encontram guarida no art. 
953 do CC, pois tanto à calúnia, como a difamação advieram de fatos específicos 
imputados pelo réu em relação ao arquiteto na mencionada representação. 
Não houve exceção da verdade em relação à calúnia, bem como não se com-
provou que os fatos alegados pelo réu eram verdadeiros, como ratificado pelo 
próprio acórdão do TJDFT.

Destaca-se que nos autos da Apelação Cível nº 12.747/2004/RJ, 17ª Câmara 
Cível, Relator Desembargador Fabrício Paulo B. Bandeira Filho, DO de 09/06/04, 
o TJRJ decidiu pelo cabimento dos danos morais, advindo de representação con-
tra advogada, perante o órgão de classe, atribuindo-lhe fato não verdadeiro 
ofensivo à sua conduta ética e profissional, como se destaca da ementa desse 
julgado: 

Responsabilidade Civil. Representação contra advogada, perante 
o órgão de classe, atribuindo-lhe fato não verdadeiro ofensivo à 
sua conduta ética e profissional. Danos morais configurados. Re-
dução da verba reparatória fixada na sentença, em atenção aos 
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade”.“A representa-
ção feita perante a OAB/RJ, atribuindo à autora fato não verdadei-
ro e ofensivo à sua dignidade profissional, configura, sem dúvida, 
danos morais, sobretudo quando se considere que a advogada 
atua na região, goza de prestígio perante a classe e, também, 
junto aos magistrados.

Diante disso,a conduta do réu validada pelo TJDFT vai de encontro à lição 
de fACHIN:o “exercício de um direito subjetivo não pode ocorrer de modo ilimitado, uma vez 
que levar a sua execução ao extremo, para além dos espaços limítrofes da pró-
pria convivência em comunidade, acarretaria inarredável antijuridicidade”.77Por 
tudo isso, a representação dirigida ao órgão de classe que “atribui fato não 
verdadeiro ofensivo a conduta ética e profissional”, se consubstancia em cau-
sa de cabimento do pleito de danos morais negado pelo TJDFT, já que não se 
configura em exercício regular do direito, mas sim exercício ilegítimo deste, por 
violar a boa-fé (CC, art. 422) e o fim social da representação, que, no caso em 

77. FACHIN, Luiz Edson. Uns nos Outros: Ato Ilícito e Abuso de Direito. In: NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. (Org.). 
Direito e Justiça Social: por uma sociedade mais Justa, Livre e Solidária - Estudos em homenagem ao 
Professor Sylvio Capanema de Souza. São Paulo: Atlas, 2013, p. 376-392, p. 386.
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tela, estava desprovida de qualquer indício de prova acerca dos crimes impu-
tados ao autor da demanda.

Conclui-se, portanto, que o acórdão da 2ª Turma do TJDFT violou o dever 
de fundamentação, por se fundar em premissas e em fundamentos que não 
foram aclarados na decisão, como o sentido de exercício regular do direito, 
bem como acerca da consequência que este julgado gera para o futuro, qual 
seja, a possibilidade de pessoas moverem representações imotivadas contra 
profissionais em seus órgãos de classe, destituídas de qualquer comprovação, 
ainda que indiciária.

Isso comprova o divórcio entre o Direito, os direitos, a construção da lite-
ratura jurídica e a decisão analisada neste trabalho, clamando-se pelo neces-
sário diálogo entre o intérprete-julgador e as formas de expressão do Direito, 
sempre de maneira fundamentada, como determinam os arts. 93, IX, da CF/88; 
458,II, do CPC/73; e 489 do NCPC.
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C A P Í T U L O  2 2

Breves notas sobre a 
improcedência da execução

Sérgio Cabral dos Reis1

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. EXISTE EXECUÇÃO IMPROCEDENTE?; 3. IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO E 
FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL; 4. EFEITOS DE UMA EXECUÇÃO IMPROCEDENTE; 5. CONSIDER-
AÇÕES FINAIS; 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO

Não é comum, no universo forense, falar-se em “execução improcedente”. 
O que soa natural em relação aos pedidos formulados nos processos de co-
nhecimento e cautelar não tem a mesma receptividade no processo ou na fase 
de execução.Pretende-se, por isso, desmistificar a temática, esclarecendo-se a 
respeito dos limites da própria expressão mencionada, da possibilidade da for-
mação de coisa julgada material na execução e, finalmente, das consequências 
jurídicas de uma execução improcedente ou injusta. Eis aí, pois, a finalidade 
deste modesto artigo.

2. EXISTE EXECUÇÃO IMPROCEDENTE?

Impõe-se perceber, inicialmente, que o ato judicial que extingue totalmen-
tea execução, em primeiro grau de jurisdição, possui a natureza jurídica de 
sentença (art. 925 do CPC/2015), posto que, embora não esteja julgandoquestão 
de mérito, está extinguindo a relação processual executiva. Esta sentença, como 

1. Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestre em Direito Proces-
sual e Cidadania pela Universidade Paranaense (UNIPAR). Máster em Teoria Crítica en Derechos Humanos 
y Globalización pela Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, Espanha). Professor efetivo da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). Professor da graduação e da pós-graduação do Centro Universitário de João 
Pessoa (UNIPÊ). Professor da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba (ESMAT XIII). Professor 
convidado da Escola da Magistratura Trabalhista de Pernambuco (ESMATRA VI). Professor convidado da 
Escola Superior da Advocacia da Paraíba (ESA-PB). Professor convidado da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público do Estado da Paraíba (FESMIP-PB). Professor convidado da pós-graduação lato sensu 
da FACISA/CESED.  Ex-juiz do trabalho no Paraná e em Sergipe. Juiz do Trabalho na Paraíba. E-mail: sergio.
juiz@gmail.com.
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regra, não possui aptidão para a formação de coisa julgada material, já que 
não possui carga declaratória suficiente para tanto. 

Em regra geral, pode-se dizer que não há manifestação judicial na exe-
cução quanto ao crédito inerente ao título executivo2. Ocorrendo alguma das 
hipóteses legalmente previstas de extinção do processo de execução, há uma 
simples declaração de que a relação jurídica processual não mais existe. Esse 
ato judicial, na larga maioria dos casos, não produz coisa julgada material em 
virtude da ausência de decisão3. Há, apenas, uma “tênue declaração”, de modo 
que, em princípio, nada existe para tornar-se imutável.4

A finalidade da execução, portanto, não é a definição de uma determinada 
relação jurídica, mas sim a realização prática do direito material que, em tese, 
dá conteúdo ao título executivo5. Observe-se que, diante da eficácia abstrata 
deste, não há necessidade de um juízo de valor por parte do juiz quanto àquele 
direito material, ou seja, pelo menos como linha de princípio, não há espaço 
aqui para juízo lógico, que eventualmente daria ensejo ao surgimento de uma 
definição acerca de uma situação de direito material que está em crise6. 

É que a existência do crédito decorrente da relação obrigacional que sub-
jaz ao título executivo revela-se indiscutível (eficácia abstrata do título), de-
vendo-se perquirir apenas se o mesmo foi satisfeito ou não. Não se discute, 
por exemplo, no bojo da execução, se o ato jurídico, tal como reconhecido em 
decisão judicial transitada em julgado como gerador de uma indenização exe-
quenda, foi ilícito ou não: simplesmente se indaga a respeito do pagamento ou 
não do valor liquidado. Assim, como se percebe, diferentemente do processo 
de conhecimento, o escopo do processo ou da fase de execução não é uma 
sentença em si7, tal como definidora dos direitos e obrigações decorrentes de 

2. Na lição de Márcia Conceição Alves Dinamarco, “no processo de execução o contraditório é restrito, na 
medida em que não é dado ao executado discutir acerca do direito material, que já se encontra prees-
tabelecido no título” (Ação Rescisória. São Paulo: Atlas, 2004, p. 52).

3. Em sentido diverso, todavia, dispõe a OJ nº 197 da SDI-2 do TST:“AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA 
DE MÉRITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Embora não haja 
atividade cognitiva, a decisão que declara extinta a execução, nos termos do art. 794 c/c 795 do CPC, 
extingue a relação processual e a obrigacional, sendo passível de corte rescisório”.

4. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. “A sentença que extingue a execução”. Processo de execução e assuntos 
afins. Coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 1998, p. 402. 

5. Novamente nas palavras de Márcia Conceição Alves Dinamarco, “o processo de execução caracteriza-se 
por atos coercitivos praticados na esfera patrimonial do devedor com o fim de satisfazer o direito do 
credor e que se encontra estampado no título executivo. Nota-se que em momento algum se indaga a 
respeito do direito material, por ser tido como preexistente” (Ação Rescisória. São Paulo: Atlas, 2004, p. 
52).

6. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. – 22ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Leud, 2004, p. 517. 
7. Desse raciocínio, decorre a seguinte lição de Teresa Arruda Alvim Wambier: “Nada se decide acerca do di-

reito do autor, porque a respeito deste direito não se discutiu na execução em que não houve embargos. Não 
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uma relação jurídica8, mas sim a satisfação de um crédito já “reconhecido” em 
um título executivo. 

Seria possível, nesse contexto, falar-se em “execução improcedente”? O 
que significa, afinal, essa expressão? Tradicionalmente, utiliza-se o termo “im-
procedência”, para se referir a decisões de mérito ― decisões, portanto, que 
possuem aptidão para transitar em julgado ― desfavoráveis ao autor. Esse fato, 
embora não seja habitual, pode ocorrer na execução, tornando-a, com efeito, 
improcedente.

É certo que, não obstante a existência de mérito9, normalmente ele não é 
julgado no curso da execução. Excepcionalmente, todavia, em casos pontuais, 
conclui-se pela possibilidade de essa decisão (que extingue a execução) poder 
ser acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, abrir 
ensejo ao seu ataque por meio de ação rescisória. 

É o caso da alegação de “adimplemento da obrigação” que subjaz ao título 
executivo, com comprovação documental de fácil percepção, em que o juiz, em 
procedimento de cognição exauriente, decideacerca do pagamento ou não. Se 
há pedido de satisfação de créditos por meio de atos executivos, e estes não 
são realizados pelo fato de a obrigação já estar adimplida, há improcedência 
da execução. O mesmo se diga com relação à “prescrição” (da eficácia executi-
va do título), que sabidamente é questão de mérito. De igual modo, é a decisão 
que reconhece a “decadência” do direito de a Fazenda Pública efetuar o lança-
mento tributário, comprometendo, pelo raciocínio em cadeia, a execução fiscal. 
Pode-se dizer que, nesses ilustrativos casos, trata-se de provimento de mérito, 
em que existe julgamento similar ao proferido em processo de conhecimento, 

se tratava, na verdade, de relação jurídica a respeito da qual havia conflito. Em outras palavras, não há, 
na execução, segundo o que nos parece, lide, no sentido em que utilizamos expressão no que tange ao 
processo de conhecimento. O que há é um mero ‘pedido’, no sentido de que o crédito, conforme consta 
do título, seja satisfeito. E, correlatamente, na sentença se diz que o direito do autor, na exata medida 
em que estava estampado no título, foi satisfeito. Este é o conteúdo decisório da sentença que põe fim à 
execução não embargada”. E arremata sua lapidar lição a eminente Professora da PUC-SP: “Este efeito, 
que menciona o art. 795 do CPC, não é nem a coisa julgada, nem a declaração, mas o fim da execução: é a 
coisa julgada formal. Extingue-se, pois, a relação processual executiva. Nada mais” (Nulidades do processo 
e da sentença. – 5ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: RT, 2004, pp. 130-131).

8. TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: RT, 2001, p. 222.
9. O mérito, que tende a ficar protegido pela coisa julgada material, é a “pretensão processual”, formada 

pelo pedido e pela causa de pedir. Tal concepção é a única compatível com a “teoria da substanciação”a-
dotada pelo direito brasileiro no que toca à causa de pedir, bem como com o princípio da congruência 
entre o pedido e a decisão. A pretensão processual na execução é a exigência de realização dos atos 
executivos, por sub-rogação ou meramente coercitivos, para satisfazer um débito presumivelmente re-
conhecido em um título executivo, estando o executado na posição de inadimplente. Logo, o mérito na 
execução é composto tanto pela realização de atos em prol da satisfação do exequente como pelas 
eventuais oposições ao inadimplemento que alegue o executado, pois tudo isso delimita a atividade do 
juiz na execução.
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inclusive com análise de prova documental10, em que a atividade judicial resulta 
em carga declaratória suficiente à formação de coisa julgada material.

Conforme preleciona Fredie Didier Jr.11, “a improcedência pode lastrear-se 
em diversos fundamentos, tais como: (a) não ocorrência do fato gerador do di-
reito afirmado pela parte; (b) embora o fato afirmado pelo demandante tenha 
ocorrido, ele não tem aptidão para produzir o direito cujo reconhecimento se 
buscava; (c) reconhecimento de fato impeditivo da formação do direito afirma-
do pelo demandante; (d) o direito afirmado existia, mas fato superveniente à 
propositura da demanda o extinguiu ou retirou sua eficácia; (e) reconhecimento 
de um contradireito, exercido pelo réu, que extingue o direito afirmado pelo 
autor, ou neutraliza os seus efeitos; (f) a ausência de prova dos fatos constitu-
tivos do direito afirmado pelo autor”.

Esses fundamentos, conforme verificado nos exemplos acima, podem ocor-
rer na execução, ensejando decisão de mérito. Tudo depende da correta ava-
liação dessa espécie de modalidade de prestação da tutela jurisdicional. 

Para fins deste modesto artigo, entende-se que, no âmbito interno da exe-
cução, existe “atividade cognitiva”, “produção de provas” e, eventualmente, 
“decisão de mérito”12, sendo que esse conjunto de atos pode acarretar uma 
decisão de improcedência. Em outros termos, dependendo da intensidade da 
cognição realizada sobre matéria de mérito, o resultado, se desfavorável ao 
exequente, implicará o reconhecimento da improcedência da execução.

Entende-se, como se percebe, que se revelam perfeitamente possíveis 
a produção de provas e, embora excepcionalmente, a formação de coisa 
julgada material no processo autônomo de execução, ocorrendo o mesmo 
quanto à fase de cumprimento de sentença13. Há, inegavelmente, cognição na 

10. Impõe-se perceber que o processo de execução não se trata apenas de mero procedimento ou con-
catenação sucessiva e mecânica de atos executivos. É irrefutável, pois, o relacionamento da atividade 
instrutória e a cognição judicial. Nesse contexto, o executado, tendo, em mãos, a prova pré-constituída 
― que não demanda alta indagação no que concerne a questionamentos a respeito da regularidade 
do processo de execução ―, tem o direito de “justificar”ou “demonstrar”suas alegações, o que, via de 
consequência, enseja o direito a uma manifestação judicial a respeito. Se o executado possui prova com-
patível com o grau de cognição viabilizada no processo de execução, é inegável que, ao mesmo, assiste 
o direito constitucional à prova, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

11. DIDIER JR., Fredie. “Contradireito, objeto litigioso do processo e improcedência”. Revista de Processo, Ano 
38, nº 223, São Paulo, RT, set. 2013, p.88.

12. Esse assunto já foi tratado com maior profundidade nos seguintes livros: REIS, Sérgio Cabral dos. “É pos-
sível a formação de coisa julgada material na etapa de cumprimento de sentença?”. Revista Trabalhista 
– Direito e Processo, Ano 7, nº 27, São Paulo, LTr, jul.-set. 2008, pp. 115-141; REIS, Sérgio Cabral dos. “Cog-
nição, mérito e coisa julgada material na execução?”. Execução e cautelar: estudos em homenagem a José 
de Moura Rocha. Fredie Didier Jr., Antônio Adonias Bastos e Leonardo Carneiro da Cunha Coordenadores. 
Salvador: JusPODVIM, 2012, pp. 559-600.

13. A fase de cumprimento de sentença, enquanto manifestação do princípio do sincretismo processual, não 
é uma novidade no ordenamento jurídico pátrio, sendo, inclusive, o Processo do Trabalho um exemplo 
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execução14, inclusive quanto à análise dos documentos que a embasam. Essa 
atividade cognitiva, além dos temas processuais pertinentes15, pode ter por 
objeto uma questão que, por força da legislação, tem aptidão para resolver o 
mérito. Se esse fato ocorre, é inegável que se estará diante de uma execução 
improcedente. 

Execução improcedente, em suma, é aquela que, por força de decisão 
judicial contra o exequente, interna ou externa (relação processual distinta da 
execução), tem aptidão para transitar em julgado. Trata-se, quando a decisão 
for proferida no interior do processo ou fase executiva, de situação excepcio-
nal, é certo, mas perfeitamente possível de ocorrer.

Existem casos que são similares, senão idênticos, aos previstos nos arts. 
269 e 794 do CPC/1973, que correspondem aos arts. 487 e 924, respectivamente, 
do CPC/2015, os quais, como se sabe, regulamentam as situações jurídicas de 
resoluçãode mérito, extinguindo-se as relações jurídicas de direito processual 
e de direito material, como acontece com o reconhecimento da existência de 
pagamento, inexistência de dívida, transação, renúncia ao direito de crédito, 
prescrição, inclusive intercorrente,e/ou decadência16. Se, nos autos de uma exe-

disso. A interpenetração de atos de cognição e de execução no mesmo procedimento já existia em várias 
outras categorias processuais. Na realidade, ontologicamente, especialmente no plano dos fatos, não 
existe distinção entre “efetivação”de uma decisão, “cumprimento de sentença”e a palavra “execução”. 
O que importa é a satisfação da obrigação, independentemente da técnica processual empregada. Saber 
se isso ocorre em um processo autônomo ou em simples etapa complementar de um procedimento não 
retira a validade dessa conclusão. Sendo assim, tudo o que se disser a respeito do processo de execução 
aplica-se à etapa de cumprimento de sentença.

14. Predomina o entendimento, atualmente, de que existe cognição no processo de execução, mas, por 
outro lado, é polêmica a questão do alcance (objeto) desta atividade intelectiva. É aceito, sem maiores 
obstáculos, o conhecimento a respeito das matérias conhecíveis de ofício ou de ordem pública as quais 
envolvem a própria admissibilidade da relação processual executiva, mediante a presença dos pressu-
postos processuais, dos requisitos de validade –– incluindo-se aqui a ausência de objeções e a própria 
regularidade dos atos executivos –– e das condições de procedibilidade da ação. A doutrina, porém, é 
vacilante no que diz respeito a questões de mérito e, no tocante à limitação da atividade cognitiva, con-
verge no sentido de que as matérias passíveis de conhecimento no âmbito interno do processo executivo 
devem carecer de alta indagação, sendo a comprovação pré-constituída documentalmente. 

15. Quanto ao alcance, adota-se o posicionamento no sentido de que a cognição na execução (processo au-
tônomo ou fase, pouco importa) pode ter quatro objetos distintos. Em primeiro lugar, o juiz deve verificar 
a admissibilidade da demanda executiva, assim, deve analisar se estão presentes os “pressupostos de 
existência” do processo de execução e os seus “requisitos de validade”, em que se inclui, naturalmente, 
a regularidade dos atos executivos em homenagem ao formalismo processual. Deve aferir, também, se 
as “condições da ação” executiva foram preenchidas de forma correta. Esta atividade (admissibilidade 
ou verificação de legitimidade do processo), a despeito de focalizar o limiar do processo, desenvolve-se 
ao longo de toda relação processual. Finalmente, cabe ao juiz (do processo de execução) conhecer os 
possíveis questionamentos sobre o “embasamento do mérito” do processo de execução (pedido de rea-
lização dos atos executivos), notadamente no que se refere ao adimplemento da obrigação que subjaz 
ao título executivo e à prescrição que atinge a sua eficácia executiva. 

16. SOUZA, Gelson Amaro de. “Mérito no processo de execução”. Processo de execução e assuntos afins.Coor-
denação Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 1998, pp. 257, 263 e 267, respectivamente.

Livro 1.indb   395 23/08/2015   22:27:05



o Ri r R  oRdRRd  oRo  RR r o

396

cução fiscal, o juiz decretar a decadência quanto ao lançamento tributário ou 
a prescrição quanto à eficácia da ação executiva, terá prolatado, no âmbito 
interno do procedimento executivo, decisão de mérito, sempre17.Repita-se, nes-
sas hipóteses, há, sim, julgamento de mérito, e tanto isso é verdade que não 
mais poderá o exequente repropor a execução. Trata-se, enfim, de decisão de 
“improcedência da execução”.

3. IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO E FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MA-
TERIAL

O que define a questão da coisa julgada material na execução, conforme 
já foi debatido, é a intensidade (profundidade) da cognição desenvolvida pelo 
juiz, ao proferir a sentença no caso concreto18. A técnica da cognição secundum 
eventum probationis, nesse contexto, revela-se absolutamente irrelevante, visto 
que a essência da questão, ainda que eventualmente surja uma lei dispondo 
em sentido contrário, está no grau de convencimento do juiz19. 

Não se fala, normalmente, em procedência ou improcedência do pedido 
do exequente. Isso é, em princípio, incompatível com a estrutura e finalidade 
do processo de execução. Agora, em contrapartida, não há que se falar tam-
bém, sem as devidas ressalvas, em “desfecho único” enquanto característica 
desta modalidade de prestação da tutela jurisdicional. Incidentes surgem, e a 
prática forense é riquíssima em exemplos, podendo acarretar a extinção anor-
mal da relação processual, inclusive considerando a própria relação material 
que subjaz ao título executivo.

Não custa enfatizar: existem situações em que a extinção do processo de 
execução, por meio da impropriamente chamada “exceção de pré-executivi-
dade”20 (defesa endoprocessual executiva), ocorre em hipóteses similares às 
previstas no art. 269 do CPC, sendo algumas delas praticamente idênticas às 
situações ventiladas no art. 794 do CPC21.Não se pode negar a vigência dessas 
duas regras jurídicas, e tanto é verdade que, diante do que prescreve o art. 

17. CARVALHO, Fabiano. “Prescrição, decadência, sentença de mérito e coisa julgada”. Panorama atual das 
tutelas individual e coletiva: estudos em homenagem ao professor Sérgio Shimura. Alberto Camiña Moreira, 
Anselmo Prieto Alvarez e Gilberto Gomes Bruschi coordenadores. São Paulo: RT, 2011, p. 333.

18. PORTO, Sérgio Gilberto. Ação rescisória atípica: instrumento de defesa da ordem jurídica. São Paulo: RT, 2009, 
pp. 87-91.

19. YARSHELL, Flávio Luiz. “Ação rescisória e decisões proferidas no processo de execução”. Execução civil 
(aspectos polêmicos). Coordenação de João Batista Lopes e Leonardo Carneiro da Cunha. São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 151.

20. Por todos: MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Exceção de pré-executividade: uma denominação infeliz”. 
Temas de Direito Processual: sétima série. São Paulo: Saraiva, 2001.  

21. GUERRA, Marcelo Lima. Execução forçada: controle de admissibilidade. São Paulo: RT, 1995, p. 52.
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269, IV, do CPC, praticamente ninguém mais discute que a sentença ― acolhendo 
a alegação de prescrição, inclusive intercorrente, ou a de decadência ― resolve 
o mérito do processo e, com efeito, fica protegida pela coisa julgada material22. 
O raciocínio, repita-se, será o mesmo para os arts. 487 e 924 do CPC/2015.

A doutrina que defende a inexistência de coisa julgada no processo de 
execução, em regra, apresenta três argumentos: (I) inexistência de julgamen-
to; (II) impossibilidade de discussão a respeito do direito que subjaz ao título 
executivo; (III) extinção do processo por meio de provimento de cognição su-
mária23. Como regra, não se discorda desses argumentos. Quando há a extinção 
normal do processo de execução, mediante a simples prática de atos executi-
vos, ainda que contra a vontade do executado, não há julgamento no que toca à 
relação jurídica de direito material. Logo, não se discute acerca da procedência 
ou não do direito que dá conteúdo ao título executivo, de tal sorte que a de-
cisão extintiva é meramente declaratória no que concerne ao fim do processo 
de execução. Consequentemente, a mesma decorre de cognição sumária, não 
possuindo aptidão, para formar coisa julgada material. 

Entende-se, contudo, que, excepcionalmente, existem hipóteses em que 
há, sim, formação de coisa julgada no processo de execução24 e, por conseguin-
te, rescindibilidade da decisão. A primeira delas refere-se à discussão acerca 
do adimplemento ou não da obrigação que dá substrato ao título executivo, fa-
zendo desaparecer matéria de ordem pública relacionada à tutela jurisdicional 
executiva, no caso, a própria necessidade de executar25. O inadimplemento da 
obrigação é a razão de ser da execução forçada. Sem ele, esta deve ser extinta, 
e, dependendo da decisão, com força de coisa julgada material, inclusive.

Imagine-se, para reforçar o que já foi dito, a situação de um exequente 
que, em virtude de súbito problema de saúde de um membro de sua família, 

22. GUERRA, Marcelo Lima.Execução forçada: controle de admissibilidade. São Paulo: RT, 1995, p. 55; BEDAQUE, 
José Roberto dos Santos. “Cognição e decisões do juiz no processo executivo”. Processo e Constituição: 
estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. Coordenação Luiz Fux, Nelson Nery Jr. e 
Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2006, pp. 372-373.

23. Ilustrativamente, observe-se a lição de Sandro Gilbert Martins: “É possível afirmar, portanto, que a sen-
tença do art.795 do CPC não produz coisa julgada material – produz apenas coisa julgada formal –, pois 
(I) a lide na execução não é de certeza e sim de insatisfação ou realização, donde não há julgamento; 
de modo que, de regra, (II) não se discute o direito constante do título executivo, cuja eficácia abstrata 
permite o desencadear da atividade jurisdicional executória, o que implica uma atividade apenas volta-
da para a satisfação do direito; e (III) por ser característica marcante da execução a técnica de cognição 
sumária, ainda que nela possa vir a ser discutida a relação substancial existente entre as partes” (A 
defesa do executado por meio de ações autônomas: defesa heterotópica. São Paulo: RT, 2002, p. 139). 

24. MOREIRA, Alberto Camiña. Defesa sem embargos do executado: exceção de pré-executividade. – 3ª ed. rev. 
e atual. – São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 214-215.

25. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2004, Vol. IV, p. 
792.
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recebeu do executado, solidário com o mesmo em face do infortúnio, o valor 
em execução, ainda que desfalcado dos juros e correção monetária, passando 
o competente recibo, inclusive com declaração expressa em relação ao ocorri-
do e renúncia no que se refere a eventuais diferenças. 

Na sequência, o executado adimplente, a fim de não sofrer constrição 
patrimonial, protocola, perante o órgão jurisdicional competente, uma defesa 
endoprocessual executiva (petição simples), sob o argumento de que a execu-
ção chegou ao seu fim, já que pagou o débito e que o exequente renunciou ao 
eventual saldo remanescente, juntado o mencionado recibo assinado por este. 

Intimado a se manifestar a respeito, o exequente, além de algumas ques-
tões processuais, dentre as quais hipoteticamente se destaca a alegação de 
que a defesa no processo de execução somente pode ocorrer por intermédio 
dos embargos à execução, afirma que não recebeu o valor e, sucessivamente, 
arrependeu-se e, agora, quer executar o saldo remanescente.

Com os autos conclusos para julgamento, o juiz da execução, analisando 
a situação facilmente perceptível pelos documentos, decide que o exequente 
não tem mais direito de prosseguir a execução, já que, isento de eventual vício 
de consentimento, deu quitação quanto ao débito e renunciou quanto ao sal-
do remanescente (art. 924, II e IV, do CPC/2015). Tudo se passa dentro da mais 
absoluta razoabilidade, de modo que não há sequer a cogitação de elevado 
prejuízo patrimonial do exequente, eis que, já prevendo a inconsistência do ar-
gumento a respeito do não recebimento do valor principal, o exequente sequer 
menciona a pretensão de provar o alegado por intermédio de testemunhas, 
restando apenas discussão sobre os juros e atualização monetária.

Vício de consentimento, em tese, realmente não existiu, porque o exe-
quente, na ocasião, estava em perfeita harmonia com as suas faculdades men-
tais. Igualmente, houve observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, já que foi intimado a se manifestar a respeito, bem como não lhe foi 
cerceada a produção probatória que sequer foi requerida.

Diante desses fatos, decidiu-seque o exequente praticou ato incompatí-
vel com a vontade de prosseguir a execução, de modo que a mesma deve 
ser extinta (art. 925 do CPC/2015). Não há como negar que tal decisão possui 
carga declaratória suficiente, para formar coisa julgada material26. Trata-se de 

26. Na esteira do pensamento de Alberto Camiña Moreira, deve-se atentar “que a ocorrência de coisa julga-
da fica na dependência do teor da decisão proferida. Se, por exemplo, o juiz, à vista da argumentação 
do executado e da documentação juntada, limita-se a extinguir a execução, não haverá formação de 
coisa julgada, pois a decisão cinge-se à extinção do processo. Todavia, se o juiz declarar, pronunciar, na 
sua decisão, que ocorreu a prescrição, que ocorreu a decadência, ou que ocorreu o pagamento, essa de-
claração faz coisa julgada material”. Enfim, nestes casos, diante do exercício da defesa endoprocessual, 
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decisão similar à proferida no processo de conhecimento, uma vez que, como 
se observa, elimina uma crise de certeza quanto ao adimplemento e renúncia 
ou não do crédito. 27

Impõe-se observar que essa hipotética decisão não é formada por juízo de 
cognição sumária, mas sim exauriente, já que todos os possíveis elementos de 
investigação pelo juiz foram apreciados. 28

O juiz, no exemplo citado, sob o ângulo vertical, exauriu a sua possibilida-
de cognitiva quanto ao litígio. Não foi produzida, é bem verdade, prova teste-
munhal, mas, em primeiro lugar, a mesma não foi requerida; em segundo lugar, 
não havia a necessidade de produção da mesma, já que todos os elementos 
necessários à resolução da questão já estavam à disposição do juiz, e, em ter-
ceiro lugar — o que é mais importante —, o juízo de cognição exauriente não 
depende da produção de prova testemunhal, basta que, diante das circunstân-
cias do caso concreto, tenham sido averiguadas todas as possíveis alegações 
fáticas das partes. 

Em outras palavras, no exemplo citado, o “juízo de certeza” quanto aos 
questionamentos envolvendo o adimplemento da obrigação principal e a re-
núncia das parcelas acessórias não depende de dilação probatória, já que os 
documentos existentes nos autos são suficientes para tanto, de sorte que é ple-
namente desnecessária a remessa da discussão para as vias ordinárias. Obser-
ve-se que não se trata apenas de julgamento de questão “de” mérito, mas de 

“não há, propriamente, deslocamento da cognição, senão pura inserção dela no processo de execução. 
Daí a possibilidade de formação de coisa julgada material” (Defesa sem embargos do executado: exceção 
de pré-executividade. – 3ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2001, p. 218 e 219, respectivamente).

27. Trata-se de sentença que, à luz do art. 795 do CPC, põe fim à execução. Sendo assim, observando as 
peculiaridades do crédito trabalhista, sabidamente alimentar, salienta Manoel Antônio Teixeira Filho: “Daí 
a enorme responsabilidade que se assenhoreará o juiz que, perfilhando entendimento diverso do nosso, 
tiver à sua frente um caso de renúncia ao crédito externada pelo credor. Ainda que ele se decida pela 
homologação do ato, fundamental regra de prudência alvitra que procure saber do renunciante o motivo 
que o levou a isso, caso a petição seja omissa, no particular. Nenhum juiz pode desconhecer que, em de-
terminadas situações, o verdadeiro motivo da renúncia se encontra subjacente ao que foi revelado pelo 
credor; e a aceitação da causa inverídica pode provocar profundo abalo, a um só tempo, na autoridade 
da coisa julgada material, na dignidade do Poder Judiciário e na substância ética do processo” (Execução 
no processo de trabalho. 8ª ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 320)

28. Novamente nos valemos da lição de Alberto Camiña Moreira: “Admitido que só a prova documental pode 
instruir pedido de extinção da execução por meio de exceção de pré-executividade, é certo que, sobre 
ela, a cognição, quanto à profundidade, será exauriente. A limitação existente para o executado está nas 
matérias que se pode deduzir, mas, uma vez alegadas, passam pelo crivo da cognição plena e exaurien-
te”. Assim, conclui o eminente autor: “Atendidas essas exigências no processo de execução, afirma-se 
que o juiz, ao reconhecer a prescrição ou decadência, por exemplo, proclamará o comando aplicável à 
espécie, o que é o elemento imutável da sentença; forma-se, assim, situação jurídica inalterável, a coisa 
julgada material” (Defesa sem embargos do executado: exceção de pré-executividade. – 3ª ed. rev. e atual. 
– São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 217-218).
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julgamento “do” mérito da pretensão executiva, rejeitando-a em decorrência 
da declaração da inexistência da obrigação exequenda29.

4. EFEITOS DE UMA EXECUÇÃO IMPROCEDENTE

A improcedência da execução, sem dúvida, pode acarretar consequências 
para as partes do processo. É que, em alguns casos, uma execução improce-
dente pode resultar em execução injusta, merecendo correção.

Revela-se oportuno indagar, para efeitos do nosso estudo: que vem a ser 
uma “execução injusta”? Antes de tudo, deve-se perceber que a resposta tem 
dois ângulos. Sob o ponto de vista “substancial”, que é o que interessa para 
fins deste artigo, uma execução é flagrantemente injusta, quando, ainda que 
os atos executivos sejam realizados nos exatos termos das normas processuais 
aplicáveis, a obrigação consubstanciada no título executivo não se refira ao 
executado. No caso, é evidente que este sofre prejuízos em virtude dos atos 
estatais de agressão patrimonial. Já sob o ponto de vista“formal”, a execução 
é injusta, quando, independentemente da efetiva existência do direito que sub-
jaz ao título executivo, o executado, ao arrepio do princípio constitucional do 
devido processo legal, tem sua esfera patrimonial atingida por atos executivos 
sem a legítima observância das normas processuais30. 

Diante dessas considerações, percebe-se que, desde que a matéria não 
seja absolutamente incompatível com a natureza e finalidade do processo ou 
da fase de execução, o juiz pode tomar medidas convergentes com a efetivi-
dade da prestação da tutela jurisdicional, o que inclui a realização da justiça 
concreta31. A justificação da decisão sempre encontrará campo fértil na cláusula 
aberta do princípio constitucional do devido processo legal, que goza de plena 
hegemonia normativa.

Assim, se as peculiaridades do caso concreto exigirem, o juiz pode, por 
exemplo, diante do exercício da defesa endoprocessual executiva32, suspender 
a prática dos atos executivos, mediante prévia manifestação da parte contrária 

29. YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 220-
221.

30. MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa da execução por meio de ações autônomas: defesa heterotópica. São 
Paulo: RT, 2002, pp. 71-72.

31. Com absoluta razão, afirma Carlos Alberto Alvaro de Oliveira que “o valor justiça, espelhando a finalidade 
jurídica do processo, encontra-se intimamente relacionado com a atuação concreta do direito material, 
entendido este, em sentido amplo, como todas as situações objetivas de vantagem conferidas pela 
ordem jurídica aos sujeitos de direito” (Do formalismo no Processo Civil. – 2ª ed. rev. e ampl. – São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 66).

32. Cf. REIS, Sérgio Cabral dos.Defesa do executado no curso da execução: cível e trabalhista. São Paulo: LTr, 
2008, pp. 384-394.
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e decisão razoável e racionalmente motivada. Pode, também, no mesmo con-
texto, determinar a extinção da execução por incidência da prescrição da ação 
executiva, que, como se sabe, retira a exigibilidade jurídica da obrigação e, 
com efeito, a força executiva do título. Da mesma forma, pode determinar a 
compensação de obrigações recíprocas, líquidas e exigíveis. Pode, ainda, como 
já exemplificado, determinar a extinção do processo de execução em virtude 
do comprovado adimplemento da obrigação que subjaz ao título executivo, 
enfim, inúmeras medidas podem ser tomadas, tudo na dependência da riqueza 
do concreto. O seu limite, tal como inferido do sistema jurídico como um todo, 
está no âmbito de incidência da “cognição permitida no processo ou na fase 
de execução”33.

Como sabido, o questionamento a respeito da própria relação jurídica de 
direito material que subjaz ao título executivo é “ontologicamente inconciliável” 
com a função e estrutura da execução, o que fatalmente leva à conclusão de que 
a cognição nesta desempenhada, sob o ponto de vista horizontal, é parcial34.

Na verdade, se o título executivo que embasa a execução é extrajudicial, 
o lugar próprio para o questionamento acerca da existência ou não do direito 
que lhe dá substrato é a ação incidental de embargos à execução, eis que a 
relação processual executória tem por estrutura a realização prática de atos 
materiais de coação estatal com o intento de satisfazer o inadimplidocrédito do 
exequente. Aliás, neste caso, se não houver o ajuizamento dos embargos, ou 
estes forem extintos sem julgamento do mérito, sequer é vedado o posterior 
ajuizamento de ação autônoma de repetição de indébito, uma vez que não há 
formação de coisa julgada material sobre a relação jurídica obrigacional.35

Observe-se que a ausência de oposição da ação de embargos à execu-
ção, em absoluto, significa equiparação aos efeitos da revelia no processo de 
conhecimento ou aquiescência do executado com o resultado do processo de 

33. Para Cândido Rangel Dinamarco, tratando-se de atividade desenvolvida pelo juiz no processo de execu-
ção, “[...] nos limites da cognição que neste se contém, ele há de julgar e fica sempre obrigado a fazê-lo 
à base da probabilidade suficiente e sob o risco de errar” (A instrumentalidade do processo. – 8ª ed. rev. 
e atual. – São Paulo: Malheiros, 2000, p. 259).

34. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. – 2ª ed. rev., atual. e ampl. 
– São Paulo: RT, 2004, p. 228.

35. Ensinam José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier que “[...] a sentença que extingue a 
execução em virtude de ausência de título executivo não impede o ajuizamento de outra ação judicial 
(condenatória, por exemplo) para a cobrança do crédito eventualmente existente. Isto porque não in-
tegra os limites da cognição realizada no processo de execução a existência ou inexistência do direito 
material, razão pela qual esta questão que não é objeto de decisão, não poderia mesmo ficar acoberta-
da pela autoridade de coisa julgada” (“Coisa julgada na execução e na exceção de pré-executividade”. 
Processo de execução: temas polêmicos e atuais.Coordenador Gilberto Gomes Bruschi. São Paulo: RCS, 2005, 
p. 196). 
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execução36, porque sua citação não é para, querendo, apresentar defesa, mas 
sim pagar a alegada dívida ou nomear bens à penhora. 

O não oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença ou dos 
embargos à execução é fenômeno unicamente “endoprocessual”. Incide, no 
caso, a preclusão. Mas, esse fato não impede que o executado proponha ação 
declaratória ou desconstitutiva, visando ao reconhecimento da inexistência da 
dívida ou à desconstituição do título executivo.

Essas ações autônomas, que serão fundamentadas no art. 574 do CPC/1973, 
correspondente ao art. 776 do CPC/2015, e no princípio da vedação do enri-
quecimento sem causa justificável, podem ser propostas tanto no curso da 
execução como, até mesmo, depois de extinto o processo de execução com a 
satisfação do exequente, podendo o executado pedir, além da devolução do 
que pagou indevidamente, a condenação daquele nas perdas e danos em ra-
zão dos prejuízos sofridos.37

Observa-se que o ajuizamento da impugnação ao cumprimento da senten-
ça ou dos embargos à execução constitui ônusdo executado, que, se o fizer, em 
tese, poderá comprovar exaustivamente suas alegações e terá maior possibili-
dade de suspender a realização dos atos executivos. O prazo para a oposição 
dos embargos à execução (da mesma forma, da impugnação ao cumprimento 
da sentença), tal como o de cento e vinte dias para a impetração do mandado 
de segurança, é decadencial, de modo que, com a ocorrência da preclusão tem-
poral, há tão-somente a impossibilidade da utilização daquela via processual, 
em nada sendoprejudicado o direito material.38

Como se percebe, a ausência de defesa típica do executado gera tão-so-
mente, depois de extintaa execução, a impossibilidade de questionamento a 
respeito dos atos executivos realizados, mas não impede, por outro lado, que 
seja ajuizada, mediante pretensa demonstração de inexistência da obrigação 
que deu suporte ao título executivo, uma ação autônoma de repetição de indé-
bito, a fim de corrigir a suposta injustiça.

As hipóteses de preclusão absoluta e formação de coisa julgada material, 
nesse caso, não são dignas de cogitação, visto que, além de a primeira somente 
produzir efeitos no plano endoprocessual39, não houve nem uma manifestação 

36. MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado por meio de ações autônomas: defesa heterotópica. São 
Paulo: RT, 2002, p. 143.

37. MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. A revelia sob o aspecto da instrumentalidade. São Paulo: RT, 2003, p. 175.
38. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução. – 2ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 

2001, pp. 291 e 293, respectivamente.
39. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. – 22ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Leud, 2004, pp. 542-

543.
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judicial com forte carga declaratória a respeito do mérito processual40, qual 
seja, a pertinência do pedido de realização estatal dos atos executivos de sa-
tisfação do crédito. Logo, idêntico raciocínio é aplicável aos casos de extinção 
da ação de embargos à execução sem julgamento de mérito ou de sua impro-
cedência em matéria processual, que, a não ser na excepcional hipótese de 
similar fundamento, que pode tipificar litispendência ou até mesmo continência 
camufladas41, não obstam o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento.

Na realidade, a injustiça da execução pode ser reconhecida nos próprios 
autos, sendo a ação de repetição de indébito uma opção do executado. Se, nos 
autos da execução, já há reconhecimento de que a obrigação exigida não exis-
tia, e os danos já estão liquidados, o executado, doravante exequente, invo-
cando a responsabilidade objetiva do suposto credor originário, pode requerer 
a sua reparação no mesmo procedimento, em situação similar a dos casos de 
litigância de má-fé.42

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sentido amplo, denomina-se “improcedente” a execução que, por um 
motivo processual ou de mérito, não atingiu o seu fim normal, que é a satisfa-
ção do crédito exequendo. Em sentido restritivo, todavia, esse termo deve se 
referir à execução que não restou concluída por um impedimento meritório. 
Resumidamente, entende-se que, quando o julgamento ocorrer com base em 
matéria de mérito em sentido desfavorável ao exequente, a execução foi julga-
da improcedente.

Nesse contexto, impõe-se perceber que, se o processo de execução ter-
mina pela simples prática dos atos executivos, que é o seu modo normal de 

40. Como já relatado neste artigo, o mérito é o próprio objeto do processo, ou seja, a pretensão a um bem 
da vida, trazida aos órgãos jurisdicionais em busca de satisfação. Em outras palavras, o mérito proces-
sual nada mais é que os pedidos imediato e mediato. Sendo assim, resta evidente que existe mérito no 
processo de execução, visto que, neste, há pretensão à satisfação de um direito abstratamente previsto 
em um título executivo. Se existe pedido executivo, existe mérito no respectivo processo. Agora, se existe 
compatibilidade ontológica com o seu julgamento interno, isso é outra discussão, que, ainda que even-
tualmente se responda negativamente, não implica a ausência de reconhecimento do mesmo. 

41. Na explicação de Rosalina P. C. Rodrigues Pereira, observa-se que, “[...] se entre os embargos e a ação de-
claratória houver fundamentos diferentes, ou seja, se a causa de pedir ou o pedido forem diversos dos 
ventilados nos embargos, a ação é outra, plenamente autorizada pelo nosso sistema processual. Nesses 
casos, poderá ser identificada a conexão, podendo haver reunião dos processos para o julgamento em 
conjunto. Mas, se entre os embargos e a ação autônoma houver identidade quanto aos fundamentos, 
haverá litispendência, podendo ainda ocorrer a continência ou litispendência parcial, se o objeto de uma 
for mais amplo que o da outra” (Ações prejudiciais à execução por quantia certa contra devedor solvente. 
São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 288-289).

42. SILVA, Rinaldo Mouzalas de Souza e. Executividade da sentença de “improcedência” proferida no Processo 
Civil. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado da Universidade Católica de Pernambuco (UNI-
CAP), 2013, pp. 147-156.
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extinção, não há formação de coisa julgada, visto que a respectiva sentença, 
não possuindo carga declaratória aprofundada, simplesmente confirma que a 
execução chegou ao seu fim sem nem um juízo de valor por parte do juiz. Nessa 
hipótese, pode-se dizer que a cognição é rarefeita, pouco densa ou simples-
mente sumária, sendo impertinente falar-se em improcedência. Se o juiz, toda-
via, chega a “decidir” em favor do adimplemento da obrigação ou outro modo 
de extinção da mesma, há um juízo de valor, enfim, um julgamento, que resulta 
em uma carga declaratória aprofundada em relação ao direito material que 
dava sustentáculo ao título executivo, de sorte que a decisão, nesse caso, resol-
ve o mérito do processo e, por conseguinte, enseja formação de coisa julgada 
material, possibilitando, no futuro, eventual ajuizamento de ação rescisória. 

Demais disso, a execução improcedente e injusta pode acarretar o de-
ver de indenização ao executado, que, doravante, tornar-se-á exequente nos 
mesmos autos ou em ação de repetição de indébito. No particular, preconiza o 
art. 776 do CPC/2015: “O exequente ressarcirá ao executado os danos que este 
sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo 
ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”.

Impõe-se perseguir, diante de todo o exposto, uma tutela executiva à luz 
do sistema constitucional, dotada de legitimidade e decorrente da observância 
de todos os elementos (pressupostos de existência, requisitos de validade, 
condições da ação executiva e inexistência de nulidades) que a tornem admis-
sível juridicamente. Partindo-se da presunção de boa-fé, que é a regra geral, 
observa-se que não interessa ao exequente a realização de uma atividade exe-
cutiva eivada de vícios, a qual, ainda que satisfaça o crédito que dá conteúdo 
ao título executivo, posteriormente, causar-lhe-á transtornos jurídicos, como os 
decorrentes de uma eventual ação rescisória ou de repetição de indébito.
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. CLASSIFICAÇÕES DAS SENTENÇAS E A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECU-
TIVO JUDICIAL; 3. A QUEBRA DO PARADIGMA DA ADSTRIÇÃO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO ENQUANTO 
EFICÁCIA EXCLUSIVA DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS DE PROCEDÊNCIA; 4. A SUPRESSÃO DA AÇÃO 
DECLARATÓRIA INCIDENTAL NO NCPC E A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL; 5. O CARÁTER DÚPLICE 
DA AÇÃO DECLARATÓRIA: FUNDAMENTO PARA A EXECUÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA; 6. DO 
DIREITO À LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IMPROCEDÊNCIA; 7. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

A partir de uma análise das taxonomias sobre as ações e as sentenças, 
tencionamos demonstrar que a tradição do direito processual civil brasileiro 
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considerava que a sentença proferida nas ações declaratórias, mesmo que pro-
cedentes, não irradiavam eficácia executiva, sobretudo em razão de o primitivo 
art. 584, I do CPC de 1973, estipular que somente as sentenças ‘condenatórias’ 
proferidas no processo civil eram consideradas enquanto títulos executivos ju-
diciais.

Entretanto, a jurisprudência evoluiu e passou a admitir que as sentenças 
declaratórias poderiam deter eficácia executiva, mas apenas quando contives-
sem em seu bojo todos os requisitos típicos de uma sentença condenatória, isto 
é, tão somente quando detivessem uma ‘condenação implícita’.

Com a vigência da lei nº 11.232/05, o art. 584 foi revogado e, em seu lugar, 
restou instituído o art. 475-N, I, do CPC-1973, o qual apresentou-se como a base 
dogmática para a construção lógica da premissa de que a sentença declarató-
ria pode irradiar eficácia executiva. É que esse dispositivo passou a considerar 
como título executivo judicial não apenas a sentença condenatória, mas, igual-
mente, a sentença proferida o processo civil, representativa de uma obrigação 
de fazer, não fazer e pagar quantia em dinheiro, superando a antiga redação 
do revogado art. 584, I, do código de 1973. 

Mas conquanto, o art. 475-N, I, do CPC-1973, expressamente admita a possi-
bilidade de execução de qualquer classe de sentença, desde que delimite uma 
obrigação exequível, parcela significativa da jurisprudência continuou a alicer-
çar a possibilidade de execução de sentenças declaratórias numa questionável 
‘condenação implícita’.

O objetivo central deste trabalho, portanto, consiste em tentar demonstrar 
tanto a possibilidade de execução da sentença declaratória de procedência 
quanto a da sentença de improcedência, realçando que a base teórica dessa 
permissão deriva do caráter dúplice das ações declaratórias, pelo qualse per-
mite à parte ré o exercício de verdadeira pretensão de direito material contra 
a parte autora no âmbito da mesma relação processual, independentemente 
de reconvenção e que, em certas situações, atribui ao demandado-vencedor 
a prerrogativa de executar o autor nos mesmos autos, com mera inversão de 
polaridade e sem necessidade de propositura de ação distinta para tal desi-
derato. 

Ademais, também em razão da idoneidade do meio de certificação da 
existência da obrigação declarada, intenta-se denotar a incoerência teórica que 
consiste em se atribuir força executiva a determinados títulos executivos extra-
judiciais, os quais são firmados exclusivamente pela participação de particula-
res e totalmente desprovidos de caráter ‘condenatório implícito’; e, paripassu, 
negar a mesma eficácia a um provimento jurisdicional meritório, transitado em 
julgado, e que se apresenta como meio de certificação da obrigação construído 
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em procedimento dialógico que garante o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, como todos os meios e recursos a ela inerentes.

Será, ainda, enfrentada a problemática da liquidação da sentença de im-
procedência, com realce para a questão da legitimação do réu para demandar 
o autor sucumbente no incidente liquidatório, quando necessário.

Ao cabo, importar registrar que adotamos, como premissa, que o sincretis-
mo processual instituído, em especial, pela lei nº 11.232/05, ab-rogou o dogma 
pelo qual somente as sentenças condenatórias poderiam aparelhar a execução 
forçada do julgado, e que o CPC-2015, por sua vez, manteve a mesma diretriz 
no art. 515, I.

2. CLASSIFICAÇÕES DAS SENTENÇAS E A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTI-
VO JUDICIAL

As classificações das sentenças mantêm uma relação consequencial silogís-
tica e direta das taxonomias construídas sobre as ações. Assim, se tomarmos 
como exemplo a clássica teoria ternária concebida pelos alemães na era do 
cientificismo processual, as ações ou são declaratórias, ou constitutivas, ou 
condenatórias; daí, as sentenças seguirem o mesmo critério, enquadrando-se 
numa das subclasses (WACH: 1962, p. 40).

A teoria ternária, que preponderou no Brasil durante vários anos, e pre-
pondera, ainda, em vários sistemas processuais, como o espanhol, por exem-
plo, leva em consideração a autonomia do sistema processual em face do de 
direito material, para distinguir as diferentes classes de ações e de sentenças 
(MURITIBA: 2006, pp. 299).

O problema principal dessa classificação, no entanto, não deriva da tri-
partição da tutela jurisdicional em si, mas, maiormente, no detalhe pelo qual 
apenas as sentenças condenatórias são dotadas de eficácia executiva. E, mais 
do que isso, mesmo as sentenças condenatórias para irradiareficácia executiva 
haviam de respeitar o tempus iudicati e, ademais, a execução somente se con-
cretizava através da recorrência a uma segunda ação, a actio iudicati.

Tal sistema, além de trinitário e de somente conferir eficácia executiva às 
sentenças condenatórias, também era bifásico e marcadamente ressarcitório, 
no sentido de que a satisfação da pretensão no plano processual requeria duas 
ações: uma para condenar e outra para satisfazer a pretensão declarada, na 
tentativa de recompor um prejuízo previamente sofrido. Como percebeu Ovídio 
Baptista a função de dizer o direito no processo de conhecimento ordinarizou-
-se, no sentido de que, via de regra, limitava-se ao acertamento por meio de 
sentenças de declaração, constituição ou, no máximo, condenação: “... o que 
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denominamos de ‘universalização’ da ação condenatória, o que outra coisa 
não é senão o correspondente predomínio absoluto da actio romana e de seu 
respectivo procedimento, com supressão da tutela interdital” (BAPTISTA DA SIL-
VA:1997, p. 181). 

Essa sistemática restou adotada em nosso CPC de 1973, de forma explícita, 
em seu artigo 584, I, pelo qual apenas as sentenças condenatórias proferidas 
no processo civil constituíam-se enquanto título executivo.

Noutra ponta, a teoria quinaria desenvolvida por Pontes de Miranda pressu-
põea inexistência de ações ‘puras’; as ações distinguem-se umas das outras em 
razão da carga eficacial preponderante em cada classe, sendo que a distinção 
entre elas é construída a partir do direito material em contraposição ao exercício 
do poder jurisdicional. Nesse sentido, esclarecia Pontes: “O conceito de ação, a 
classificação das ações por sua eficácia, tudo isso consulta o direito material, 
porque o fim precípuo do processo é a realização do direito objetivo. Na própria 
classificação das ações e das sentenças, o direito processual tem de atender à 
eficácia das ações segundo o direito material” (MIRANDA: 1976, pp. 206-207).

Porém, assim como a teoria ternária, a classificação quinária também pres-
supõe que a distinção entre as ações deve ser construída a partir da admissão 
da procedência da ação, se apenas o plano material for considerado, ou a pro-
cedência do pedido, quando transposto o problema para a seara processual 
(MIRANDA: 1976, pp. 206-207).

A teleologia inicial da tutela de conhecimento no sistema processual de 
Buzaid consistia apenas na justificativa pela qual o processo cognitivo (regido 
pelo procedimento comum) visava a resolver a lide sem satisfazer a pretensão 
da parte autora. Isto perdurou até o advento da lei nº 8.952/94, que introduziu 
no CPC-1973 o instituto da antecipação dos efeitos da tutela (genérica e espe-
cífica) no âmbito do procedimento comum, instituto que deu início ao processo 
de miscigenação entre as tutelas jurisdicionais, porquanto mesclou cognição e 
execução na mesma relação processual. 

Não obstante, adoutrina brasileira preservou a concepção romana dualista 
de processo atrelada à teoria ternária das ações, ainda que por oblíqua ins-
piração germânica, segundo a qual somente as sentenças condenatórias eram 
capazes de aparelhar as execuções, as quais se efetivavam através de outra 
relação processual (a propósito, vide: REsp 43674/SP - 1994/0003054-1).Nessa 
senda, isto é, sobre o problema da exequibilidade da sentença declaratória, 
João Batista Lopes, em 1982, posicionou-se contrariamente, escudando-se em 
doutrina alemã, em Alcides Mendonça Lima e Pontes de Miranda, dentre outras 
razões, justificava o autor, porque o art. 584, I, do CPC-1973 mencionava apenas 
a sentença condenatória como título executivo: “Entre nós, também, é pacífico o 
entendimento de que a sentença declaratória vale apenas como preceito, não 
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comporta execução forçada. Nesse sentido, claro é o texto do art. 584 do CPC...” 
(LOPES: 1994, pp. 101-102).

Athos Gusmão Carneiro, a propósito, observou que nessa sistemática “... 
o credor insatisfeito era obrigado a bater duas vezes às portas da Justiça: na 
primeira vez, para que o Judiciário fizesse o acertamento de seu direito; depois, 
vitorioso no processo de conhecimento, deveria voltar com nova demanda, com 
base na sentença e rogando a prática de atos executivos” (CARNEIRO:2008, p. 138).

Nesse panorama, o Superior Tribunal de Justiça considerava, que “A ação de-
claratória não admite qualquer execução subseqüente, a não ser relativamente 
a honorários e custas. Não é de natureza condenatória o dispositivo da sentença 
que julgou a ação declaratória”, (STJ: REsp 476703 / RS - DJ 10/03/2003 p. 136).

3. A QUEBRA DO PARADIGMA DA ADSTRIÇÃO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO 
ENQUANTO EFICÁCIA EXCLUSIVA DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS DE 
PROCEDÊNCIA

A crise do tempo da duração do processo para a satisfação do credor, 
no processo civil brasileiro, derivada tanto da adoção do sistema dual quanto 
doefeito suspensivo dos recursos, funcionou como instrumento de pressão so-
bre os tribunais e sobre o parlamento brasileiro. A primeira grande onda de 
reformas do CPC, teve início em meados da década de noventa e foi marcada 
pela adoção da técnica de antecipação dos efeitos da tutela.Em seguida, em 
2002, uma segunda onda reformista, instituída pela lei nº 10.444/02, tornou dis-
pensável a ação executiva para efetivar sentenças que tivessem por objeto o 
cumprimento de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, adotando, por 
sugestão de Teori Zavascki, sistemática idêntica para essas duas espécies de 
obrigações (FERREIRA: 2002, p. 252).

Tais alterações, por si sós, cambiaram substantivamente as bases siste-
máticas do CPC de 1973 (RIBEIRO: 2003). A doutrina passou a questionar se as 
ações de obrigação de fazer, não-fazer e entrega de coisa teriam migrado da 
categoria de condenatórias para mandamentais ou executivas lato sensu, (FER-
REIRA:2002, p. 252. No mesmo sentido: ZAVASCKI:2003, p. 12). 

Em que pese o avanço legislativo rumo ao sincretismo processual, a der-
rocada do tabu, pelo qual apenas as sentenças condenatórias poderiam apa-
relhar a execução, iniciou-se pela construção pretoriana, quando os tribunais 
passaram a admitir que também as sentenças declaratórias poderiam ensejar a 
execução forçada, porém sob o fundamento de que isso somente seria possível 
quando tais sentenças contivessem uma “condenação” implícita (STJ: REsp 544189 
/ MG - DJ 28/04/2004 p. 234). Perceba-se que, desde então, a jurisprudência pas-
sara a admitir a execução da sentença declaratória, contudo apenas quando 

Livro 1.indb   413 23/08/2015   22:27:06



RdRgRroRR  FR R r R R  n roRrg R d  R  dAo r R  iRRo o r  o R  iRiiR r R

414

apresentasse os elementos ínsitos a uma carga eficacial condenatório-implícita. 
Nessa senda, Luiz Rodrigues Wambier (2006: p. 43) observara que: 

... na jurisprudência do STJ, julgados no sentido de que a sentença 
declaratória que contém todos os elementos da obrigação (ou 
a ‘definição integral da norma jurídica individualizada’, como se 
afirma em um dos precedentes neste sentido) é título executivo.

Mais tarde, em 2005, uma terceira grande reforma alterou substancial-
mente o CPC, através da leinº 11.232/053, desde então também sentenças que 
tinham por objeto obrigações de pagar quantia certa em dinheiro passaram a 
ser executadas no âmbito da mesma relação processual de conhecimento, sem 
necessidade de propositura da ação executiva.

Desde então, ressalvadas algumas poucas exceções como a execução contra 
a Fazenda Pública e a execução por dívida alimentícia, por exemplo, as quais não 
se submeteram ao regime instituído pela lei nº 11.232/2005, o sistema processu-
altornou-se, enfim, sincrético e unitário, porquanto consubstanciou uma miscige-
nação de diferentes tipos de tutela numa única relação processual, e também 
porque possibilitou a execução das sentenças nessa mesma relação. O sistema 
dual, que no período romano da cognitio extra ordinemrepresentou um avanço 
humanístico significativo, à medida que “Deixou a execução de ser pessoal, penal, 
universal e coletiva, para ser preponderantemente patrimonial, satisfativa, restri-
ta aos bens capazes de satisfazer o credor e singular”, fora em 2006 substituído 
por uma sistemática distinta, porém não inovadora (GRECO:1999, p. 25). 

O CPC-2015, por sua vez, ampliou o âmbito do sincretismo processual, por-
quanto incluiu a execução contra a Fazenda Pública (NCPC, art. 534) e a execução 
de dívida alimentícia (NCPC, art. 528) no sistema de cumprimento de sentença.

A miscigenação processual perpetrada no Brasil assemelha-se ao fenôme-
no observado durante a Idade Média, que restou caracterizado pela adoção 
da execução per officiumiudicis, ou seja, enquanto mera fase do procedimento 
condenatório prévio, no qual a actio iudicati sobreviveu apenas para os casos 
de sentenças ilíquidas e outras hipóteses excepcionais (LIEBMAN:1980, pp. 24-28 
- CARNEIRO, Athos Gusmão, op. cit. p. 138.), tal qual se deu no medievo, a recor-
rência a executio per officiumiudicis adotada no Brasil, lastreou-se nas mesmas 
motivações, como observou Liebman (1980: pp. 28-29), vejamos: 

Proferida a condenação, torna-se possível a execução. Mas por que 
meios? A actio iudicati indicada pelas fontes romanas, significando 
proposição de novo processo contraditório e portanto formalidade 
demorada e protelatória, foi relegada para casos excepcionais (...) 
nos casos normais era suficiente simples requerimento para que o 
juiz, sem a audiência do devedor e lançando mão das faculdades 

3. A lei nº 11.232, apesar de promulgada em 2005 só entrou em vigor em 2006.
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e deveres inerentes ao seu ofício, praticasse os atos necessários a 
assegurar a execução da sentença por ele proferida.

Mas, para o que nos interessa neste trabalho, impendereforçar que a lei nº 
11.232/05 quebrou o paradigma de que apenas as sentenças condenatórias pro-
feridas no processo civil poderiam ensejar execução. A restrição que existia no 
CPC-1973, art. 584, I, foi revogada pela lei em questão, que disciplinou a matéria 
no dispositivo substitutivo, artigo 475-N, I, do CPC-1973 após a vigência da lei nº 
11.232/2005, pelo qual, consideram-se títulos executivos, “a sentença proferida no 
processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entre-
gar coisa ou pagar quantia”. Essa sistemática quedou-se referendada e ampliada 
no NCPC, à medida que o art. 515, I, passou a considerar título executivo judicial 
não apenas as sentenças, mas as “decisões” que reconheçam a exigibilidade das 
obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia certa em dinheiro. 

O NCPC expandiu o efeito executivo para todas as classes de sentenças e 
decisões que reconheçam a exigibilidade da obrigação litigiosa e isso não de-
corre de um presumível efeito condenatório implícito, porém da idoneidade do 
meio certificatório e da essência factual do direito material reconhecido.

4. A SUPRESSÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL NO NCPC E A RESO-
LUÇÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL

A ação declaratória foi regulada pelos arts. 4o, 5º e 325 do CPC-1973 e nos 
arts. 19 e 20 do CPC-2015, nos seguintes termos:

CPC-1973 CPC-2015

Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à de-
claração:
I - da existência ou da inexistência de relação ju-
rídica;
II - da autenticidade ou falsidade de documento.
Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, 
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
Art. 5º Se, no curso do processo, se tornar litigiosa 
relação jurídica de cuja existência ou inexistência 
depender o julgamento da lide, qualquer das par-
tes poderá requerer que o juiz a declare por sen-
tença.
Art. 325. Contestando o réu o direito que constitui 
fundamento do pedido, o autor poderá requerer, 
no prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz pro-
fira sentença incidente, se da declaração da exis-
tência ou da inexistência do direito depender, no 
todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5º).

Art. 19.  O interesse do autor pode limi-
tar-se à declaração:
I - da existência, da inexistência ou do 
modo de ser de uma relação jurídica;
II - da autenticidade ou da falsidade de 
documento.
Art. 20.  É admissível a ação meramente 
declaratória, ainda que tenha ocorrido a 
violação do direito.
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A ação declaratória incidental foi excluída do NCPC. Conquanto a versão 
originária do Projeto já a excluíra, ela voltou a constar do art. 20 do Projeto do 
NCPC, nos seguintes termos: “Se, no curso do processo, se tornar litigiosa rela-
ção jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, o 
juiz, assegurado o contraditório, a declarará por sentença, com força de coisa 
julgada”. Entretanto, na fase final de discussão sobre o Projeto, prevaleceu a 
intenção inicial no sentido da supressão da ação declaratória incidental.De fato, 
desde o início do PLS nº 166/2010, Luiz Fux já alertava que “Não há mais a ação 
declaratória incidental nem aação declaratória incidental de falsidade de do-
cumento, bem como o incidente de exibição de documentos” (FUX: 2010, p. 24).

No NCPC, portanto, a resolução da questão prejudicial restou regulamenta-
da no art. 503, pelo qual a decisão que julgar o mérito, parcial ou integralmente, 
terá força de lei consoante os lindes da questão principal que for expressa-
mente decidida. Essa regra aplica-se à questão prejudicial que for decidida 
incidentalmente no processo, desde que o julgamento do mérito dependa da 
resolução da questão incidental, bem como que tenha havido o contraditório 
pertinente a tal questão e que o juízo seja competente em razão da matéria e 
da pessoa para decidir a questão incidental como questão principal.

Mas, importa esclarecer a norma de direito intertemporal constante do 
art. 1.054 do NCPC, pela qual essa regra do art. 503 apenas será aplicável aos 
processos promovidos após a vigência do novo código, os anteriores continua-
rão a reger-se pelos arts.: 5º, 325 e 470 do CPC-1973.

5. O CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO DECLARATÓRIA: FUNDAMENTO PARA A 
EXECUÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

A ação declaratória caracteriza-se por visar a um pronunciamento judicial 
sobre: a existência ou inexistência de uma relação jurídica; falsidade ou auten-
ticidade de um documento. Outra nota distintiva da ação declaratória é que 
a prévia violação do direito material não se apresenta como pressuposto de 
admissibilidade da ação e, consequentemente, da procedência do pedido.Mas 
Pontes esclarece, com notável precisão, que o fato de a ação declaratória não 
pressupor a prévia violação do direito não induz à conclusão de que a actio 
respectiva (ação de direito material, da qual Windscheid construiu o conceito 
de pretensão) também dispense a violação, vejamos:

Na ‘ação’ declaratória, diz-se, não há o pressuposto da violação. 
Mas há de haver violação, para haver actio. Lá não está apenas 
a pretensão de direito material (não confundir com pretensão à 
tutela jurídica), sem ação. Há a pretensão à tutela jurídica mais a 
pretensão e a ação criadas pelo texto de lei especial (MIRANDA: 
s/d, p. 93).
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Apesar de todas as ações possuírem eficácia declaratória, na medida em 
que toda e qualquer sentença declara alguma coisa, o que distingue essa espé-
cie é que nela se observa uma preponderância do efeito ‘declaração’ sobre os 
demais. E isso decorre da análise do pedido mediato, pois que refere à relação 
jurídica de direito material discutida, isto é, quando a pretensão ‘limita-se’, 
como dizem o artigo 4º do CPC-1973 e o art.19 do NCPC, à declaração. Por sua 
vez, o interesse de agir na ação declaratória deriva e se relaciona umbilical-
mente com o seu respectivo objetivo: 

Se o objetivo da ação declaratória é a obtenção de certeza ou 
segurança quanto à existência ou inexistência de relação jurídica, 
ou, ainda, quanto à autenticidade ou falsidade de documento, seu 
interesse de agir decorrerá da necessidade e da utilidade em se 
obter tal certeza ou segurança (CUNHA:2002, p. 197).

Quando a postulação dirigida ao sítio de direito material, postulação me-
diata, volta-se para algo mais que a declaração, e quando essa outra eficácia 
sobrepuja a pretensão declarativa, constata-se uma exorbitância ao âmbito 
dessa espécie, pois a preponderância eficacial passará a ser outra o que im-
portará em inserção da ação noutra tipologia (MIRANDA: 1970, p. 217).

O fato de as ações declaratórias possuírem caráter dúplice viabiliza a pos-
sibilidade de execução invertida, ou seja, do réu contra o autor – na mesma 
relação processual – com mera inversão de polaridade. A admissão dessa pre-
missa importa no reconhecimento de que as ações declaratóriasapresentam-se 
primordialmente como uma ‘categoria’ típica do direito processual, adveniente, 
em especial, da desnecessidade de reconvenção para o reconhecimento quan-
to à existência de pretensão de direito material ao réu, a qual se verifica e se 
extrai unicamente do ato de contestar a demanda. Para fundamentar nossa as-
sertiva, tomemos o exemplo da ação declaratória de inexistência de dívida jul-
gada improcedente, apontado por Torquato de Castro, para quem o interesse 
processual do réu na declaração meritório-negativa exerce-se, simplesmente, 
pela contestação, vejamos: 

... a instauração da demanda pelo autor importa – quanto incerto 
o seu direito – no surgimento do interêsse, da parte do réu, na 
declaratória negativa dêsse mesmo direito, irrogado pelo autor. A 
postulação dêsse pedido, de uma declaratória negativa por parte 
do réu, se exerce pela simples contestação, ou defesa, sem ne-
cessidade de pedido especial, que não seja o pedido típico da 
defesa: o da declaração de improcedência do pedido do autor” 
(CASTRO: 1955, pp. 66-67).

Nesse caso, em razão do caráter dúplice dessa ação, implicitamente 
há de reconhecer-se um efeito declarativo reverso – mas não condenatório, 
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simplesmente declarativo - quanto à existência da dívida, por elementar ob-
viedade. Assim, resta também implícito o efeito executivo inverso, que, por 
seu turno, irradia e outorga eficácia satisfativa à ação declaratória e permitirá 
ao réu (vencedor) pleitear ao juiz a execução da sentença, fundamentado no 
art. 475-N, I do CPC de 1973 e 515, I do NCPC. De se notar que inclusive Pontes, 
quando dissertava sobre a ação declaratória, admitia que “tanto o réu quanto 
o autor têm pretensão à tutela jurídica (MIRANDA: 1970, p. 9)”. E mais: se o autor 
pede que se declare que ele não deve ao réu determinada quantia e o juiz, ao 
enfrentar o mérito, rejeita o pedido, essa mesma sentença declara, entrelinhas, 
sem a mais mínima dúvida, a existência de dívida de quantia já determinada ou 
a determinar-se através de procedimento de liquidação de sentença, restando 
inútil ou pelo menos ociosa a propositura de processo distinto para tal fim. 

Essa hipótese comprova que o réu/credor conquanto não tenha exercitado 
sua pretensão por ação distinta, mas na própria contestação, passa a deter ine-
quívoco direito à execução da sentença, na medida em que a declaração irradia 
a presunção de certeza quanto à existência do crédito. Nesse contexto, e após 
o trânsito em julgado, a sentença declaratória líquida formalizar-se-á como 
um nítido título executivo, considerando que se reveste de todos os requisitos 
estabelecidos pelo CPC-1973, arts. 586 c/c 475-N, I, e arts 783 c/c 515, I, do NCPC.

A exigibilidade desse título advém do dever instituído pelo artigo 394 do 
CC, segundo o qual se considera em mora o devedor que não efetuar o pa-
gamento no lugar e na forma que a lei ou a convenção estabelecer. É daí que 
se extrai a eficácia executória da sentença declaratória. Quando o juiz julga 
procedente o pedido na declaratória de existência de obrigação, ou improce-
dente no caso da declaratória de inexistência de obrigação, o que está a dizer 
o julgado é que o réu deve, na primeira hipótese, e que o autor deve, na se-
gunda. Resta induvidoso que estarão, portanto, em ‘mora’, desde que a ação 
tenha sido manejada após a violação do direito ou que tal lesão tenha surgido 
na pendência da demanda, e por estarem em mora podem ser submetidos à 
execução forçada. 

6. DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE IMPROCE-
DÊNCIA

O revogado art. 570 do CPC-1973permitia a execução invertida.Mesmo com 
a sua revogação, a doutrina considera, no entanto, que a regra desse disposi-
tivo ainda é exercitável (ASSIS: 2006, p. 112). Mas, perceba-se, que o dispositivo 
em questão (art. 570 do CPC-1973) regulava a hipótese na qual o réu havia sido 
condenado e pretendia liberar-se da obrigação. Por óbvio, não é disto que es-
tamos a tratar, a execução invertida regulada pelo revogado art. 570 do código 

Livro 1.indb   418 23/08/2015   22:27:06



419

R r oRrR r oRoR  oR  oR r R  o R  o R Rg r F r o RasR  oR  RdR r iRasR  R  R  o RRng RR  oAn d r o R  oR  RasR  o R o dRRRgnR r R  oRoR  FiroRoRrgRR R R

Buzaid assemelhava-se a uma ação de consignação em pagamento, fato que 
levou Humberto Theodoro Júnior a afirmar que: “O devedor tem não apenas o 
dever de cumprir a condenação, mas também o direito de liberar-se da obriga-
ção”(THEODORO JÚNIOR:2006, p. 188).

Interessa-nos, porém, o reconhecimento doutrinário segundo o qual “A 
todo devedor interessado em adimplir a dívida, e a todo credor interessado 
em realizar seu crédito, atribui-se pretensão a liquidar, ou seja, a individualizar 
o objeto da prestação” (ASSIS: op. cit, p. 104). 

Interessa mais ainda o fato de tanto oCPC-1973 não terrestringido a legi-
timidade para a liquidação da sentença ao autor da demanda. Ao contrário, 
o art. 475-A do CPC-1973 reza que “Quando a sentença não determinar o valor 
devido, procede-se à sua liquidação”. O § 1º do mesmo artigo, por sua vez, es-
tabelece que “Do requerimento de liquidação de sentença será a parte intima-
da, na pessoa de seu advogado”. Nesse particular o NCPC progrediu à medida 
que expressamente permite que a liquidação seja requerida tanto pelo autor 
quanto pelo réu; mas regrediu na medida em que menciona que a liquidação 
terá lugar quando a sentença “condenar” ao pagamento de quantia ilíquida, 
verbis: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao pagamentode quantia ilíqui-
da, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”.

O fato de o art. 509 usar o verbo ‘condenar’, ao tratar da liquidação de 
sentença, não significa isto que somente serão passíveis de liquidação as sen-
tenças condenatórias, considerando que o art. 515, I, extirpa qualquer dúvida 
no sentido de que 

São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acor-
do com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas 
no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de 
pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

É óbvio que o art. 509 há de ser interpretado de forma sistêmica, submetido 
ao comando do art. 515, o qual expressa a tendência teleológica iniciada com 
a lei nº 2005/11.232 e mantida pela lei nº 2015/13.105, no prumo da progressão 
no reconhecimento de que são títulos executivos não apenas as sentenças 
condenatórias, mas qualquer uma que reconheça a exigibilidade da obrigação. 
Em assim não sendo, estaríamos diante de uma verdadeira teratologia 
processual, porquanto apesar de o NCPC permitir a execução de sentenças 
distintas das condenatórias somente o teria admitido se tais sentenças fossem 
líquidas. Seria o mesmo que permitir o mais (a execução) o proibir o menos (a 
liquidação). Assim, a contradição deve ser superada com o argumento de que a 
interpretação sistêmica supera contradições literais de dispositivos constantes 
de uma mesma lei, tendo-se em vista sempre o escopo teleológico e axiológico 
da proteção efetiva, tempestiva e eficiente das tutelas.
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Observe-se que a possibilidade de o réu vencedor na demanda poder 
alternar a polaridade processual e executar o autor perdedor queda-se expres-
samente admitida também no CPC de 1973. Nesse sentido, o art. 811 permite ao 
réu, que sofrer prejuízo em razão da concessão de medidas cautelares, execu-
tar o autor nos mesmos autos do procedimento cautelar, com inegável inversão 
de polaridade processual. 

No mesmo sentido, pode o réu da execução provisória executar o autor 
da execução quando sobrevier acórdão que modifique ou anule a sentença 
exequenda (CPC, art. 475-O, II). Observe-se que a execução, nesses dois últimos 
casos, independe de ação específica. Tais regras restaram reforçadas no NCPC, 
nos arts. 302, que prescreve que a liquidação decorrente de prejuízos causados 
pelas tutelas de urgência devem ser liquidados nos mesmos autos, bem como 
pelo art. 520, II, o qual manda que se liquidem nos mesmos autos os prejuízos 
derivados da execução provisória.

Negar a possibilidade de o réu da ação declaratória de inexistência de 
dívida julgada improcedente, assim como nas demais ações declaratórias ne-
gativas de obrigações improcedentes, poder executar o autor é o mesmo que 
outorgar mais força a um título de crédito do que a uma sentença judicial, pois 
as promissórias e as duplicatas, por exemplo, apenas certificam a existência do 
crédito, não contêm preceito condenatório algum e, apesar disso, são títulos 
executivos, simplesmente porque nesses casos a exigibilidade advém do direito 
civil material, que considera em mora o devedor que não quitar sua obrigação 
no prazo convencionado ou estipulado pela lei.

Pensar de outra forma seria o mesmo que penalizar injustamente o credor, 
obrigando-lhe a recorrer ao judiciário para buscar a certificação de um direito 
já certificado. 

Em suma, a sentença de procedência nas ações declaratórias típicas/posi-
tivas e a sentença de improcedência nas ações declaratórias típicas/negativas, 
em especial nas de inexistência de dívida ou de qualquer outra obrigação, 
proclamam, tais sentenças, a existência do direito material, em favor do autor, 
no caso da primeira hipótese, e em prol do réu na segunda situação. Logo, uma 
vez, certificada a existência do direito, podem as sentenças declaratórias ser 
executadas sempre que ocorrer a violação do direito declarado e sempre que 
a obrigação de direito material for susceptível de execução no plano processu-
al, e o podem com muito mais rigor e segurança jurídica do que as execuções 
aparelhadas com títulos executivos extrajudiciais. 

E como a violação do direito não é um pressuposto de admissibilidade da 
ação declaratória, sempre que a sentença declarar a existência de uma obri-
gação cujo sujeito passivo ainda não tenha incorrido em mora, seja em prol do 
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autor no caso de declaratória positiva, ou em favor do réu, na hipótese de de-
claratória negativa, tal sentença será de natureza condicional e somente logra-
rá eficácia executiva mediante a superveniência da mora, precisamente como 
o prevê o art. 572 do CPC-1973 e art. 514 do NCPC. Perceba-se que, no caso, o 
prazo para a verificação da prescrição da execução somente fluirá a partir da 
mora do devedor, considerando que o art. 199 do código civil estatui que não 
corre a prescrição: enquanto pender condição suspensiva (inciso I); ou enquan-
to não estiver vencido o prazo para o cumprimento da obrigação (inciso II).
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente ensaio tem como um de seus objetivos analisar as razões pelas 
quais, em nossa tradição jurídica (romano-germânica), universalizou-se e per-
durou por séculos a concepção de que seria inexequível a sentença declarató-
ria e, consequentemente, a sentença de improcedência nas ações declaratórias 
negativas – ações dúplices por contrariedade.

Também se constitui objeto do presente artigo investigar se tais razões 
ainda se encontram presentes e se o direito positivo brasileiro, sobretudo 
diante do CPC/2015, possibilita a execução da sentença de improcedência nas 
ações declaratórias negativas.

As conclusões que apresentaremos, ao final, passa pelas respostas às se-
guintes perguntas:

Por que apenas a sentença condenatória tinha a virtude de ensejar a exe-
cução?

Qual a diferença pragmática entre sentença declaratória e sentença con-
denatória?

Uma sentença que declara o direito de crédito do autor em face do réu é 
inexequível apenas em virtude do emprego do verbo declarar (e não condenar) 
pelo juiz?

1. Doutorando em Direito pela PUC-SP. Mestre em Direito pela UNICAP-PE. Graduado em Direito pela UFPB. 
Membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP). Advogado.
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Se as sentenças declaratórias e condenatórias são pragmaticamente a 
mesma coisa – ambas certificam –, porque a sentença de improcedência numa 
ação declaratória negativa, que certifica direito em favor do réu, não pode ser 
executada nos próprios autos?

Por que um título de crédito goza de exequibilidade e uma sentença que 
certifica o direito à prestação do réu não é exequível?

2. RAZÕES HISTÓRICAS DA INEXEQUIBILIDADE DAS SENTENÇAS DECLARATÓ-
RIAS

Ovídio Baptista, em sua magistral obra “Jurisdição e Execução”, defende 
que nossa tradição jurídica (romano-germânica) tem forte compromisso com 
o conceito romano de jurisdição, mormente, nas fases de desagregação do 
Império Romano, onde os magistrados se limitavam a produzir sentenças me-
ramente declaratórias do direito controvertido na causa2. Nesse período, já se 
encontrava suprimida a tutela interdital, “que era justamente aquela que, em 
direito romano, continha a execução e a ordem, raízes das modernas ações 
executivas e mandamentais, ferozmente negadas pela ciência processual”3.

Tal concepção, que até os dias atuais repercute em nossa tradição jurídica, 
tem contribuído para: (i) a preponderância da classificação ternária das ações 
(declaratórias, condenatórias e constitutivas)4; (ii) a eliminação de qualquer 
tutela executória no processo de conhecimento; (iii) a precedência da cognição 
à execução; (iv) a autonomia dos processos de conhecimento e de execução e, 
(v) a construção ideológica de acordo com a qual a sentença condenatória seria 
o único elo de ligação entre os processos de conhecimento e de execução5.

Todas essas questões encontram-se intimamente relacionadas, pois a ativi-
dade jurisdicional cognitiva, pelo menos na Europa continental, historicamente, 
fora concebida como puramente declaratória, porque ao juiz não era permiti-
da a realização do direito material, mediante atos executivos, no processo de 
conhecimento. Se isso fosse possível, admitir-se-ia a concessão de tutela com 
base em juízos de verossimilhança, que poderiam ser desmentidos ao final da 
cognição (com a sentença transitada em julgado), onde supostamente se alcan-
çaria a verdade absoluta6.

2. SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução, p. 09-10.
3. SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução, p. 57.
4. Basta perceber que, no Brasil, apenas com Pontes de Mirando foi que se passou a defender a classifi-

cação quinária das ações (declaratórias, condenatórias, constitutivas, mandamentais e executivas). In: 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo V, p. 59.

5. SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução, p. 49.
6. Ibidem, 153.

Livro 1.indb   424 23/08/2015   22:27:06



425

ronRRo Ropro r R  o R  RasR  o R o dRRRgnR r R  R  oiR  R g Roi r d r d r oRoR  o r Rrg R  oR  rono

Logo, exigindo a execução uma prévia demanda plenária, onde a verdade 
teria sido alcançada com a sentença transitada em julgado, a consequência era 
que o processo de conhecimento, inexoravelmente, deveria preceder a qual-
quer ato executivo, daí o dogma da nulla executio sine titulo7.

A concepção de autonomia dos processos de conhecimento e de execução 
sofreu influência do direito francês, onde, no período pré-revolucionário, nu-
tria-se forte desconfiança no Judiciário, campo fértil ao acolhimento das ideias 
de Montesquieu (teoria da separação dos poderes), para quem aos juízes de-
veria caber apenas a função de declarar o direito (de pronunciar as palavras 
da lei), destituído de qualquer poder criativo e de imperium8, cabendo ao Poder 
Executivo executar suas sentenças. Tanto isso é verdade que, com a Revolução 
Francesa, tais ideias foram acolhidas, tendo o Parlamento reservado a órgãos 
da Administração a função de executar as decisões do Judiciário9.

Assinale-se, por oportuno, que, mais tarde, o direito cambiário – onde as 
cambiais eram negócios jurídicos abstratos, capazes de gerar um processo exe-
cutório autônomo, que prescindisse de prévia cognição – também influenciou na 
autonomia do processo de execução, na medida em que a sentença condenatória 
deveria ter, no mínimo, a mesma dignidade reconhecida às cambiais pela ordem 
jurídica, qual seja, a aptidão para ensejar um autônomo processo de execução10.

Ora, sendo autônomos os processos de conhecimento e de execução, se 
o processo de cognição deveria preceder ao de execução e, se apenas a con-
denação era o elo de ligação entre eles, a consequência lógica foi a universa-
lização da ação condenatória, tanto para os direitos pessoais, quanto para os 
reais, já que “todo direito, absoluto ou relativo, se apresenta como obrigação 
no momento do processo”11.

Com bem observou Ovídio Baptista, “a sentença condenatória, por sua 
própria natureza e função, conserva os traços essenciais da obligatio romana, 
mantendo-se fiel ao princípio de sua originária incoercibilidade, a ponto de re-
duzir-se a condenação a uma mera exortação que a sentença faz ao condenado, 
confiando em que ele, espontaneamente, cumpra o julgado”12.

Mais adiante acrescenta Ovídio Baptista que “O direito moderno (...) não 
modificou e muito menos aboliu a estrutura básica da obligatio, limitando-se a 

7. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, p. 38-40.
8. MERRYMAN, John Henry. La Tradición Jurídica Romano-Canónica., p. 40-56.
9. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos, p. 30-31; SILVA, Ovídio Baptista da. Juris-

dição e Execução, p. 149.
10. SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução, p. 152-153.
11. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, p. 63.
12. SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução, p. 57.
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acrescentar-lhe, como uma alternativa contra a resistência – resistência que o 
direito se não considera legítima, ao menos pressupõe e tolera – à execução 
forçada sobre seu patrimônio, no caso de o condenado não cumprir espontane-
amente a condenação”13. 

É interessante destacar que o direito cambiário, que, conforme já afir-
mamos, influenciou a autonomia do processo de execução; paradoxalmente, 
ensejou questionamentos acerca da exclusividade da sentença condenatória 
como único elo de ligação entre os processos de conhecimento e de execução, 
pois se um título de crédito poderia ensejar processo executivo, sem prévia 
cognição, por que não o poderia uma sentença declaratória (de certificação)14.

Tal questionamento levou juristas como Liebman e Carnelutti a equipararem, 
no plano material, as sentenças declaratórias e condenatórias. Liebman chegou à 
conclusão de que a sentença condenatória não passa de uma declaração, apenas 
distinta das sentenças meramente declaratórias por conter, no plano processual, 
a eficácia especial de natureza constitutiva criadora do título executivo. Já Carne-
lutti foi, ainda mais longe, chegando a considerar executiva a sentença declarató-
ria e igualando-a à sentença condenatória quanto à eficácia executiva15.

Entre nós, grandes processualistas como Ovídio Baptista e Eduardo José 
da Fonseca Costa, posicionam-se a meio caminho das teorias ternária e qui-
nária das ações, defendendo uma classificação quaternária, justamente, por 
identificarem as sentenças declaratórias e condenatórias, na medida em que, 
pragmaticamente, não há diferença entre “condenar” e “declarar”, já que em 
ambas há apenas uma constatação16.

Nesse cenário é que foi ganhando corpo a tese de que a sentença decla-
ratória também poderia ensejar execução, pois se não há diferença material 
entre condenar e declarar, por que não se pode considerar exequível uma sen-
tença em que o juiz, atendendo o pedido do autor, declara-o credor e devedor 
o réu?  “Será indispensável que o juiz, à declaração da existência do dever de 
prestar, acrescente à sua declaração o verbo mágico condenar, para que as 
portas do processo executivo se abram”?17

Diante desse estágio da doutrina, um primeiro e importante passo já po-
deria ser dado: admitir-se à execução a sentença declaratória.

13. Idem.
14. Idem.
15. Apud  SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução, p. 153-154.
16. O próprio Eduardo José da Fonseca Costa adverte que “no campo semântico é viável a diferenciação 

entre declarar e condenar (na declaração, haveria um juízo ontológico, que teria como objeto a existência 
ou a inexistência de uma situação, ou a autenticidade ou a falsidade de um documento; já na condena-
ção, haveria o compósito de um juízo fático e um juízo axiológico, que teria como objeto a violação a um 
direito).” In: Op. Cit., p. 200.

17. SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e Execução, p. 154.
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Ocorre que, no Brasil, pelo menos até o ano de 2005, toda essa evolução dou-
trinária ainda não foi suficiente para justificar a exequibilidade das sentenças de-
claratórias, pois a redação original do art. 584, I, do CPC/197318, estabelecia como 
título executivo judicial “a sentença condenatória proferida no processo civil”. 

A questão ganhou nova luz com o advento da Lei nº 11.232, de 22.12.2005, 
que revogou o art. 584 do CPC/1973 e passou a estabelecer o rol dos títulos 
executivos judiciais no art. 475-N do CPC/1973, cujo inciso I passou a considerar 
título executivo judicial “a sentença proferida no processo civil que reconheça a 
existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia”19.

A partir daí, processualistas de escol20 passaram a defender a exequibili-
dade das sentenças declaratórias; embora outros tantos, ainda, mantivessem 
entendimento contrário21.

Mas, e quanto à execução da sentença de improcedência, que tem como 
carga eficacial preponderante (ou força sentencial) a declarativa22? É ou não 
exequível?

A doutrina brasileira pouco produziu acerca do tema (exequibilidade das 
sentenças de improcedência); dentre as poucas obras produzidas, merecem 
destaque os belos trabalhos de Teori Albino Zavascki23 e Rinaldo Mouzalas24, que 
serão analisados no item seguinte.

3. A DUPLICIDADE POR CONTRARIEDADE DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS NEGA-
TIVAS E A EXEQUIBILIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Como vimos no item anterior, a partir do art. 475-N, I, do CPC/1973, intro-
duzido pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005 e, com muito maior razão a partir do 

18. “Art. 584. São títulos executivos judiciais:
 I – a sentença condenatória proferida no processo civil;”
19. No CPC/2015, há disposição em tudo semelhante a do art. 475-N, I, do CPC/1973, prevendo a exequibili-

dade das decisões proferidas no processo civil, que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar 
quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Leia-se:

 “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos 
neste Título:

 I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quan-
tia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;”

20. Nesse sentido: ZAVASCKI, Teori Albino. Sentenças declaratórias, sentenças condenatórias e eficácia executiva 
dos julgados, RePro 109/45; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, 
Paula Sarno. Curso de direito processual civil vol. 5, p. 159; CARNEIRO, Athos Gusmão. Cumprimento da sen-
tença civil, p. 86; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil vol II, p. 74; MEDINA, José 
Miguel Garcia de. A sentença declaratória como título executivo – considerações sobre o art. 475-N, I, do CPC.

21. Nesse sentido: GRECO, Leonardo. Primeiros comentários sobre a reforma da execução oriunda da Lei 11.232/05, 
Revista Dialética de Direito Processual, nº 36; ASSIS, Araken. Cumprimento da sentença, p. 157-158.

22. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo V, p. 59.
23. ZAVASCKI, Teori Albino. Executividade das sentenças de improcedência em ações declaratórias negativas.
24. SILVA, Rinaldo Mouzalas de Souza e. Executividade da sentença de improcedência proferida no processo civil.
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CPC/2015 – tendo em vista o estabelecido no art. 4º e nos arts. 343 e 515,I – é 
plenamente possível a execução das sentenças declaratórias.

A sentença de improcedência, conforme já afirmado, tem como carga efica-
cial preponderante (ou força sentencial) a declarativa. Mas isso, por si só, não 
é o bastante para justificar sua exequibilidade.

O relevante, para que a sentença de improcedência, em ação declaratória 
negativa (como, por exemplo, uma ação declaratória de inexistência de débito), 
seja exequível é, primeiro, considerá-la como uma ação dúplice por contradi-
toriedade (não se fala aqui em duplicidade na acepção processual, como as 
ações possessórias, divisórias, demarcatórias etc.), onde a procedência significa 
o acolhimento da afirmação da “ação de direito material”25 deduzida pelo autor 
no processo e, a improcedência, o reconhecimento de uma situação jurídica fa-
vorável ao réu. É como o verso e o reverso da mesma moeda: a improcedência 
para o autor é procedência para o réu e vice-versa26-27.

Ou seja, a ação declaratória negativa é dúplice por contrariedade. Como 
bem defende Roberto Gouveia Filho28, a afirmação de existência da ação por 
parte do autor contém, implicitamente, por contradição lógica, a processuali-
zação da afirmação de inexistência. Por isso, mesmo quando o réu é revel ou 
quando não afirma, em sua contestação, a inexistência da ação de direito ma-
terial afirmada pelo autor, tal afirmação de inexistência, por contradição lógica, 
compõe o objeto litigioso do processo.

A essa conclusão já havia chegado Pontes de Miranda29:

1.. Eficácia preponderante da sentença. A sentença declarativa ou 
acolhe, totalmente, o pedido de declaração ou só o acolhe em 
parte, ou o rejeita. Se a sentença desfavorável diz que não existe 
a relação jurídica, que, na ação declarativa positiva, se pretendia 
que existisse, há coisa julgada materaial: a desfavorabilidade pro-
duziu a declaração contrária. Se a sentença desfavorável, na ação 

25. Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, em belíssimo trabalho, conceitua a ação de direito material “como po-
der jurídico conferido ao titular de um direito subjetivo, após a ocorrência de um fato jurídico, de impor 
a sua satisfação, ainda que contra a vontade do sujeito passivo.” In: NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. 
A teoria da ação de direito material, p. 110.

26. ZAVASCKI, Teori Albino. Executividade das sentenças de improcedência em ações declaratórias negativas, p. 
13-17.

27. Em sentido semelhante, posiciona-se José Henrique Mouta Araújo, entendendo que nas ações dúplices, 
a afirmação de direito pelo réu, na contestação, amplia o objeto litigioso do processo. In: ARAÚJO, José 
Henrique Mouta. Objeto litigioso do processo: reflexões sobre o tema, p. 423-425. 

28. GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos. O fenômeno processual de acordo com os planos material, pré-proces-
sual e processual do direito: breves considerações do tema a partir (e além) do pensamento de Pontes de 
Miranda, p. 20-25.

29. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações, tomo II, p, 64.
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declarativa negativa, contém conclusão de que a relação jurídica 
existe, a despeito do que se sustentou no pedido, há coisa julga-
da material. O “não tem razão”, nas ações declarativas, importa 
em “tem razão”, para a outra parte, ou para as outras partes. 
Tem-se de atender a que a ação declarativa tem como finalidade 
precípua, preponderante, o enunciado existencial: se perde quem 
disse que “é”, ganha quem disse que “não é”; se perde quem 
disse que “não é, ganha quem disse que “é”.

O simples fato de o autor submeter a afirmação da existência de direito à 
solução jurisdicional, sendo ela a res in iudicium deducta – onde se insere impli-
citamente a afirmação de inexistência de direito –, é o bastante para se concluir 
que a decisão definitiva, que fará coisa julgada, ao julgar improcedente a afir-
mação de inexistência, está julgando procedente, por contraditoriedade lógica, 
a afirmação de existência de direito, possibilitando a execução daquilo que foi 
certificado em favor do réu. Não é ocioso destacar que esse reconhecimento do 
direito à prestação em favor do réu pode se dar mesmo sem que este tenha 
formulado pedido em sua contestação30. 

Assim, “quando a afirmação da existência do direito material dúplice é 
posta em análise, independentemente do rito escolhido, o pronunciamento ju-
risdicional respectivo (de procedência ou improcedência) é suficiente a propor-
cionar certificação que justifica o aparelhamento de execução”31. Isso é o que 
ocorre nas ações declaratórias negativas, como v.g., nas ações declaratórias de 
inexistência de débito.

Se ao reconhecimento de uma situação jurídica favorável ao réu, em ação 
dúplice por contraditoriedade, afigura-se prescindível que este afirme a ine-
xistência da ação de direito material afirmada pelo autor; como muito maior 
razão, será exequível a sentença de improcedência em ação declaratória nega-
tiva em que o réu tenha afirmado, em contestação, sua ação de direito mate-
rial, ou melhor, tenha afirmado o seu direito à prestação (e assim contribuído 
à delimitação do objeto litigioso do processo).

É que abstraindo a hipótese de reconvenção (que é nova ação) e conside-
rando que não estamos a tratar de ação dúplice na acepção processual – que 
permite, pois, pedido contraposto –; como bem percebido por Rinaldo Mouza-
las, afigura-se imprescindível à certificação do direito à prestação do réu, na 
sentença de improcedência (e sua consequente exequibilidade), a premissa de 
que o objeto litigioso do processo é delimitado não apenas pelo pedido, mas 

30. SILVA, Rinaldo Mouzalas de Souza e. Executividade da sentença de improcedência proferida no processo 
civil, p. 52.

31. Ibidem, p. 78.
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também pelas afirmações da existência de direito (ou contradireito) apresen-
tadas pelas partes, ou até mesmo por contraditoriedade lógica, conforme já 
demonstrado32-33.

Outrossim, como bem observado por Teori Albino Zavascki, à exequibili-
dade da sentença de improcedência é imprescindível que tenha sido integral-
mente certificada a existência da obrigação, mediante a presença de todos 
os seus elementos identificadores, tais como: sujeitos, prestação, liquidez e 
exigibilidade34-35.

É curioso o fato de que a doutrina brasileira – salvo as honrosas exceções 
já citadas – tenha se mantido inerte por tanto tempo quanto a algo que pare-
ce de uma clareza solar. Como pode não se admitir a exequibilidade de uma 
sentença de improcedência que tenha certificado o direito à prestação do réu 
e, ao mesmo tempo, ter-se como título executivo extrajudicial um documento 
particular assinado pelas partes e por duas testemunhas (art. 585, II, CPC/1973 
e art. 515, I, CPC/2015)?

Teori Albino Zavascki traz exemplos que bem demonstram a incongruência 
de não se considerar a sentença de improcedência – que certifica direito à 
prestação em favor do réu – como título executivo. Vejamos:

Interpretação sistemática do Código, especialmente depois das 
reformas que lhe foram impostas a partir de 1994, permite que 
se vá mais longe. Imagine-se sentença que, em ação declaratória, 
defina, com força de coisa julgada, que a entrega de certa quan-
tia de Pedro para Paulo foi a título de mútuo, e não de doação, 
e que o prazo para devolvê-la deve ocorrer (ou já ocorreu) em 

32. Ibidem, p. 55-58; 76-77. Em sentido semelhante, mas tratando dos contradireitos, e não da afirmação de 
direito pelo réu: DIDIER JR., Fredie. Contradireitos, objeto litigioso do processo e improcedência, p. 185-196.

33. Aqui é importante abrir um parêntese para informar que o art. 343 do CPC/2015 reduzirá sobremaneira as 
discussões acerca do objeto litigioso do processo (se o mesmo será delimitado não apenas pelo pedido, 
mas também pelas afirmações da existência de direito apresentadas pelas partes), na medida em que 
dispensa maiores formalidades para o exercício da reconvenção, entendendo-a como simples afirmação 
de direito material pelo réu, em sua contestação. Leia-se o referido enunciado legal:

 “Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa 
com a ação principal ou com o fundamento da defesa”.

34. ZAVASCKI, Teori Albino. Executividade das sentenças de improcedência em ações declaratórias negativas, p. 
13-17.

35. Nesse mesmo sentido, posiciona-se José Miguel Garcia de Medina: “Note-se que o inciso I do art. 475-N 
do CPC exige, para que se esteja diante de título executivo, que a sentença reconheça a existência de 
obrigação. Não exige a norma jurídica que se esteja diante de sentença declaratória de procedência, 
necessariamente. Pode ocorrer, assim, que seja movida ação declaratória de inexistência de dívida e 
que o pedido seja julgado improcedente e, caso a sentença de improcedência proferida em tela ação 
reconheça, expressamente, a existência da obrigação, pensamos que, também neste caso, terá se for-
mado o título executivo”. In: MEDINA, José Miguel Garcia de. A sentença declaratória como título executivo 
– considerações sobre o art. 475-N, I, do CPC, p. 68.
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determinada data; ou que a ocupação do imóvel de Joana por 
Maria não é a título de comodato, mas de locação, e que o valor 
mensal do aluguel é de R$ 300,00, pagáveis no dia 30 de cada mês. 
Há, em tal sentença, como se percebe, definição de norma jurídica 
individualizada, contendo obrigação de pagar quantia certa. Se a 
definição dessa mesma norma estivesse representada em docu-
mento particular assinado pelas partes e por duas testemunhas, 
ela constituiria título executivo, nos termos do art. 585, II, do CPC 
(LGL\1973\5). Igualmente, se a definição decorresse de documento 
firmado perante tabelião. Também teria força executiva se tivesse 
sido definida por autocomposição (transação) referendada pelo 
Ministério Público, ou pela Defensória Pública ou, ainda, pelos 
advogados dos transatores. Ora, nos exemplos dados, a norma 
individualizada e a relação jurídica correspondente têm grau de 
certeza muito mais elevado: elas foram definidas em processo de 
que participaram não apenas as partes, mas também os seus ad-
vogados, e, sobretudo, o próprio Estado-juiz, dando ao ato certe-
za oficial. Nessas circunstâncias, negar força de título executivo a 
esta espécie de sentença seria atentar contra o sistema processu-
al, sua lógica e os valores nele consagrados. (...) Em outras pala-
vras: se já está judicialmente reconhecido que a obrigação existe 
e está vencida, o dever da entrega da correspondente prestação 
é decorrência natural e necessária, prescindindo de nova inter-
mediação judicial para que isso ocorra. Não fosse assim, não ha-
veria como justificar a força executiva dos títulos extrajudiciais36.

Não é por outra razão que a jurisprudência do STJ, mesmo antes do 
CPC/2015, já vinha se posicionando favoravelmente à execução da sentença 
de improcedência em ação declaratória negativa, conforme se depreende da 
ementa do precedente (que bem representa sua ratio decidendi), in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUTIVIDADE DE SENTENÇA.. IMPROCEDÊNCIA DE 
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA.  RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO DE-
MANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DO 
ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, SOB O REGIME 
DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC, ART. 543-
C, § 7º).

1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo judicial “a 
sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da 
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia”.

Antes mesmo do advento desse preceito normativo, a unísso-
na jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de recurso 

36. Idem.
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representativo de controvérsia (REsp  1.114.404, 1ª Seção, Min. 
Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia 
executiva da sentença que traz definição integral da norma jurídi-
ca individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para 
submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segundo juízo 
de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, 
sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do CPC se aplica 
também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou total-
mente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica 
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante 
para com o demandado. Essa sentença, como toda a sentença de 
mérito, tem eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 468) e, tran-
sitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível (CPC, art. 467), 
ficando a matéria decidida acobertada por preclusão, nesse ou 
em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação resci-
sória, se for o caso.  Precedente da 1ª Seção, julgado sob o o re-
gime do art. 543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe de 18/11/2011.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1300213/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 18/04/2012)

Por último, vale salientar que a exequibilidade da sentença de improce-
dência, que certifica direito à prestação em favor do réu, traz grande contri-
buição à concretização dos princípios da razoável duração do processo e da 
efetividade (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 4º, CPC/2015), na medida em que dispensa 
o réu-vencedor de uma ação declaratória negativa de ajuizar uma nova ação 
(com o mesmo objeto litigioso da já julgada), para, só depois, promover a 
execução.

Como bem defendido por Leonardo Carneiro da Cunha, o art. 4º do 
CPC/2015, ao reafirmar os princípios da razoável duração do processo e da 
eficiência tem em mira a racionalização técnica dos mecanismos processuais, 
impondo a adoção de meios (normativos e instrumentais) que sejam capazes 
de assegurar a máxima economia possível de atos, de recursos e de energia no 
exercício de direitos, a fim de que estes sejam, não apenas reconhecidos por 
sentença de mérito, mas que sejam efetivamente satisfeitos. “É preciso, enfim, 
que haja a efetiva entrega da prestação jurisdicional, com a implementação das 
medidas adequadas à plena satisfação do direito reconhecido”37.

37. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao art. 4º do CPC/2015, texto ainda no prelo, extraído da 
obra Breves Comentários ao Código de Processo Civil, a ser publicada pela Editora Saraiva, sob a 
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Por conseguinte, resta claro que o art. 4º do CPC/2015, que está dentre as 
normas fundamentais do processo civil, constitui-se em mais um importante 
argumento à exequibilidade das sentenças de improcedências, nas ações de-
claratórias negativas. 

4. CONCLUSÕES

O presente ensaio buscou investigar as razões pelas quais, em nossa tra-
dição jurídica (romano-germânica), universalizou-se e perdurou por séculos a 
concepção de que seria inexequível a sentença declaratória e, consequente-
mente, a sentença de improcedência nas ações declaratórias negativas. Per-
quiriu, outrossim, se tais razões ainda se encontram presentes e se o direito 
positivo brasileiro, atualmente, sobretudo diante do CPC/2015, possibilita a exe-
cução da sentença de improcedência nas ações declaratórias negativas.

As conclusões a que chegamos foram as seguintes:

- Que uma larga tradição, que se formou desde o direito romano, universa-
lizou a concepção de que a sentença condenatória seria o único elo de ligação 
entre o processo de conhecimento e o de execução.

- Que, séculos depois, a equiparação, no plano material, das sentenças de-
claratórias e condenatórias, muito em virtude das repercussões do direito cam-
biário, fez surgir discussões acerca da exequibilidade da sentença declaratória.

- A partir do art. 475-N, I, do CPC, introduzido pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005, 
é plenamente possível a execução das sentenças declaratórias e, consequente-
mente, das sentenças de improcedência, em ação declaratória negativa, desde 
que, tenha sido integralmente certificada a existência da obrigação, mediante 
a presença de todos os seus elementos identificadores, tais como: sujeitos, 
prestação, liquidez e exigibilidade.

- A execução das sentenças de improcedência é sobremaneira fortalecida 
pelo CPC/2015, que tem como princípios a razoável duração do processo e a 
efetividade processual, bem como que facilita a ampliação do objeto litigioso 
do processo por ato do réu, ao ter como reconvenção a simples afirmação de 
direito pelo réu, em contestação.

- E que a exequibilidade da sentença de improcedência traz grande con-
tribuição à concretização dos princípios da razoável duração do processo e 
da efetividade (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 4º, CPC/2015), na medida em que dis-
pensa o réu-vencedor de uma ação declaratória negativa de ajuizar uma nova 

coordenação de Lênio Streck, Leonardo Carneiro da Cunha; Dierle Nunes e Alexandre Freire.
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ação (com o mesmo objeto litigioso da já julgada), para, só depois, promover 
a execução.
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Títulos judiciais invertidos  
e fungibilidade dinâmica  

no Novo CPC
José Henrique Mouta Araújo1

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. O PEDIDO CONTRAPOSTO, RECONVENÇÃO, AÇÕES DÚPLICES ETUTELAS 
PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA (ANTECIPATÓRIAS E CAUTELARES) NÃO CONFIRMADAS. DESNECESSIDADE 
DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO. A FUNGIBILIDADE DINÂMICA E O NOVO CPC; 3. A 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 515, I, DO CPC/2015 – EFICÁCIA EXECUTIVA ÀS DECISÕES DECLARATÓRIAS; 4. AS 
SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA E DECLARATÓRIAS NEGATIVAS – CUMPRIMENTO INVERTIDO E DINÂMICO 
DE TÍTULO FAVORÁVEL AO RÉU.

1. INTRODUÇÃO

Alguns dos temas de maior discussão e análise na ciência processual nos 
últimos anos referem-se ao cumprimento de sentença e seus vários aspectos, 
como prazo, competência, instrumentos de defesa e natureza do título executivo.

As alterações ocorridas em 2005 na legislação processual, que ampliaram o 
sincretismo processual no CPC/1973, até hoje provocam inúmeras controvérsias 
interpretativas. 

Como o novo CPC, este tema ganhou maior fôlego, especialmente levando 
em conta as técnicas ligadas às tutelas provisórias (arts. 294-311, do CPC/2015).

Outro ponto que merece detida análise é o da natureza jurídica do título 
executivo, prevista no art. 515, do CPC/2015, e a possibilidade de criação do 
sistema de cumprimento em títulos invertidos (favoráveis ao demandado ori-
ginário). 

De fato, o sistema processual estabelecido antes mesmo das reformas 
citadas acima, ocorridas no CPC/1973, já consagrava a possibilidade de títulos 

1. Doutor e mestre (Universidade Federal do Pará), com estágio em pós-doutoramento na Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa, Professor Titular da Universidade da Amazônia e do Centro Universitário 
do Estado do Pará, procurador do estado do Pará e advogado. www.henriquemouta.com.br.
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em favor do demandado, como, por exemplo, nas ações dúplices e nos casos 
de pedido contraposto.

Contudo, o tema é mais amplo e alcança outras importantes situações ju-
rídicas previstas no CPC/2015, em que há a certificação do direito em favor do 
réu, com possibilidade de cumprimento de sentença invertido, como se passa 
a demonstrar.

2. O PEDIDO CONTRAPOSTO, RECONVENÇÃO, AÇÕES DÚPLICES ETUTELAS 
PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA (ANTECIPATÓRIAS E CAUTELARES) NÃO CON-
FIRMADAS. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE CO-
NHECIMENTO. A FUNGIBILIDADE DINÂMICA E O NOVO CPC

Em situações tradicionalmente previstas desde o CPC/73, há a formação 
de demandas recíprocas em que se formam títulos executivos em favor do réu 
que, no cumprimento de sentença, será considerado exequente. Aliás, desde 
já vale mencionar que a indicação da parte como credoraou devedora deverá 
ser analisada de acordo com o momento processual e o que no título executivo 
estiver consignado.

Neste mesmo sentido, diversas situações jurídicas previstas no CPC/2015 
também estabelecem a possibilidade de constituição de títulos executivos em 
favor do réu originário, gerando, inclusive, liquidação e cumprimento de sen-
tença invertidos (o que podemos chamar de fungibilidade dinâmica – vg. art. 302, 
parágrafo único, do CPC/2015 com redação que lembra o art. 811, parágrafo único, 
do CPC/1973).

Neste contexto, devem ser separadas duas hipóteses distintas, a saber: as 
que o réu deve mover demanda própria conexa àquela proposta originalmente 
e as situações em que, pela própria natureza do título e do requerimento pro-
visório pleiteado pelo autor, há certificação de existência de direito em favor 
do demandado.

No primeiro grupo, poder-se-á indicar como exemplos a reconvenção 
(arts. 315-318 do CPC/1973 e 343 do CPC/20152) e o pedido contraposto (como 
nos casos do art. 278, §1º do CPC/19733 e nos juizados especiais- art.31, da Lei 
9.099/95). No segundo, os exemplos são as tutelas provisórias de urgência não 
confirmadas – ou nas demais situações previstas no art. 302, do CPC/2015, e as 

2. Vale destacar que, no CPC/2015, a reconvenção éproposta na própria contestação, mantendo a possi-
bilidade de seu julgamento (com formação de título em favor do réu-reconvinte), mesmo em aso de 
desistência ou outra causa extintiva da ação (art. 343, §2º).

3. O art. 318 do CPC/2015 uniformiza os antigos procedimentos sumário e ordinário previstos no CPC/1973, 
passando a consagrar tão-somente o procedimento comum.
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sentenças de improcedência em ações declaratórias (cuja análise será feita 
posteriormente).

Na reconvenção, como é sabido, há a necessidade do interessado compro-
var a conexão em relação à demanda proposta pelo autor reconvindo ou ao 
fundamento da defesa (art. 315, do CPC/1973 e 343, do CPC/2015), ampliando o 
objeto litigioso do processo e gerando uma sentença em capítulos4.

Nos casos em que se admite pedido contraposto (como nas demandas 
propostas nos juizados especiais – art. 31, da Lei 9.099/95), a preocupação do 
legislador é com a simplificação procedimental. Não se deve esquecer que o 
pedido contraposto deve estar circunscrito aos limites da demanda formulada 
pelo autor, ao contrário da reconvenção. Como bem ressaltam Joel Dias Figueira 
Júnior e Maurício Antônio Ribeiro Lopes, ao comentarem o procedimento dos 
juizados especiais:

Não se deve confundir reconvenção – proibida nestes Juizados, 
conforme art. 31 – com a formulação de pedidos contrapostos. 
Aquela é mais ampla e pode perfeitamente superar o espectro 
da causa petendi e do petitumarticulados pelo autor; por sua vez, 
a contraposição de pedidos ou a contrapretensão limita-se aos 
contornos dos elementos da ação oferecidos pelo autor.5

Realmente, enquanto na reconvenção há demanda do réu reconvinte em 
face do autor reconvindo, cujo requisito principal é a conexão (art. 343, do CP-
C/2015),6gerando uma sentença em capítulos, no pedido contraposto há clara 

4. Sobre o tema, ver ARAÚJO, José Henrique Mouta. Objeto litigioso do processo: reflexões sobre o tema. In 
Teoria do Processo – panorama doutrinário mundial, vol2. Fredie Didier Jr (organizador). Salvador :Juspo-
divm, 2010, pp. 405-425.

5. FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias e LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à lei dos juizados especiais cíveis 
e criminais. 3. ed. São Paulo: RT, 2000. p. 247.

6. Aliás, há ampliação do conceito de conexão, considerando que regra geral a conexão interliga duas 
causas, ex vi art. 55 do CPC/2015. Contudo, para o cabimento da reconvenção é possível a conexão entre 
a demanda principal ou com o próprio fundamento da defesa. José Carlos Barbosa Moreira foi bastante 
feliz nas observações que apresentou em relação ao vocábulo conexão contido nosarts. 315 do CPC/1973 
e 343, do CPC/2015. De acordo com suas lições, ao comentar o dispositivo do CPC/1973: “chamo apenas a 
atenção para o fato de que, no art. 315, o Código usa o adjetivo ‘conexa’ para designar não apenas uma 
relação entre ações, note-se bem, mas também uma relação entre uma ação – a reconvenção e o funda-
mento da defesa. A meu ver, é inteiramente impossível pretender enquadrar a conexão a que se refere 
o art. 315 dentro da moldura armada no art. 103. O código cometeu aqui mais uma das suas freqüentes 
infidelidades aos conceitos que ele próprio procura fixar. Quero crer que o ‘conexa’ do art. 315 deva ser 
interpretado de maneira bastante ampla. É necessário haver alguma vinculação entre as duas ações – a 
ação principal e a reconvenção; ou uma relação entre a reconvenção e o próprio fundamento da defesa 
formulada pelo réu”. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A resposta do réu no sistema do código de processo 
civil. Revista de Processo. n. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. p. 257-8). De toda sorte, é possível, 
salvo nesta última hipótese, (conexão com o fundamento da defesa), que o réu seja revel e ao mesmo 
tempo apresente reconvenção, o que irá gerar importante questionamento sobre os efeitos da revelia 
envolvendo os chamados ‘fatos comuns’ suscitados na ação e na reconvenção. Com esta observação, 
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limitação cognitiva, quer pelo pedido formulado pelo autor, quer quanto à inexis-
tência de ampliação do objeto (como ocorre na reconvenção), ou mesmo em face 
da necessidade de ficar adstrito à matéria de competência do juizado especial.

Assim, em ambas as hipóteses, há possibilidade de consagração de título 
executivo invertido - em favor do que figurou originalmente no polo passivo, 
pelo que ratifico o mencionado anteriormente: as posições de autor e réu são 
variáveis e dependerão do momento processual analisado.

A mesma possibilidade de variação dos polos ocorre nos casos de ações 
dúplices (v.g, ações possessórias – arts. 554-569 - e consignação em pagamento- 
arts. 539-549, do CPC/2015), em que, pela própria natureza do direito material, a 
simples improcedência do pleito do autor já garante o bem jurídico em favor do 
réu originário. Além disso, é formado o título em favor do demandado também 
nas hipóteses expressamente previstas no art. 556, do CPC/2015, em que este 
formula pleito possessório e indenizatório.

Vejamos um exemplo: em caso de improcedência de demanda possessória 
e acolhimento da tese indenizatória formulada pelo réu (art. 556 do CPC/2015), 
a sentençacertifica direito a seu favor, sendo possível a provocação da fase 
de cumprimento visando, quem sabe, obrigar o autor a uma tutela de conduta 
(fazer ou não fazer – art. 497-501, do CPC/2015) ou mesmo pagamento de quantia 
(art. 520-522, do CPC/2015). Percebe-se, com isso, que nas ações dúplices, per-
mite-se a ampliação objetiva sem a necessidade de apresentação de reconven-
ção7, sendo clara hipótese de fungibilidade invertida (inclusive com a mudança 
dos polos originários da relação processual).

São, portanto, três situações distintas. A primeira é genérica, em que o réu 
apresenta seu pleito via reconvenção (na própria peça contestatória – art. 343, 
do CPC/2015). A segunda, nas ações dúplices8 e a última no pedido contraposto. 

Mesmo não sendo o tema principal deste ensaio, vale a pena fazer e tentar 
responder a seguinte indagação: existe diferença entre o pedido contraposto e 

não concordo com o regramento previsto no art. 343, §6º, do CPC/2015: se não contestar (e não apresen-
tar a defesatípica), não irá apresentar o fundamento da defesa que seria o elemento de identificação da 
conexão, nos casos previstos na parte final do caput do art. 343.

7. Vale citar os ensinamentos de Kazuo Watanabe: “em casos excepcionais se permite o alargamento do 
objeto litigioso através da contestação. Quando isto se permite, diz-se que a ação tem caráter dúplice. 
A contestação, nessa modalidade de ação, não somente formula defesa do réu, como também poderá 
conter autênticos pedidos em seu favor, sem necessidade de reconvenção”. (WATANABE, Kazuo. Ação 
dúplice. Revista de Processo. n. 31. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 141).

8. Como exemplo, é possível indicar o art. 545, §2º, do CPC/2015 onde se percebe que, na consignação em 
pagamento, há a possibilidade de reconhecimento de obrigação dirigida ao autor (devedor) e, conse-
quentemente, formação de título executivo objeto de futuro cumprimento de sentença, favorável ao réu 
(credor).
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a ação dúplice? A rigor, verifica-se em ambos a possibilidade de ampliação do 
objeto litigioso sem a necessidade de reconvenção. Ademais, há diferenças em 
relação ao procedimento em que são admitidas e às circunstâncias do direito 
material.

Com efeito, a ação será dúplice não por circunstância do direito proces-
sual, mas sim em decorrência do próprio direito material objeto da discussão 
judicial9

Além do aspecto ligado ao direito material, há maior autonomia na re-
convenção do que no pedido contraposto, levando em conta que naquela há 
conexão entre aação ou os fundamentos da defesa,10-11 enquanto neste o réu 
formula pleito limitado aos contornos estabelecidos na demanda originária. 
Não é admissível, no pedido contraposto, a ampliação do objeto litigioso fora 
dos limites estabelecidos pelo autor.

De toda sorte, em ambas as hipóteses haverá título executivo em favor do 
demandado originário, permitindo o cumprimento de sentença em seu favor 
(fungibilidade invertida e dinâmica – dependerá da certificação do direito contida 
na sentença).

Há, além desses casos, situações em que o título executivo invertido de-
corre de tutelas provisórias de urgência (antecipatórias ou acautelatórias), não 
confirmadas posteriormente (art. 302 do CPC/2015), além dos casos específicos 

9. Realmente, se ambas as hipóteses (dúplices e pedido contraposto) admitem pedido formulado pelo réu 
em sua resposta, o direito material será indicativo da existência do primeiro grupo. Como bem aponta 
Juliana Demarchi, “a técnica da contraposição de pedidos, se na forma é mais parecida com as ações 
dúplices, em sua essência apresenta maior proximidade ao instituto da reconvenção. Não há necessi-
dade de apresentação do pedido em peça separada como na reconvenção, sendo ele apresentado em 
audiência, na oportunidade reservada ao oferecimento de contestação. Mas este aspecto meramente 
formal, conseqüência da vontade do legislador, não é suficiente para transformar as hipóteses de cabi-
mento do pedido contraposto em ações dúplices. As ações dúplices têm esse caráter em decorrência das 
próprias peculiaridades do direito material deduzido em juízo, devendo-se rejeitar a idéia de que todas 
as hipóteses de cabimento de pedido contraposto configuram ações dúplices”. Ações dúplices, pedido 
contraposto e reconvenção. Leituras Complementares de Processo Civil. Fredie Didier Jr (org). 9ª edição. 
Salvador :Juspodivm, 2011, p. 364.

10. Aliás, o art. 343, do CPC/2015, enseja uma hipótese única e distinta dos demais casos de conexão. A 
conexão, como regra, é instituto de reunião de demandas próximas, interligadas pelo pedido/causa de 
pedir. Contudo, na reconvenção, poderá haver proximidade entre a reconvenção e o fundamento da 
defesa. Lógico que, neste caso, não poderá haver reconvenção e ao mesmo tempo revelia (ver a crítica 
em relação ao art. 343, §6, do CPC/2015 – nota 6), mas apenas quando a reconvenção é conexa com a ação 
originária. Sobre a conexão, inclusive, no que respeita à reconvenção, vide: ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz 
de. Conexão e tríplice identidade. Revista de Processo. n. 29. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 50-6.

11. Interessante notar que o art. 55, §3º, do CPC/2015estabelece uma hipótese de reunião de processos 
mesmo sem existir conexão, quando houver o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 
Portanto, é possível concluir que, se um lado a conexão não gera, automaticamente, a reunião de pro-
cessos, de outro, é admitida esta reunião mesmo em caso de inexistência de reconvenção.
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da execução provisória de sentença (art. 520, I e §4, do CPC/2015) A fórmula a 
ser apresentada nos casos de provisoriedade do título é simples: risco X res-
ponsabilidade.

Com efeito, caso o autor obtenha uma tutela provisória (art. 302 do 
CPC/2015), há, em verdade, uma antecipação provisória de uma situação fática 
e/ou jurídica ligada ao futuro bem jurídico, que poderá ou não ser confirma-
do. Nestes casos, é possível a formação de título executivo invertido quando 
a confirmação não ocorrer, com possibilidade de liquidação e indenização dos 
danos causados ao réu no mesmo processo, em clara hipótese de fungibilidade 
invertida e dinâmica.

É fato que a própria execução provisória (cumprimento provisório de sen-
tença – arts. 520-522 do CPC/2015) poderá chegar ao seu final, com a alienação 
do bem penhorado, mas isso não significa que se transforme em definitiva. O 
eventual provimento do recurso pendente irá atingir não só o cumprimento 
de sentença, mas também trará a restituição das partesao estado anterior e a 
liquidaçãodos prejuízos nos mesmos autos (art. 520, II, do CPC/2015).12

O mesmo raciocínio se aplica para os casos de tutela provisória em geral, 
pela natural comunicação entre os sistemas, gerando título executivo em favor 
do demandado em caso de reversão da decisão provisória, que poderá ser 
objeto, após liquidação, de cumprimento de sentença invertido.

Interessante notar que, em algumassituações, o demandado nem mesmo 
terá direito à caução como condicionante às situações previstas no art. 521, do 
CPC/2015. Destarte, na busca de maior celeridade ao procedimento da execução 
provisória (cumprimento provisório), procurou o legislador dispensar a caução 
nas hipóteses deste artigo, contudo, poderá a situação gerar séria e profunda 
injustiça, tendo em vista que o executado irá trocar o certo (bem que era de sua 
propriedade e que foi penhorado para garantir o cumprimento provisório) pelo 
duvidoso (futuro cumprimento de sentença invertido visando o ressarcimento dos 
danos provenientes da execução considerada injusta), ficando, inclusive, sujeito à 
toda sorte do sistema de cumprimento (como a localização de bens, nova penho-
ra, nova execução até o efetivo reembolso – se houver – do valor correspondente 

12. Já se observou em outra oportunidade que o provimento do recurso e a caracterização da execução 
como injusta irá ensejar a inversão dos polos da relação processual, sendo possível ao executado buscar 
a liquidação e posterior execução dos danos causados em razão da precipitação da execução por parte 
do então credor. Destarte, “há uma inversão das posições processuais e de títulos executivos. A execução 
provisória considerada injusta pelo provimento do recurso pendente ocasionará, se for o caso, o resgate 
da caução, além da possibilidade de indenização pelos prejuízos causados, passando o primeiro exe-
qüente (cujo título foi fulminado pelo provimento do recurso) a ser executado pelo pelos danos causa-
dos ao antigo executado, que passará a ser o novo exeqüente”. ARAÚJO, José Henrique Mouta. Anotações 
sobre a nova disciplina da execução provisória e seus aspectos controvertidos. Revista Dialética de Direito 
Processual n. 14. maio. São Paulo: Dialética, 2004. p. 57.
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ao bem expropriado judicialmente). Este é um risco que o procedimento voltado 
para a maior celeridade executiva poderá gerar, baseado na pouca probabili-
dade de sucesso da tese jurídica discutida no recurso pendente de julgamento 
sem efeito suspensivo13.

Sobre o assunto, observou Zavascki, comentandoa antiga redação do 
art. 588 do CPC/1973 (e que tem aplicação às situações previstas no art. 521, do 
CPC/2015)que:

As providências para o retorno dos fatos ao estado anterior de-
senvolvem-se nos mesmos autos, independentemente de nova 
ação. Pode ocorrer que seja impossível a reposição in natura (por 
exemplo, se houver perecimento do objeto penhorado, ou se já 
foi transferido a terceiro, que o tenha arrematado), hipótese em 
que não se terá outra alternativa que não a de converter o dever 
de restituir em obrigação de pagar danos. Nesse caso, o quantum 
a ser indenizado será apurado em liquidação e cobrado, se for 
o caso, pelo procedimento da execução por quantia certa. Esse 
mesmo modo de proceder é o cabível quando, desfeita a exe-
cução provisória e repostos os fatos ao estado anterior, ainda 
restarem danos indenizáveis: a ação liquidatória e a subseqüente 
execução dar-se-ão nos mesmos autos. É o que estabelece, de 
modo expresso, o inciso IV.14

Nestes casos, portanto, ocorre a formação de título executivo em favor do 
demandado originário que, na fase de cumprimento de sentença (com prévia 
liquidação para apurar o quantum debeatur), será tratado como exequente.

Deve-se, com isso, ter bastante cuidado ao utilizar as tutelas provisórias 
ou mesmo a execução provisória de sentença previstas no CPC/2015, tendo em 
vista a possibilidade natural de inversão dos polos e constituição de título exe-
cutivo em favor do demandado originário.

3. A INTERPRETAÇÃO DO ART. 515, I, DO CPC/2015 – EFICÁCIA EXECUTIVA ÀS 
DECISÕES DECLARATÓRIAS

Outroaspecto que provoca reflexão diz respeitoa classificação das senten-
ças (e outras decisões judiciais) e a previsão contida no art. 515, I, do CPC/2015.

Visando o correto entendimento deste dispositivo, vale a pena relem-
brar reformas processuais ocorridas em 2005. Naquele ano, o principal foco da 

13. Vale lembrar que o §4º, do art. 520, do CPC/2015, deixa claro que a restituição ao estado anterior não 
incluiu o desfazimento da transferência do bem jurídico.  

14. ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003. v. 8. p. 240.
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mudança legislativa foi consagrar a fase de cumprimento, como consequência 
natural às decisões que certificam uma obrigação a ser cumprida pelas partes15. 

Agora, levando em conta a redação contida no CPC/2015 (art. 515, I), é 
mister analisar o significado da frase: “decisões proferidas no processo civil que 
reconheçama exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer 
ou de entregar coisa”.

A rigor, parece não restar dúvida que a decisão que reconhece alguma 
obrigação a ser cumprida é declaratória. Ora, também não parece que haja 
dúvida em reconhecer eficácia executiva à esta modalidade de julgado.

Este argumento acaba sendo uma premissa necessária para o item que 
será desenvolvido em seguida, onde se tentará demonstrar a eficácia executi-
va, para o réu, nos casos de improcedência de ação declaratóriaproposta pelo 
seu adversário. 

Contudo, antes de se chegar a tal nível de raciocínio, deve-se ratificar a 
premissa já colocada: o própriopronunciamento declaratório possui eficácia exe-
cutiva suficiente para provocar a fase de cumprimento de sentença16.

Existem casos que há o juízo de certeza em relação aos elementos jurídi-
cos discutidos na demanda, sendo desnecessária nova demanda judicial para 
provocar outra decisão, desta feita com eficácia condenatória. Em verdade, o 
dogma de ineficácia da sentença declaratória deve ser ultrapassado quando há 
efetiva solução da controvérsia e imputação de obrigação para uma das partes. 

O próprio CPC/1973 já tinha superado a redação anterior que consagrava 
como título executivo apenas a sentença condenatória (art. 584, I, do CPC – já 
revogado17). Com a leitura do art. 515, I, do CPC/2015, este raciocínio está ainda 
mais claro.

Como apontam Fredie Didier Jr, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno 
Braga e Rafael Oliveira: 

Se uma decisão judicial reconhece a existência de um direito a 
uma prestação já exigível (definição completa da norma jurídica 

15. Ocorreu, como é conhecido, a ampliação do sincretismo processual, passando o processo de conhecimen-
to a ter, como regra, duas fases: a de certificação e a de cumprimento da decisão judicial.

16. Foge do tema central deste ensaio a análise e a classificação da força executiva das decisões judiciais, 
eis que se pretende demonstrar, tão-somente, que a declaração de direitos pode ensejar a execução 
forçada.

17. No tema, ver, dentre outros, YOSHIKAWA, Eduardo Henrique de Oliveira. A sentença declaratória como título 
executivo e o princípio da ação (interpretação do artigo 475-N, I, do CPC, introduzido pela Lei nº 11.232/2005). 
Revista Dialética de Direito Processual n. 49, São Paulo, 2007, pp. 19-36; CARNEIRO, Athos Gusmão. Do cum-
primento de sentença, conforme a Lei n. 11.232/2005. Parcial retorno ao medievalismo? Por que não? Revista 
Dialética de Direito Processual n. 38, São Paulo: 2006, pp. 34-55.
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individualizada), em nada ela se distingue de uma sentença con-
denatória, em que isso também acontece18. 

Já Rodrigo Klippel e Antônio Adonias Bastos observam, mencionando o art. 
459, III, do CPC/1973, que: 

Não é qualquer sentença declaratória, no entanto, que consiste 
num título judicial. É indispensável que haja o acertamento da rela-
ção jurídica material principaliter tantum, mesmo que seja pela sua 
simples declaração. A decisão que reconhece a existência de uma 
obrigação incidenter tantum não adquire a imutabilidade da coisa 
julgada material e não atende à necessidade de certeza e segu-
rança que deve anteceder e nortear toda a atividade satisfativa19.

O assunto não é novo em sede jurisprudencial, já existindo vários julgados 
no âmbito do STJ consagrando eficácia executiva às sentenças declaratórias. No 
tema, vale citar alguns precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPETÊN-
CIA DO TRIBUNAL MARÍTIMO E DO TABELIÃO E OFICIAL DE REGISTRO DE 
CONTRATO MARÍTIMO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EFICÁCIA EXECUTIVA 
DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOS-
SIBILIDADE DE SE REDISCUTIR A MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM 
SEDE DE EXECUÇÃO. 1. Esta Corte Superior já se posicionou pela 
possibilidade de se executar sentença declaratória com conteú-
do nitidamente condenatório, como é o caso dos autos, em que 
foi reconhecido ao autor competência exclusiva para lavrar os 
atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embar-
cações, registrando-os em sua própria serventia, conforme acór-
dão proferido por ocasião do julgamento do Resp nº 864.409 ⁄RJ. 
Precedentes. 2. A agravante não traz nenhum fundamento apto a 
modificar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus 
próprios termos, mormente quanto se pretende, em realidade, a 
rediscussão de matéria, em sede de execução, sobre a qual já se 
operou o trânsito em julgado.3. Agravo regimental não provido 
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.724 - RJ -2010⁄0161492-0- Rel. 
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – J. em 08.11.2011).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO 
DE FINSOCIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO DE CRÉDITO CONTRA A 
FAZENDA PARA FINS DE COMPENSAÇÃO. EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA 
DECLARATÓRIA, PARA HAVER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR MEIO DE PRE-
CATÓRIO. 1. No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro 
não há como insistir no dogma de que as sentenças declaratórias 

18. Curso de Direito Processual Civil, vol. 5, 3ª edição, Salvador :Juspodivm, 2011, p. 163.
19. Manual de Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris e Vitória: Acesso, 2011, p. 1155.

Livro 1.indb   445 23/08/2015   22:27:07



rRo   iRrR r oiR  oRigR  RRRA rR

446

jamais têm eficácia executiva. O art. 4º, parágrafo único, do CPC 
considera “admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorri-
do a violação do direito”, modificando, assim, o padrão clássico da 
tutela puramente declaratória, que a tinha como tipicamente pre-
ventiva. Atualmente, portanto, o Código dá ensejo a que a sentença 
declaratória possa fazer juízo completo a respeito da existência e 
do modo de ser da relação jurídica concreta. 2. Tem eficácia exe-
cutiva a sentença declaratória que traz definição integral da norma 
jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, 
para submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certifi-
cação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado 
diferente do da anterior, sob pena de comprometimento da garan-
tia da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. E instaurar 
um processo de cognição sem oferecer às partes e ao juiz outra 
alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria 
atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia re-
ceber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional. 3. A 
sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, 
certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevida-
mente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a 
respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, 
como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em di-
nheiro, do valor devido. Precedente da 1ª Seção: ERESP 502.618⁄RS, 
Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01.07.2005. 4. Embargos de diver-
gência a que se dá provimento. (EREsp nº 609.266⁄RS, Rel. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJ de 11⁄09⁄2006)

Este entendimento está em consonância com o sistema de cumprimento 
de sentença e a noção de sincretismo invertido e dinâmico apontados anterior-
mente neste ensaio. O pronunciamento judicial declaratório poderá trazer eficácia 
condenatória, concernente a obrigação a ser cumprida por uma das partes, 
sendo dispensada nova provocação judicial, nos casos em que houver o efetivo 
juízo de certeza no que tange à relação jurídica material discutida.

A declaração contida no julgado, portanto, permitirá a execução da obriga-
ção nele contida em favor de uma das partes.

4. AS SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA E DECLARATÓRIAS NEGATIVAS – 
CUMPRIMENTO INVERTIDO E DINÂMICO DE TÍTULO FAVORÁVEL AO RÉU

Além das situações apontadas anteriormente, existem as ações declara-
tórias negativas de inexistência de relação jurídica material, promovidas com 
fundamento no art. 19, I, do CPC/2015 (e art. 4º, I, do CPC/1973) que, ao serem 
rejeitadas, trazem consigo a solução do conflito e o reconhecimento de obriga-
ção a ser cumprida.
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A indagação a ser enfrentada é se, nestes casos, há a necessidade de 
reconvenção para ver reconhecida a eficácia executiva em favor do réu (recon-
vinte). Vejamos um exemplo: nos casos de ação declaratória negativa de débito 
tributário, no momento em que a sentença julga improcedente o pedido, há 
eficácia executiva em favor do réu que, neste contexto, seria dispensado de 
ajuizar reconvenção, podendo requerer o cumprimento invertido do decisum. 
Em última análise: será que, ao julgar improcedente o pedido contido em de-
manda declaratória negativa, há o reconhecimento de obrigação a ser cumpri-
da pelo autor?

A solução do problema passa, necessariamente, pela análise do já citado 
art. 515, I, do CPC/2015. No caso em questão, a partir do momento em que o 
autor promove demanda buscando a declaração negativa de relação jurídica 
obrigacional, a resolução de mérito de forma improcedente está declarando e 
certificando a existência da mesma. 

Logo, pela leitura do dispositivo, o decisum irá gerar declaração positiva e, 
consequentemente, eventual título executivo em favor do réu, a ser cumprido 
pelo autor original, numa clara inversão dos polos processuais.

Neste caso, a melhor interpretação indica a desnecessidade de reconven-
ção ou mesmo outra demanda visando ver compelido o autor original a satisfa-
zer a obrigação que – repito – foi declarada na referida decisão judicial. Aliás, 
a rigor sequer seria hipótese de reconvenção, tendo em vista que se trata da 
mesma relação jurídica objeto da declaratória, e não relação distinta e conexa, 
como consagra o art. 343 do CPC/2015.

No meu modo de ver, a reconvenção ou outra demanda com o mesmo 
objeto litigioso da demanda declaratória negativa encontrará o óbice da litis-
pendência ou da própria coisa julgada, além de inexistir interesse processual, 
o que conduzirá a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do art. 
485, V e VI, do CPC/201520. 

Portanto, ao julgar improcedente ação declaratória negativa (como no caso 
da relação jurídica tributária), a sentença não será meramente declaratória, eis 
que trará eficácia executiva invertida favorável ao réu. Há, em consequência, 
uma natureza dúplice em decorrência da própria contrariedade discutida nos 
autos, sem necessidade de nenhuma ação própria (ex. reconvenção), por parte 
do réu.

20. José Carlos Barbosa Moreira, ao tratar do interesse jurídico na reconvenção, ensina que: “este requisito 
falta sempre que a matéria possa ser alegada, com idêntico efeito prático, em contestação. Por exemplo: 
não se pode reconvir para pedir simplesmente a declaração de inexistência do mesmo direito postulado 
na ação originária”. O novo processo civil brasileiro. 27ª edição, Rio de Janeiro : Forense, 2009, p. 45.
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Esta questão não é nova em sede doutrinária21. Na verdade, exigir o ajui-
zamento de outra ação (reconvenção, ação de natureza condenatória, etc) vi-
sando rediscutir a mesma relação jurídica material apreciada na demanda de-
claratória negativa parece excesso de formalismo e solução que atenta contra 
a razoabilidade, a instrumentalidade do processo, a duração razoável, além 
do risco de provocar decisões judiciais contraditórias examinando a mesma 
relação material. A obrigação existe, foi declarada e certificada em sentença 
que reconhece obrigação favorável ao réu, e neste sentido, pode provocar o 
sistema de cumprimento invertido, como nos demais casos indicados no decor-
rer deste ensaio.

Aliás, o STJ o tema já foi tratado seguidas vezes. Vale citar decisão oriunda 
da 1ª Turma do Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUTIVIDADE DE SENTENÇA.. IMPROCEDÊNCIA DE 
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA.  RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO DE-
MANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DO 
ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, SOB O REGIME 
DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC, ART. 543-
C, § 7º). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo 
judicial “a sentença proferida no processo civil que reconheça 
a existência da obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou 
pagar quantia”. Antes mesmo do advento desse preceito norma-
tivo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de 
recurso representativo de controvérsia (REsp  1.114.404, 1ª Seção, 
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a efi-
cácia executiva da sentença que traz definição integral da norma 
jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, 
para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segun-
do juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o 
mesmo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de 
entendimento, o art. 475-N, I do CPC se aplica também à sentença 
que, julgando improcedente (parcial ou totalmente) o pedido de 
declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, re-
conhece a existência de obrigação do demandante para com o 
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem 
eficácia de lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em 
julgado, torna-se imutável e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a 
matéria decidida acobertada por preclusão, nesse ou em qual-
quer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação rescisória, se 

21. Dentre outros, ver: ZAVASCKI, Teori Albino. Sentenças declaratórias, sentenças condenatórias e eficácia exe-
cutiva dos julgados. Leituras Complementares de Processo Civil, 9ª edição, Salvador :Juspodivm, 2011, pp. 
451-461; JORGE, Flávio Cheim: DIDIER JR, Fredie e RODRIGUES, Marcelo Abelha. A terceira etapa da reforma 
processual civil. São Paulo : Saraiva, 2006, pp. 173-174.
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for o caso.  Precedente da 1ª Seção, julgado sob o regime do art. 
543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, 
DJe de 18/11/2011. 3..Recurso especial provido” (RESp 1.300.213-
RS – 1ª Turma – Rel. Min. Teori Albino Zavascki- J. em 12.04.12, DJe 
de 18.04.12).

Note-se, portanto, que há a necessidade de revisitação de alguns conceitos 
tradicionais de teoria geral do processo, tendo em vista a clara possibilidade 
de inversão dos polos processuais no momento do cumprimento de sentença: 
formação de título favorável ao réu originado de demanda contra si proposta 
(sincretismo invertido e dinâmico). 

No caso específico da sentença proferida em ação declaratória de inexis-
tência de relação jurídica material, há a possibilidade de formação de título 
judicial invertido, com cumprimento da obrigação de pagar em favor do réu 
originário que, nesta fase procedimental, será exequente. 

Como conclusão, será desnecessária nova certificação da existência do di-
reito que, no caso, é favorável ao réu originário. A relação jurídica é única e o 
julgado, ao declarar que o autor não tem razão, constitui uma obrigação de pagar 
em favor do réu, permitindo, portanto, o cumprimento de sentença invertido.

Livro 1.indb   449 23/08/2015   22:27:08



Livro 1.indb   450 23/08/2015   22:27:08



C A P Í T U L O  2 6

Improcedência e execução 
provisória - consequências 

possíveis para o arrematante
José Roberto Fernandes Teixeira1 e Adriana de Mendonça Costa2

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA; 3. CONSEQUENCIAS PARA O ARREMATANTE DA 
IMPROCEDÊNCIA QUE CONDUZ AO FIM DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA; 4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO

A ideia de uma obra que trate exclusivamente da improcedência é, ine-
gavelmente, inovadora, posto ser desconhecido - ao menos dos autores deste 
ensaio - na literatura brasileira qualquer livro, resultado de trabalho individual 
ou obra coletiva, que tenha voltado ao estudo, tão somente, deste fenômeno3. 
Certamente na doutrina estrangeira será também difícil descobrir a existência 
de algo similar e, obviamente este ineditismo, que é emblemático, faz com que 
qualquer participante desta coletânea, se sinta um tanto honrado.

Nosso ponto de partida aqui é a identificação do que é improcedência. O 
conceito que se constrói a partir do Código de Processo Civil de 1973 (CPC-1973) 
tem que tomar como ponto inicial o art. 269, I, que, ao tratar da resolução do 
mérito, diz que há procedência quando o juiz acolhe o pedido formulado pelo 
autor e que há improcedência quando este mesmo pedido é rejeitado.

1. Professor de Direito Processual Civil da SEUNE. Especialista em Direito Tributário (FAL) e Direito Civil (SEU-
NE). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro da Associação Norte e Nordeste 
de Professores de Processo (ANNEP)

2. Coordenadora do Curso de Direito da FAA. Professora de Direito Processual do trabalho da FAA. Mestre 
em Educação Brasileira (UFAL). Especialista em Direito (UFAL) e Direito Civil (SEUNE). Membro da Associação 
Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP)

3. Entre as referências possíveis é adequado lembrar a existência de capítulos específicos sobre improce-
dência, assim, por exemplo, na obra do prof. Calmon de Passos em: PASSOS, José Joaquim Calmon de. 
Notas de atualização DIDIER JR., Fredie. A ação no direito processual civil brasileiro. Salvador: Juspodivm, 
2014.
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O novo Código de Processo Civil (CPC-2015), agora no art. 487 caput e inciso 
I, traz redação similar, fala novamente em acolhimento ou rejeição do pedido, 
contudo, afirma que a rejeição ou acolhimento é daquilo que foi requerido na 
ação ou na reconvenção.

As expressões usadas neste dispositivo pelo novo diploma legal parecem 
indicar uma posição um pouco mais ampliativa do que o diploma de 1973. Ao 
falar de julgamento do mérito como julgamento da ação, já desperta para a 
ideia de que se julga aquilo que se extrai do pedido, ou seja, do conteúdo 
possível do pedido, que pode até conter parcelas implícitas (como o pedido 
de juros legais, da correção monetária e das obrigações vincendas) e, o que é 
mais relevante, merece interpretação, que deve considerar todo o conjunto da 
postulação, onde a “causa de pedir” mostra-se relevante4.

A afirmação da improcedência da ação deve ser considerada também 
como a negativa do pedido neste sentido mais amplo, que alcança os pedidos 
implícitos e o pedido resultado da devida interpretação.

Esta improcedência pode ser afirmada em decisão de primeiro grau, no 
início do processo, no caso de improcedência prima facie (art. 332 do CPC-2015), 
ou quando se está finalizando a atividade cognitiva do magistrado de primeiro 
grau, que acontece com sentença (art. 203, § 1º do CPC-2015). Pode ainda algum 
julgador de primeiro grau afirmar a improcedência quando do julgamento do 
recurso, como se tem na atividade da turma recursal nos juizados especiais 
(art. 41, § 1º da lei 9099/95 estabelece que turma recursal formada por três 
juízes decide o recurso inominado interposto em face da sentença). Por fim, a 
improcedência pode ser declarada por tribunal, no julgamento de sua compe-
tência originária ou quando da apreciação de recurso.

Normalmente este momento da decisão de improcedência mostra-se ir-
relevante, visto que é comum a decisão judicial somente vir a ser executada 
quando existente decisão final de mérito, com transito em julgado. 

Não se pode ignorar, contudo, a possibilidade da decisão judicial ainda 
que provisória gerar efeitos, possibilitando a instauração do procedimento de 
execução. Neste caso é possível que a decisão interlocutória, a sentença ou o 
acórdão sejam efetivadas antes do transito em julgado, enquanto pendente o 
julgamento de algum recurso, no que se convencionou denominar de execução 
provisória.

4. Sobre o tema ver: MACHADO, Marcelo Pacheco. Correlação no processo civil. Salvador: Juspodivm, 2015; 
DIDIER, Fredie. Notas para uma teoria da interpretação dos atos postulatórios. Em DIDIER, Fredie; NOGUEI-
RA, Pedro Henrique Pedrosa; GOUVEIA FILHO, Roberto P. Campos (coord.) Pontes de Miranda e o direito 
processual. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 401-408. .
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Fácil imaginar que a execução de decisão procedente - ainda provisória 
- pode gerar problemas práticos quando, em julgamento posterior, esta vier a 
ser - definitivamente - modificada. Tais problemas podem, inclusive, alcançar a 
esfera jurídica do arrematante de bem penhorado.

Nas linhas que seguem passamos a analisar, de forma um tanto breve, a 
execução provisória e os efeitos da posterior decisão definitiva de improcedên-
cia, especialmente para o arrematante do bem penhorado.

2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA

Como afirmado linhas atrás, é possível que a execução se instaure ainda 
que a decisão sobre a qual esta se funda não seja definitiva, esta é nomeada 
execução provisória. A expressão, contudo, não é feliz.

A execução dita provisória não é em si provisória. A provisoriedade é, a 
rigor, do título que embasa o procedimento executivo. Assim, será possível sua 
realização sempre que houver decisão judicial que possa vir a ser modificada 
em razão do provimento do recurso, que foi interposto para impugna-la, e que 
não é dotado de efeito suspensivo, conforme consta do art. 520 do CPC-2015. 
Fácil perceber que é o título executivo que a embasa que é ainda provisório, 
este pode ser alterado caso o recurso seja provido, mas, é dotado de eficácia 
imediata.

Os títulos executivos provisórios são abudantes, podendo ser apontado 
como exemplo a decisão interlocutória que concede tutela provisória, posto ser 
dotada de eficácia imediata - art. 296 do CPC-2015- podendo ser efetivada con-
forme as regras do cumprimento da decisão provisória - art. 297 do CPC-2015. 
Ainda como exemplo estão as sentenças não dotadas de efeito suspensivo do 
art. 1012, § 1º do CPC-2015 e do art. 43 da lei 90099/95.

A provisoriedade do título executivo decorre, portanto, da modificabili-
dade possível deste com o provimento do recurso. A executoriedade decorre 
do fato de que este recurso mantém a possibilidade da decisão poder ser 
imediatamente executada ou, em outros termos, não tendo o recurso efeito 
suspensivo a decisão mantém-se eficaz e exigível. Curioso é ver que os recursos 
dotados de efeito suspensivo também não suspendem a eficácia das decisões, 
posto que estas não têm eficácia imediata. Isto nos permite afirmar que o 
efeito suspensivo de um recurso nada suspende, afinal, ou a decisão em si já 
tem eficácia e o recurso não impede produção imediata dos efeitos (chamado 
recurso sem efeito suspensivo) ou a decisão não tem eficácia e assim perma-
necerá até o julgamento do recurso que a impugnou (chamado de recurso com 
efeito suspensivo).
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O CPC-2015, a exemplo do que já faz o CPC-1973 - após reforma operada 
pela Lei nº 10.444/2002 -, admite que a execução provisória seja integral, haja 
vista a possibilidade de levantamento de valor em dinheiro, a transferência de 
posse, alienação de propriedade ou outro direito real. Contudo, a prática de 
tais atos, diz o art. 520, IV do novo CPC, exige o fornecimento de caução.

A opção legislativa no sentido de permitir uma execução completa, ainda 
que o título seja provisório, demonstra uma tendência de se optar por meio 
para tornar a execução um pouco mais eficaz. É a busca da efetividade ainda 
que com certo sacrifício da segurança. O conflito entre estes dois valores é uma 
constante na execução provisória.

Por força do art. 190, do mesmo diploma processual, que autoriza a cele-
bração de negócios jurídicos processuais atípicos, é admissível que as partes 
celebrem acordo para dispensar esta caução na execução provisória (assim 
enunciado 262 do FPPC). A aceitação deste negócio processual implica pensar 
que a garantia ofertada pela caução interessa apenas a parte executada, visto 
que este valor serve para garantir-lhe o recebimento de eventuais prejuízos, 
acaso a decisão sofra modificação quando do julgamento do recurso. Há, por-
tanto, no instituto da caução, um mecanismo de segurança para o executado, 
ante o desejo legal de tornar, com a atribuição de eficácia imediata para a 
decisão, a atividade jurisdicional mais eficaz. Se a execução provisória é, por si 
só, um risco, a execução da caução é uma forma de mitigação do risco5.

Pode o título que embasa a execução provisória sofrer modificação ou 
anulação e, neste caso, conforme se verifica do art. 520, II e III do CPC-2015, a 
execução provisória ficará sem efeito e as partes devem ser restituídas ao esta-
do anterior. O mesmo dispositivo legal chama atenção, no entanto, para a pos-
sibilidade da execução provisória gerar prejuízos que precisam ser ressarcidos.

A execução provisória, por isso, implica para o exequente a assunção de 
risco, razão pela qual, na eventual reforma da decisão executada, terá que res-
sarcir o executado os prejuízos sofridos por este procedimento, conforme pres-
crito no art. 520, I do CPC. A expressão “reforma” deve ser tomada em sentido 
amplo, de sorte que eventual decretação de nulidade da decisão também deve 
gerar o dever de ressarcir, visto que o dispositivo legal procura proteger a par-
te indevidamente executada, assegurando-lhe o retorno, quanto possível, ao 
estado anterior, acaso se conclua que tal execução não deveria ter acontecido. 
O fato do inciso I do art. 520 falar apenas em “reformada” e utilizar a expressão 
“anule” somente no inciso seguinte não deve ser óbice a esta conclusão, aqui, 

5. WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários 
à nova sistemática processual civil 2. São Paulo: RT, 2006, p. 179.
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em respeito a isonomia, deve-se interpretar o inciso I ampliando a alcance e 
declarando que o legislador cometeu pequeno equivoco na redação do diplo-
ma legal.

Importante destacar ainda que esta responsabilidade atribuída a parte 
exequente é objetiva6 sendo descabido averiguar qualquer culpa do exequente 
quando a execução provisória mostrar-se indevida. A lei processual oferta-lhe 
uma possibilidade, uma medida processual facultativa, e, ao mesmo tempo, 
entrega-lhe o dever de avaliar os riscos do insucesso de sua pretensão, nota-
damente porque deve indenizar o executado-provisório dos prejuízos sofridos 
da forma mais completa possível7. Da ao exequente-provisório a celeridade e 
efetividade ao tempo que outorga garantia ao executado-provisório, com a es-
tipulação do direito ao ressarcimento8. É um dever de indenizar pelo exercício 
de um direito outorgado a parte, indenização diante da prática de ato lícito, 
porém com efeitos que depois se mostraram injustos9.

O valor da indenização será fixado nos mesmos autos, não se fazendo 
necessário procedimento autônomo para tanto. O CPC-2015 foi feliz na redação 
do inc. II do art. 520, ao dizer apenas que a liquidação dar-se-á nos mesmos 
autos. O art. 475-O do CPC-1973 já dizia que a liquidação aconteceria nos mes-
mos autos, porém falava de arbitramento induzindo, a nosso sentir, a erro o 
leitor mais apressado, visto que a expressão tinha o sentido de fixação do va-
lor pelo juiz, com base nos critérios indicados na decisão, e não o sentido de 
arbitramento como forma de liquidação10. A nova redação, bem melhor, retira 
qualquer dúvida.

Uma das grandes razões para se pensar no direito a indenização do exe-
cutado-provisório é a possibilidade de que o bem penhorado seja alienado 
em hasta pública e transferido para o arrematante, na forma do art. 879 e 
seguintes do CPC-2015, merecendo aqui destaque ao art. 903, donde se extrai 
que a arrematação, assinado o auto pelo juiz, leiloeiro e arrematante, torna-se 
perfeita, acabada e irretratável.

Esta hipótese que merecerá analise nas linhas seguintes.

6. MOUTA, José Henrique. Mandado de segurança. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 220.
7. Isto já vinha expresso antes mesmo do sistema atual em BUENO, Cassio Scarpinella. Execução provisória 

e antecipação da tutela: dinâmica do efeito suspensivo da apelação e da execução provisória: conserto 
para efetividade do processo. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 389.

8. Assim STJ, 1ª Turma, REsp. 1377727/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 21.102014, publicado no DJE 
02.12.2014 e STJ, 4ª Turma, REsp. 1191262/DF, Rel. Luis Felipe Salomão, j. em 25.09.2012, publicado no DJE 
16.10.2012.

9. ASSIS, Araken de. Cumprimento da sentença. São Paulo: Forense, 2006, p. 151.
10. Assim também se expressa MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. São Paulo: 

RT, 2011, p. 475, item IV.
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3. CONSEQUÊNCIAS PARA O ARREMATANTE DA IMPROCEDÊNCIA QUE CON-
DUZ AO FIM DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA

Como dito a arrematação é ato processual que, nos termos do art. 903 do 
CPC-2015, tem-se, em dado momento (o da assinatura do auto) como perfeita, 
acabada e irretratável.

A três expressões empregadas pelo legislador (perfeita, acabada e irre-
tratável) demonstram uma preocupação com a segurança jurídica. Concluído 
o ato jurídico não se pode pensar, como regra, em seu desfazimento. A rigor 
nada de novo há nisto, visto que o ato processual não é praticado para seu fácil 
desfazimento existindo um aparato para fazer com que o mesmo seja mantido, 
assim, por exemplo, institutos como a preclusão, a proibição de comportamen-
tos incompatíveis e a própria coisa julgada, entre outros, servem para garantia 
desta segurança.

Mas, seria possível pensar que a execução provisória, por ser provisória, 
permitiria um desfazimento, por completo dos atos executivos, inclusive os 
de arrematação. O art. 475-O, II do CPC-1973 apenas afirma que as partes são 
restituídas ao estado anterior, o que poderia, a princípio, ser entendido, inclu-
sive, como a devolução ao executado-provisório do bem arrematado. O novo 
diploma legal, no art. 520, § 4º, contudo, foi categórico, a “restituição ao estado 
anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência 
de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventual-
mente já realizado”.

Mais uma vez a segurança se mostra presente, agora como proteção ao 
adquirente do bem por meio da arrematação. A verificação do destinatário da 
norma parece relevante e alguns aspectos devem ser observados.

Um primeiro ponto a ser visto é que o legislador não limitou o dispositivo 
legal a hipótese de alienação judicial, sendo assim a proteção alcança todas as 
formas tratadas no art. 879 do CPC-2015, isto é, a alienação judicial, por meio 
eletrônico ou presencial, e a alienação por iniciativa particular. Mesmo esta úl-
tima forma de alienação não acontece sem o devido controle do órgão judicial, 
o que é também importante porque há convicção do adquirente de que sua 
aquisição, feita perante órgãos do Poder Judiciário, vem, de certa forma, desti-
tuída de risco. A alienação de bem via processo judicial gera no adquirente uma 
confiança que é incompatível com qualquer instabilidade deste ato jurídico.

Outra questão que chama atenção são as hipóteses em que a alienação 
pode ser invalidada ou considerada ineficaz, na forma do art. 903, § 1º do CPC-
2015, pois todas elas são contemporâneas a alienação. Assim, o preço vil do 
objeto considera a época da transferência da propriedade, a não intimação do 
credor hipotecário, pignoratício ou anticrético é também para o momento da 
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alienação do bem. Estas questões podem ser notadas pelo adquirente, sendo 
possível aqui afirmar que a este não é dado aproveitar-se do preço irrisório do 
bem, sob pena de ver sua aquisição desfeita. Há, no caso, inegável afirmação 
da necessária boa-fé pelo adquirente. A lei da segurança ao bom adquirente, 
protegendo aquele que age de boa-fé.

É esta proteção da boa-fé e a confiança no poder Judiciário que impedem 
a ampliação das causas de invalidade e ineficácia da arrematação. Deste modo 
questões outras, como a própria modificação (a improcedência reconhecida 
quando do julgamento do recurso) ou anulação da decisão executada, jamais 
devem desconstituir arrematação já efetivada, razão pela qual andou bem o 
legislador ao inserir o já citado § 4º no art. 520. O retorno ao estado anterior 
em razão do fim da execução provisória, por superveniente ineficácia do título 
executivo provisório, deve atingir somente as partes exequente e executado, 
sua eficácia é inter partes, não alcançando terceiros. 

A redação nova não gera, contudo, uma proteção jurídica nova, sem pre-
cedente no sistema do CPC-1973. O não desfazimento da hasta pública em situ-
ação como esta já podia ser afirmada com as mesmas ideias de proteção de 
boa-fé, da confiança legítima no Poder Judiciário e da estabilidade do auto de 
arrematação assinado por juiz, arrematante e leiloeiro prevista no art. 694 do 
CPC-1973. O novo CPC traz, no § 4º do art. 520, uma falsa novidade, uma “pseu-
donovidade normativa”11.

A arrematação é, inclusive, forma de aquisição originária da propriedade12, 
implicando rompimento de todo e qualquer vínculo anterior, seja com relação 
ao antigo proprietário, qualquer ônus ou gravame que lhe seja anterior, dívidas 
tributárias e, ainda, vícios do processo onde a aquisição se efetivou.
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1. INTRODUÇÃO

Em 09 nov. 2011, o Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julga-
mento do recurso especial registrado sob o nº 1.261.888, realizado sob a siste-
mática de seleção descrita pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 
(atuais artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015), decidiu 
ser possível executar a sentença de improcedência.

O relatório do acórdão lavrado pela Corte de Superposição descreve que, 
originariamente, um consumidor de energia elétrica intentou ação declaratória 
negativa de débito contra empresa concessionária, que foi julgada improceden-
te. Quando analisado o recurso especial, decidiu-se que era possível executar 
a sentença de improcedência. 

Os fundamentos invocados foram: a) o artigo 475-N, I, do CPC/73 (atual 
artigo 515, I, do CPC/2015) colocaria a sentença de improcedência como título 
executivo, já que classificada como de força declaratória; b) não haveria razão 
para submeter a sentença que define integralmente a norma individualizada 
a um segundo juízo de certificação, cujo resultado, em razão da coisa julgada, 
seria necessariamente o mesmo.

Este precedente trouxe novamente a lume tema que, sobretudo depois da 
edição da Lei nº 11.232/05 (editada ainda sob a vigência do CPC/1973), divide 
a doutrina, pois que alguns de seus representantes, a considerar os diversos 
argumentos apresentados, são favoráveis2 e outros contrários3 à executividade 
da sentença de improcedência. 

O presente trabalho apresentará cada um desses argumentos trazi-
dos por aqueles que são favoráveis, bem assim pelos que são contrários, à 

2. Humberto Theodoro Júnior (2006, pp. 158 e s.); Athos Gusmão Carneiro (2007, pp. 86-89); Ernane Fidélis 
dos Santos (2006, pp. 28 e s.); Teresa Arruda Alvim Wambier (2006, pp. 165 e s.); Luiz Fux (2006, p. 119); Luiz 
Rodrigues Wambier (2006, pp. 42 e s.); José Miguel Garcia Medina (2006, PP. 97 e s.); Carlos Alberto Carmo-
na (2007, p. 32); Petrônio Calmon (2006, pp. 99 e s.); Fredie Didier Jr. (2006, pp. 192 e s.); José Maria Rocha 
Tesheiner (2006, pp. 140-141); Marcelo Abelha Rodrigues (2006, pp. 123-125); Marcos Destefenni (2006, pp. 
530-531); Evaristo Aragão Santos (2006, pp. 17-42); Luiz Guilherme Aidar Bondioli (2006, 142-144); Sérgio Luís 
Wetzel de Mattos (2006, pp. 168 e s.); Flávio Cheim Jorge (2006, pp. 173-174); Fernando Tourinho Neto (1992, 
p. 557); Teori Albino Zavascki (2001, pp. 101 e s.), Paulo Henrique dos Santos Lucon (2005, p. 152).

3. Ada Pellegrini Grinover (2006, pp. 123 e s.); Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2006, p. 
654); Vicente Grego Filho (2006, p. 27); Araken de Assis (2006, p. 202); José Eduardo Carreira Alvim (2006, 
p. 193 e s.); Antônio Cláudio da Costa Machado (2006, p. 743 e s.); Leonardo Greco (2006, p. 82); Carlos 
Alberto Alvaro de Oliveira (2006, pp. 36 e s); Flávio Luiz Yarshell e Marcelo José Magalhães Bonício (2006, 
pp. 83 e s.); Cassio Scarpinella Bueno (2006, pp. 132 e s.); Eduardo Talamini (2006, p. 23); Flávio Renato 
Correia de Almeida (2006, p. 55); Alexandre Freitas Câmara (2006, p. 92); Misael Montenegro Filho (2006, 
pp. 102 e s.); Vicente de Paula Ataide Júnior (2006, pp. 39-40); Glauco Gumerato Ramos (2006, pp. 256 e s.); 
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro (2006, pp. 135 e s.); Celso Anicet Lisboa (2006, pp. 78-80); Hélio Estellita 
Herkenhoff Filho (2005, pp. 175-178); Jaqueline Mielke Silva e José Tadeu Neves Xavier (2006, pp. 132-133); 
Luciana Gontijo Carreira Alvim Cabral (2006, pp. 99-100); André de Freitas Iglésias (2007, pp. 35-92); Maria 
Elizabeth de Castro Lopes (2007, p. 481).
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executividade da sentença de improcedência, e, em seguida, analisará cada um 
deles para, ao final, apresentar as conclusões respectivas. 

2. ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À EXECUTIVIDADE DA SENTENÇA DE IMPRO-
CEDÊNCIA

São vários os argumentos favoráveis à executividade da sentença de im-
procedência.

Seguem eles:

2.1. Eliminação do vocábulo “condenatória”
O primeiro argumento favorável à executividade da sentença de improce-

dência, tradicionalmente classificada como declaratória, decorre da modifica-
ção legislativa ensejada pela Lei nº 11.232/05, que revogou o artigo 584, I, do 
Código de Processo Civil de 1973 e incluiu o artigo 475-N, I (correspondente ao 
artigo 515, I, do Código de Processo Civil de 2015), que possui texto diferente4. 

O artigo 584, I, da redação original do Código de Processo Civil de 1973, 
dispunha que “São títulos executivos judiciais: [...] a sentença condenatória pro-
ferida no processo civil”. O texto revogado era expresso em fazer referência, 
apenas, às sentenças condenatórias. As demais espécies de sentenças, proferi-
das no processo civil, de acordo com a interpretação literal, não eram conside-
radas títulos executivos judiciais. 

Este paradigma foi herdado do Código de Processo Civil de 1939 que, em 
seu artigo 290, vedava expressamente a execução da sentença de força decla-
ratória: “Na ação declaratória, a sentença que passar em julgado valerá como 
preceito, mas a execução do que houver sido declarado somente poderá pro-
mover-se em virtude de sentença condenatória”.

A redação do inciso I do artigo 475-N do Código de Processo Civil, por sua 
vez, delineada pela Lei nº 11.232, de 23 de dezembro 2005, era a seguinte: “São 
títulos executivos judiciais: [...] a sentença proferida no processo civil que re-
conheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar 
quantia”. O dispositivo transcrito excluiu o vocábulo “condenatória”, que quali-
ficava a sentença proferida no processo civil como título executivo.

A eliminação do vocábulo seguiu-se com o Código de Processo Civil de 
2015, que, em seu art. 515, I, dispõe: “São títulos executivos judiciais, cujo 

4. Com este tom, pronunciam-se as lições de Alexandre Freire Pimentel (2003, p. 87): “por decisão legislativa 
do parlamento federal, intencionalmente, o artigo 475-N, I , passou a considerar título executivo não apenas 
a sentença condenatória, como fazia o revogado artigo 584, I, do CPC”.
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cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título [...] as 
decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obri-
gação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa [...]”.

Se não há mais a restrição do título executivo às sentenças condenatórias 
(como, aparentemente dispunha o revogado artigo 584, I, do Código de Proces-
so Civil de 1973), nem muito menos está em voga o texto do artigo 290 do Códi-
go de Processo Civil de 1939, que tributava contra a executividade das senten-
ças declaratórias, torna-se possível a execução da sentença de improcedência5.

Aliás, o artigo 515, I, do Código de Processo Civil de 2015 (assim como o 
artigo 475-N, I, do Código de 1973) foi mais além quando incluiu, em seu texto, 
o verbo “reconheçam”, que guarda íntima relação com as sentenças declarató-
rias6, a ficar, assim, patente que a razão da modificação legislativa decorre da 
intenção de admitir a possibilidade de execução de tais sentenças. Foi mais do 
que uma simples troca de verbos, porquanto não são sequer sinônimos. Repre-
sentou albergue claro (ainda que tenha sido despropositado) à possibilidade 
de execução da sentença declaratória.

Com a anterior revogação do artigo 290 do Código de 1939 (porque assim 
o foi o bloco em que ele estava inserido), não existiria qualquer razão para 
modificar a redação do artigo 584, I do Código de 1973. Se a finalidade da Lei 
nº 11.232/05, que instituiu o novel artigo 475-N, I, ao Código de 1973, tivesse sido 
apenas alargar a ideia de processo sincrético, não haveria razão para modificar 
o texto do revogado artigo 584, I. Simples mudança topológica já possibilitaria 
a ampliação do sincretismo processual. 

Como premissa do texto do artigo 475-N, I, do Código de Processo Civil 
de 1973, extraída de básicas regras hermenêuticas, tem-se que é possível a 
execução da sentença declaratória. Como a de improcedência é uma, ela tem 
igualmente a possibilidade de ser executada, porque, com a autorização (ou 
mesmo tolerância) do texto legal, não é a força da sentença, simplesmente, que 
obstará sua executividade. 

Pode até ser que a sentença declaratória não possa ou não seja (por 
opção) executada. Mas os fatores relacionados a tal possibilidade são outros 
(como a ausência do reconhecimento do direito à prestação em favor da parte 
ré e a falta de manifestação de vontade em promover a execução), que não 
estão relacionados à força do pronunciamento jurisdicional decisório definitivo, 
nem muito menos à redação do dispositivo citado. 

5. Da doutrina, apóiam este argumento: Fredie Didier Júnior (2011, p. 160), Teori Albino Zavascki (2005, p. 31-
32), Sérgio Luís Wetzel de Mattos (2006, p. 167-168) e Humberto Theodoro Junior (2006, p. 132).

6. Sérgio Luís Wetzel de Mattos (2006, p. 170)
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2.2. Existência de dispositivos legais que autorizam a execução da sentença 
declaratória

Não bastasse a modificação legislativa decorrente da Lei nº 11.232/05, que 
incluiu o artigo 475-N ao Código de Processo Civil de 1973, dentro deste (e do 
próprio Código de 2015), já existiam dispositivos outros a ratificar a possibilida-
de de execução das sentenças declaratórias (e, entre elas, as de improcedên-
cia, por ser assim classificada em razão de sua força)7. Basta fazer uma simples 
leitura sobre os títulos executivos judiciais, para se verificar que nem sempre 
eles têm força condenatória, conquanto possuam executividade.

O legislador brasileiro, em verdade, não visou a preservar um monopólio 
de execução, relacionado, exclusivamente, às sentenças condenatórias. Senten-
ças que não são condenatórias podem, sim, aparelhar execução. As situações 
decorrentes do julgamento das ações dúplices (embora não sejam únicas) são 
as mais simbólicas para ratificar a executividade das sentenças declaratórias. 

Nas ações de prestação de contas, bem como nas de consignação em 
pagamento, por exemplo, no caso de improcedência, serão proferidas senten-
ças declaratórias. No âmbito da declaração, poderá ser reconhecido direito à 
prestação. Para que esta seja exigida, pontua o Código de Processo Civil, não 
se faz necessária a propositura de nova ação judicial para obter sentença con-
denatória. 

E a razão de ser dos dispositivos legais, relacionados às ações dúplices 
referidas, que autorizam a execução da sentença de improcedência, finca-se, 
além da particularidade do direito material, na certificação proporcionada pelo 
ato judicial decisório, que é suficiente ao reconhecimento do direito à presta-
ção, a dispensar, assim, propositura de nova ação, agora condenatória.

Improcedentes as ações dúplices, as sentenças proferidas reconhecem 
direito à prestação em favor do réu. Ao mesmo passo, elas reconhecem obri-
gação em detrimento do autor, com impossibilidade, em face da certificação 
ensejada, de alcançar conclusão diversa (que não seja o reconhecimento do 
direito à prestação em favor do réu).

De qualquer forma, aos que objetam a possibilidade de execução da 
sentença de improcedência por suposta falta de previsão legal, estão, aqui, 
apresentadas algumas situações (exemplificativas), em que são proferidas tais 
sentenças e que, por expressa autorização do legislador, são suficientes a apa-
relhar execução. 

7. A esta conclusão também chegou Humberto Theodoro Junior (2006, p. 133).
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Isso leva a concluir que, no revogado artigo 584, I, existia uma lacuna axio-
lógica, pois o legislador distinguiu, sem razão8. Em termos de execução, não 
existe razão para diferenciar as sentenças condenatórias das declaratórias, se 
estas reconhecem o direito a uma prestação. Prova maior é que, a despeito de 
não trazer exortação ao adimplemento, a sentença declaratória que reconhece 
direito à prestação pode ser voluntariamente cumprida. 

2.3. Verificação dos elementos constitutivos do direito à prestação

A certificação, por algumas sentenças declaratórias (aí incluídas as de im-
procedência), dos elementos constitutivos do direito à prestação em favor de 
uma parte e, consequentemente, de obrigação em detrimento da contrária, soa 
como argumento favorável à executividade. 

Nas palavras de Orlando Gomes (1997, p. 9), “obrigação é um vínculo ju-
rídico em virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação 
em proveito de outra”9. Este vínculo, decorrente da relação jurídica de caráter 
transitório, sujeita o devedor a determinada prestação, revertida em favor do 
credor, já que existe bilateralidade entre obrigação/prestação, pois o reconhe-
cimento de uma obrigação em detrimento de uma das partes significa o reco-
nhecimento de uma prestação em favor da outra.

Para que a obrigação seja cumprida, o direito positivo traz mecanismos 
que possibilitam, ao credor, em caso de inadimplência, promover a execução 
da prestação, que se decompõe em três elementos: sujeito, objeto e vínculo 
jurídico. 

O elemento subjetivo consubstancia-se no credor (reus credendi), que tem 
o direito de exigir a prestação, e no devedor (reus debendi), que tem o dever 
de prestar. 

Já o objeto é a prestação do devedor, que constitui uma atuação do sujeito 
passivo (quando a prestação é um fazer, atuação consiste na realização de um 
trabalho; quando é um não fazer, a atividade humana consiste na omissão ou 
na abstenção; quando é de dar ou de entregar, seu objeto é a atividade que se 
impôs, ao sujeito passivo, de efetuar a entrega do bem). 

E o vínculo jurídico é o poder criado de um liame por cujo desate o indiví-
duo respondia, outrora, com a sua pessoa e, hoje, com seu patrimônio. Traduz 

8. Emilio Betti, 2007, p. 215.
9. Adverte o professor baiano, em tom de preciosismo teórico, que “tecnicamente, obrigação é espécie do 

gênero dever, reservando-se o termo para designar o dever correlato a um direito de crédito” (GOMES, 1997, 
p. 11)
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o poder que o sujeito tem de impor, ao outro, uma ação positiva ou negativa, 
e exprime uma sujeição. 

Os três elementos decomponíveis (sujeito, objeto e vínculo jurídico) podem 
estar certificados numa sentença declaratória, ainda que ela seja de improce-
dência. Não à toa, Caio Mário da Silva Pereira (2009, p. 37) reconheceu, sem 
fazer qualquer ressalva quanto ao resultado do pronunciamento jurisdicional, 
que “a sentença promove a declaração ou reconhecimento de uma situação 
jurídica. É a esta que a obrigação se prende”. Atribuída certeza (quanto à exis-
tência) aos elementos, a prestação subsistirá em prol do credor e, em razão 
disso, imporá uma ação ou omissão ao devedor10.  

Se é reconhecido o direito a uma prestação em favor de qualquer das 
partes (e, por conseguinte, uma obrigação em detrimento da parte adversa), 
mesmo que a sentença possua eficácia declaratória, à parte favorecida, será 
concedida a pretensão11 (direito de reclamar o cumprimento da prestação)12, 
podendo-se, assim, concluir-se pela executividade da sentença declaratória, 
mesmo que ela seja de improcedência.

Inclusive, no inciso VII do § 1º do artigo 525 do CPC/2015 (correspondente ao 
inciso VI do artigo 475-L do CPC/73), resta colocado, como um dos argumentos 
a serem apresentados por oportunidade de eventual impugnação ao cumpri-
mento da sentença, a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva 
da obrigação executada. Significa, em ratificação às diretrizes estabelecidas 
por este trabalho que, para o legislador, é possível a execução da sentença 
que reconheça uma obrigação, qualquer que seja a sua eficácia. O que importa 
é o reconhecimento de uma obrigação/prestação. Se a sentença declaratória 
reconhecer seus elementos constitutivos, ela poderá embasar uma execução.   

Estas razões levaram considerável parte da doutrina a comungar do en-
tendimento de que as sentenças declaratórias (e, por assim dizer, as de impro-
cedência) são executáveis quando explicitarem norma jurídica, individualizada 
por completo, com prestação exigível13. A título de exemplo, confiram-se as 
impressões de Sérgio Luís Wetzel de Mattos (2006, p. 172), apresentadas ainda 
sob a vigência do CPC/1973:

A nosso ver, portanto, o artigo 475-N, inciso I, encampa o en-
tendimento de que é título executivo judicial toda sentença que 

10. (GOMES, 1997, p. 16)
11. “O credor possui a pretensão, que é o poder de exigir do devedor o cumprimento da obrigação”. (NADER, 

2010, p. 14)
12. “A prestação é o objeto do vínculo obrigacional e consiste no ato do sujeito passivo dar, fazer ou não fazer 

alguma coisa em favor do sujeito ativo”. (NADER, 2010, p. 19)
13. (THEODORO JÚNIOR, 2006, p. 135-136)
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explicite, de modo completo, norma jurídica individualizada, com 
prestação exigível de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia. Com 
essa explicação (em qualquer capítulo, inclusive e sobretudo o 
principal, bem entendido), a sentença dita declaratória constitui, 
sim, título executivo judicial, nos termos do inciso I do artigo 
475-N. 

Guia-se, pela mesma senda, Paulo Henrique dos Santos Lucon (2005, p. 160) 
ao concluir, também sob a vigência do CPC/1973, que a sentença declaratória, 
quando contém todos os elementos identificadores da obrigação e, por conse-
quência, do direito à prestação, é passível de execução. Assim também pode 
ocorrer com as sentenças declaratórias negativas14. Impor nova fase de cogniti-
va para alcançar uma sentença que imponha sanção executiva, com a simples 
pronúncia de um comando condenatório, atenta contra a eficiência processual. 

2.4. Respeito à coisa julgada, com enfoque nas suas funções positiva (ou pre-
judicial) e negativa (ou excludente)

A coisa julgada é instituto processual que objetiva dar segurança jurídica 
às relações firmadas entre as partes, a partir da imutabilidade da sentença. 
Com a formação da coisa julgada material, reputar-se-ão, deduzidas e repeli-
das, todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhi-
mento como à rejeição do pedido, a impossibilitar, àqueles que são alcançados 
pelos limites subjetivos, estabelecer nova discussão sobre o mesmo objeto. 

O instituto da coisa julgada resguarda o cidadão contra o arbítrio estatal, 
aqui explicitado por ações casuísticas, desprovidas de previsibilidade em face 
da não preservação futura dos fatos jurídicos15-16. Aquilo que for abarcado pelos 
limites da coisa julgada não poderá ser submetido à nova decisão judicial. Por 
esta exata razão, defende-se que “outra finalidade da coisa julgada reside na 
busca da harmonia dos julgados”17. 

Logo, de duas maneiras distintas pode-se fazer uso da coisa julgada: para 
impedir a repetição da mesma ação e para vincular o juízo futuro à decisão já 
proferida. Na primeira hipótese, está-se diante da função negativa, e na segun-
da, frente à função positiva18.

14. Conforme já assentaram, por exemplo, Teori albino Zavascki (2012, p. 14), José Miguel Garcia Medina 
(2011, p. 230), Ernane Fidélis dos Santos (2006, p. 28) e Luis Guilherme Aidar Bondioli (2006, p. 143).

15. (AMARAL, 2008, p. 60)
16. (CARNELUTTI, 2008, p. 9)
17. (MOURÃO, 2008, p. 117)
18. Veja-se: Luiz Eduardo Ribeiro Mourão (2008, pp. 36-37), Sérgio Gilberto Porto (2001, p. 71), Celso Neves 

(1971, p. 489) e Antônio do Passo Cabral (2013, p. 99-102). 
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Pertinentemente à função positiva, já se admitiu em doutrina ser viável 
que uma das partes faça uso dela para fundamentar nova ação judicial19. Mas, 
certamente, sua maior utilidade é interna ao processo em que proferida a 
sentença que alcançou a qualidade da coisa julgada, a subministrar o órgão 
judicial da necessária legitimidade para garantir a executividade da sentença 
de improcedência. 

A estar o objeto litigioso do processo delimitado pelas afirmações da exis-
tência de direito que são apresentadas pelas partes, com adesão, portanto, às 
exceções materiais apresentadas (geralmente pelo réu da relação processual 
originária, que passa a ser o autor da afirmação), a coisa julgada vem a rebo-
que para impossibilitar a renovação da discussão acerca do mesmo objeto. É 
como ponderou Luiz Eduardo Ribeiro Mourão (2008, p. 37): “O estudo da coisa 
julgada está profundamente vinculado ao do objeto do processo, pois o que 
se pretende por meio daquele instituto é a vedação do exercício da mesma 
atividade jurisdicional sobre o mesmo objeto.”

Dentro desta contextualização, a ser possível que a coisa julgada torne as 
afirmações da existência de direito, independentemente de quem as tenha tra-
zido, imutáveis, o julgamento contrário aos interesses do autor poderá ensejar 
a execução da sentença20. É que basta reconhecer o direito a uma prestação 
(se formalidade específica não for exigida) para que a parte favorecida possa 
executar a sentença21. 

Admitida a delimitação do objeto litigioso do processo também pelas afir-
mações da existência de direito trazidas pelo réu em sua resposta22, elas, de-
pois de certificadas23 e no âmbito do limite objetivo, serão açambarcadas pela 
coisa julgada e, por consequência, ficarão imutáveis. A função positiva da coisa 

19. A exemplo de Ovídio Baptista da Silva (1995, p. 94) e Sérgio Gilberto Porto (2001, p. 73).
20. “Assim, pela função positiva, e em razão da vinculação do juiz, no segundo processo, ao que fora decidido 

no primeiro, existe uma ‘proibição de afastamento’ ou ‘proibição de contradição’ (abweichungsverbot ou 
widersprunchsverbot), até porque faltaria interesse para a discussão da questão prejudicial” (CABRAL, 2013, 
p. 101).

21. Ronaldo Cunha Campos (1988, p. 22-23).
22. Isabel Tapia Fernández (2010, p. 99): “Pero, poco a poço, fue cobrando fuerza una corriente doctrinal que, 

con planteamientos más actuales acerca de la función del proceso, recondujo la doctrina de la cosa juzgada y 
sus límites al banco de prueba del derecho de defensa de los litigantes. Dicen estos autores que si la cuestión 
o punto prejudicial ha sido debidamente tratada desde el punto de vista de la efectiva contradicción y demás 
garantias procesales, no hay razón alguna – y sí muchos inconvenientes – para que su resolución no sea alcan-
zada por la cosa juzgada”. E continua a professora espanhola (2010, p. 101): “Con relación a la cosa juzgada 
de lãs excepciones materiales opuestas por el demandado, el Tribunal Supremo, en una jurisprudencia no 
siempre uniforme, ha terminado por otorgar eficacia de cosa juzgada al pronunciamiento judicial sobre las 
excepciones materiales alegadas por el demandado”.

23. Confira-se: Ronaldo Cunha Campos (1988, pp. 62-63) e José Joaquim Calmon de Passos (1960, p. 86).
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julgada adentra em alicerce à possibilidade da execução da sentença de impro-
cedência quando reconhecido o direito a uma prestação24. 

E não só por aí se admite a execução da sentença de improcedência sob o 
amparo da coisa julgada. A contraditoriedade pode ser suficiente ao reconheci-
mento da existência de direito à prestação em favor do réu da relação proces-
sual originária. Especialmente nas ações dúplices (como são as declaratórias)25, 
o “não ser” ao direito, afirmado pelo autor, significa o “ser” ao direito do réu, 
como expõe Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1974-A, p. 64): 

Se a sentença desfavorável, na ação declarativa negativa, contém 
conclusão de que a relação jurídica existe, a despeito do que se 
sustentou no pedido, há coisa julgada material [...]. O “não tem 
razão”, nas ações declarativas, importa em “tem razão”, para a 
outra parte, ou para as outras partes. Tem-se de atender a que a 
ação declarativa tem como finalidade precípua, preponderante, o 
enunciado existencial: se perde quem disse que “é”, ganha quem 
disse que “não é”; se perde quem disse que “não é, ganha quem 
disse que é”.

Se não fosse alcançada essa conclusão forçosa em determinadas oportu-
nidades (onde o “não ser” ao direito afirmado pelo autor significa o “ser” ao 
direito do réu), estar-se-ia a se ferir a coisa julgada, de forma a conduzir o sis-
tema a contradições inexplicáveis, que aviltam o postulado normativo da lógica. 
Em algumas situações, se o “não ser” ao direito, afirmado pelo autor, signifi-
casse “não ser” ao direito do réu, estar-se-ia a possibilitar que a coisa julgada, 
formada anteriormente, fosse desrespeitada, pelo órgão julgador, em posterior 
decisão judicial. Ou mesmo, pelos sujeitos parciais, estar-se-ia a autorizar que o 
efeito da coisa julgada, apesar de vinculante, não lhes fosse obrigatório, mes-
mo quando aspirado, porque cedido ao centro, pelo conflito de coisas julgadas, 
que impunham comportamentos incompatíveis26.  

Como isso não deve ocorrer, a associação das funções positiva e negativa 
da coisa julgada aponta para a possibilidade de execução da sentença de im-
procedência. Quando rejeita a afirmação da existência de direito de natureza 
dúplice, trazida pelo autor, a sentença está a reconhecer a existência de direito 

24. Haja vista que “um homem está juridicamente obrigado (dever) a uma conduta determinada só e enquanto 
a sua conduta contrária está posta pela norma jurídica como condição para um ato coativo, qualificado de 
conseqüência jurídica” (CALMON DE PASSOS, 1960, p. 80).

25. “O fato de as ações declaratórias possuírem caráter dúplice viabiliza a possibilidade de execução invertida, 
ou seja, do réu contra o autor – na mesma relação processual – com mera inversão de polaridade” (PIMENTEL, 
2009, p. 88).

26. A esse respeito, escreveu Antônio do Passo Cabral (2013, p. 397): “Ora, se evitar contradições de normas é 
um postulado lógico de qualquer sistema jurídico que pretenda consistência e compreensibilidade, é incon-
cebível que um comportamento humano possa satisfazer ao mesmo tempo duas normas contraditórias entre 
si”.
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em favor do réu. Esta certificação, por conta da função negativa da coisa julga-
da (que impede a formação de posteriores contradições), não poderá ser re-
discutida noutra ação judicial. Nenhum outro órgão jurisdicional poderá expedir 
atos de desrespeito ao julgado. 

Se fosse necessária processualizar outra ação para alcançar o cumprimento 
de obrigação, reconhecida por ação declaratória, a sentença, em respeito aos 
limites, estabelecidos pela coisa julgada, não poderia alcançar resultado diverso 
da procedência, razão por que se iniciar a partir da execução seria o mais razo-
ável. É neste sentido que se pronuncia Fredie Didier Junior (2007, p. 248):

Não se nega a possibilidade de o demandante apenas querer 
a mera certificação, mesmo em situação em que seria possível 
o pleito condenatório. A questão é outra. Uma vez obtida essa 
certificação, poderá o vencedor, agora, em outro momento, pedir 
a execução da prestação? Ou teria de entrar com outra ação de 
conhecimento, em que o magistrado ficaria vinculado ao efeito 
positivo da coisa julgada, e a sua cognição ficaria limitada, inevita-
velmente, às matérias constantes do artigo 475-L do CPC (limitação 
horizontal da defesa na execução de sentença)? Que ação seria 
essa segunda, em que se parte da coisa julgada, para efetivar o 
quanto ali decidido, e cuja cognição é limitada? Parece-nos que se 
trata de uma ação executiva.

E acrescente-se, também, que a sentença de improcedência, por conta de 
eventual efeito anexo ou secundário que lhe é agregado, pode impor obrigação 
em detrimento do autor, passível, portanto, de execução pelo réu. 

2.5. Verificação de atividade jurisdicional desenvolvida em faculdade ao exer-
cício do contraditório e da ampla defesa

O contraditório é tão importante para o processo que chega a fazer parte 
do seu conceito. Em doutrina, afirma-se que não existe processo onde não há 
contraditório27. Previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, tra-
ta-se da garantia de ciência dos atos e termos processuais com a consequente 
faculdade de falar sobre eles, de modo que as partes possam, efetivamente, 
influenciar o órgão julgador nas suas decisões. É através da aplicação deste 
preceito, com a consequente participação dos interessados no processo, que 
se alcança a legitimidade da prestação da tutela jurisdicional.

Como extensão do contraditório, a ampla defesa se trata, por sua vez, de 
garantia constitucional, por meio da qual os sujeitos parciais do processo têm 
assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para a defesa de 

27. (AMARAL, 2008, p. 26)
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seus interesses. O duplo grau de jurisdição, por exemplo, seria um corolário do 
princípio da ampla defesa, na medida em que é uma garantia de se rediscutir 
provimentos judiciais desfavoráveis. 

Estas considerações são postas para se justificar que a admissibilidade da 
execução da sentença de improcedência não marginaliza aquelas garantias. Ao 
contrário, a executividade da sentença de improcedência (seja pelo acolhimen-
to de exceção material, seja pela contraditoriedade, seja pelos efeitos anexo 
e/ou secundário) é justamente ressalvada porque, no trâmite processual, até 
chegar a sua constituição, desenvolve-se atividade em contraditório (que, sob 
a vigência do Código de Processo Civil de 2015, deve ser efetivo) com faculdade 
ao exercício da ampla defesa. 

Quando a executividade for decorrente da contraditoriedade, não have-
rá maiores percalços relacionados ao contraditório e à ampla defesa, porque 
nenhum fato novo foi apresentado pela parte adversa (apenas foi(ram) nega-
do(s) aquele(s) que é(são) constitutivo(s) do direito do autor). O mesmo se diga 
quando ela (executividade) decorre de efeito anexo ou secundário da senten-
ça. Já quando a executividade decorre da apresentação de exceção material, 
a discussão é maior a respeito, por defenderem alguns28 que a afirmação da 
existência de direito não comporia o objeto litigioso do processo. Não é esta, 
todavia, a premissa, aqui adotada. 

Assim pondo, quando trazida(s) exceção(ões) material(is), cabe, ao autor, que 
tem a faculdade de apresentar resposta em contraditório, nos termos do artigo 
350 do CPC/201529 (correspondente ao artigo 326 do CPC/197330), ofertar argumen-
tos contrários àquela(s). Ele (o autor) é comunicado, especificamente, para isso. E 
mesmo que seja entendido que a apresentação de exceção material equipara-se 
a uma reconvenção31, por maior razão afirma-se a executividade das sentenças, 
proferidas em análise, e o contraditório, por sua vez, estará salvaguardado pela 
disposição do artigo 343, § 1º do CPC/201532 (art. 316 do CPC/1973)33. 

28. A exemplo de Eduardo Talamini (2007, p. 74).
29. Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido 

no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
30. Artigo 326. Se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, outro lhe opuser impeditivo, modifi-

cativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe o juiz 
a produção de prova documental.

31. Isabel Tapia Fernández (2010, p. 101): “Por ello, em cuanto que su alegación por el demandado amplia el 
objeto inicial del proceso, es lógica que la decisión sobre ellas vaya precedida de la necesaria contradicción 
como si de una reconvención se tratasse”.

32. Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa 
com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 

 § 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar res-
posta no prazo de 15 (quinze) dias.

33. Artigo 316. Oferecida a reconvenção, o autor reconvindo será intimado, na pessoa do seu procurador, 
para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias.
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E mais. Em decorrência do dever de esclarecimento, que constitui faceta 
da cooperação, “o magistrado poderia recordar às partes que certas questões 
prejudiciais e preliminares poder-se-iam tornar vinculantes no futuro, afetando 
faculdades processuais em outros momentos”34. Facultar-se-ia, também dessa 
forma, o exercício do contraditório com a concessão de armas ao sujeito inte-
ressado, de modo a respeitar as referidas garantias constitucionais. 

Agora, não se pode entender que o comportamento desidioso, por parte 
do autor, tem o condão de afastar a executividade da sentença de improcedên-
cia, nomeadamente quando no sistema jurídico brasileiro é possível executar 
a sentença declaratória. Essa possibilidade se fortalece ao se reconhecer que 
ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Logo, é justamente por conta 
do respeito ao contraditório (efetivo) e à ampla defesa, garantias que são ob-
servadas na condução processual, que a executividade da sentença de impro-
cedência está possibilitada.   

2.6. Eficiência e consequente afirmação da economia e da duração razoável do 
processo

A eficiência está prevista, expressamente, na primeira parte do artigo 37 
da Constituição da República, e, por constituir postulado normativo, não tem 
finalidades estabelecidas. Na medida em que vai além de simplesmente negar 
o direito que é afirmado pelo autor35-36, a admissão pela executividade da sen-
tença de improcedência possibilita que, por intermédio do mesmo processo, 
proporcione-se a satisfação do direito reconhecido em favor do réu. 

Dentro desse contexto, acaba-se por afirmar a economia e a duração ra-
zoável do processo.

Para que o processo seja econômico, os textos processuais, além de cum-
prirem com sua função instrumental, devem possibilitar o acesso à justiça com 
o mínimo de dispêndio. A economia orienta à obtenção máxima de rendimento 
com o mínimo de esforços. 

Cassio Scarpinella Bueno (2008, p. 147) defende que a economia estimula 
a desenvolver o máximo da prestação jurisdicional a obter o máximo de resul-
tados coincidentes com os objetivos mais amplos de todo o sistema jurídico, 
dentre outros, a uniformidade e harmonia das decisões.

A admissibilidade da execução da sentença de improcedência conduz à 
economia a patamar mais elevado. Possibilita o efetivo acesso à justiça com o 

34. (CABRAL, 2013, p. 392)
35. (BONDIOLI, 2009, p. 49)
36. (CUNHA, 2012, p. 131)
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mínimo de dispêndio de atividade, sobretudo porque reduz a prática de atos 
jurisdicionais (evita propositura de nova ação, agora condenatória) e, ao mes-
mo tempo, proporciona a harmonia (tão aspirada pelo sistema processual e 
pela própria realidade fática). 

Ao se reduzir a quantidade de processos, por conta da desnecessidade de 
propositura de nova ação cognitiva, agora condenatória (para poder alcançar 
a exortação ao cumprimento da obrigação), possibilita-se que os pendentes 
sejam julgados com mais atenção e em prazos mais exíguos. 

A criação desse cenário lastreado pela égide da eficiência resta por afir-
mar a duração razoável do processo37. A aceleração equilibrada da tramitação 
processual se coaduna com a promessa constitucional, a legitimar a executivi-
dade das sentenças de improcedência. 

Quando se refere a alguns fenômenos processuais, dentre os quais o da 
coisa julgada, que é aqui utilizado para justificar a executividade da sentença 
de improcedência, Antônio do Passo Cabral (2013, p. 395) escreve que eles... 

[...] aos impedirem ou reduzirem o risco de decisões conflitantes, 
também promovem eficiência sistêmica e diminuem os custos da 
litigância, atuando no âmbito de proteção de vários princípios 
como a economia processual e a duração razoável do processo.

Assim, sob o aspecto da eficiência, onde o processo é instrumento hábil 
para resolver problemas da vida humana, o direito material não pode ser 
fenestrado pela eventual inexistência ou insuficiência da técnica processual, o 
que também torna cogente a aceitação da executividade da sentença de im-
procedência. 

2.7. Incentivo à pacificação social

Em razão da certificação, proporcionada pela sentença declaratória (inclu-
sive a de improcedência), a possibilitar (quando necessário) o seu cumprimen-
to coercitivo, afirma-se a pacificação social. Pelo respeito à certificação judicial, 
ou pelo receio ao advento de futura execução, a parte vencida não ferirá (ou 

37. José Carlos Barbosa Moreira (2001, p. 232) lembra que: “Para muita gente, na matéria, a rapidez constitui o 
valor por excelência, quiçá o único. Seria fácil invocar aqui um rol de citações de autores famosos, apostados 
em estigmatizar a morosidade processual. Não deixam de ter razão, sem que isso implique – nem mesmo, 
quero crer, no pensamento desses próprios autores – hierarquização rígida que não reconheça como impres-
cindível, aqui e ali, ceder o passo a outros valores. Se uma justiça lenta demais é decerto uma justiça má, daí 
não se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma justiça boa. O que todos devemos que-
rer é que a prestação jurisdicional venha ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, 
muito bem: não, contudo, a qualquer preço”.
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pelo menos assim o fará em menor frequência) a esfera jurídica da parte ven-
cedora. Como a finalidade do processo, por interesse social, não é apenas a 
tutela dos direitos, mas, igualmente, a pacificação38, ela constitui ideal a ser 
perseguido. E, exatamente por isso, que, admitir a possibilidade de execução 
da sentença de improcedência, além de ser tecnicamente possível, é necessá-
rio no aspecto social.

O aumento da litigiosidade em Brasil é indiscutível. A cultura (equivocada) 
desenvolvida no sentido de não ser possível executar a sentença de improcedên-
cia, possibilitou que os jurisdicionados investissem acentuadamente em “aventu-
ras jurídicas”, por acreditar que o seu revés numa investida judicial não significa-
ria (ao que parece impraticável pelos aderentes das ciências naturais) êxito da 
parte adversa, que, para alcançá-lo, precisaria propor demanda judicial.

Não que se esteja aqui a incluir a ciência jurídica às ciências naturais. Os 
divisores são bem claros e, em muitas ocasiões, intransponíveis. Mas não se 
pode deixar de reconhecer zonas de interseção, onde a declaração de “não 
ser” significa, ao ocupante do polo antagônico da relação processual, declara-
ção de “ser’. A certificação pela contraditoriedade, pelo acolhimento de exce-
ção material, ou pela agregação de efeito anexo e/ou secundário, de uma situa-
ção jurídica a reconhecer direito à prestação, é que justifica a executividade da 
sentença de improcedência. Esta admissão afirma as finalidades do processo 
judicial, entre as quais, a da pacificação social.   

3. ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À EXECUTIVIDADE DA SENTENÇA DE IM-
PROCEDÊNCIA

Vistos alguns dos argumentos favoráveis à executividade da sentença de 
improcedência, passam-se a ser apresentados, agora, e, também, sem preten-
são de esgotamento, os contrários. 

3.1. Preservação do sentido do texto legal anterior à Lei nº 11.232/05

Paradoxalmente à modificação da redação do texto legal (a partir da revo-
gação do artigo 584 do CPC/1973 e da consequente inclusão do artigo 475-N pela 
Lei nº 11.232/05, bem como, atualmente, do art. 515, I, do CPC/2015), há quem 
defenda que o seu sentido teria sido mantido. Em razão disso, continuar-se-ia 
a admitir, apenas, a executividade das sentenças condenatórias39. 

38. (CALMON DE PASSOS, 1960, p. 84)
39. Neste sentido: André Freitas Iglesias (2007, p. 35-92), Araken de Assis (2010, p. 203-205), Cassio Scarpinella 

Bueno (2006, p. 160-166), Eduardo Talamini (2006, p. 135-159), Leonardo Greco (2007, p. 204), Nelson Nery 
Junior (2006, p. 654) e Sidnei Amendoeira Junior (2009, pp. 471-475). 
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Defendem que o enunciado legal relaciona-se com a conhecida teoria que 
divisa na condenação uma dupla declaração, a impor a segunda exortação ao 
cumprimento de uma prestação pelo vencido40. Só que é esta mesma conside-
ração que ratifica a possibilidade de executar a sentença declaratória, como é 
a de improcedência, pois, como a diferença entre as sentenças condenatórias 
reside na existência de uma segunda declaração, a exortar a parte vencida ao 
adimplemento, e sendo esta decorrência do próprio reconhecimento do direi-
to, não há que se objetar a execução da sentença declaratória.

Mas a discordância a tal conclusão vai além de utilizar as próprias premis-
sas da corrente contrária à executividade da sentença declaratória. Parte de 
fundamento hermenêutico e de textos relacionados à melhor técnica legislativa. 
Se a opção do legislador não fosse modificar a interpretação da lei (no caso, 
que imporia a restrição da execução apenas às sentenças condenatórias), ele 
não deveria modificar o texto. Não foi assim que procedeu. Retirou, em dife-
renciação ao anterior, o vocábulo “condenatória” que qualificava as sentenças 
passíveis de execução41.

E mesmo que a intenção da Lei nº 11.232/05 (e do próprio artigo 515, I, 
do CPC/2015) fosse, unicamente, de alargar a aplicação do processo sincrético, 
bastaria preservar o texto do revogado artigo 584, I, do CPC/1973 ao artigo 475-
N, I. A mudança topológica seria suficiente a alcançar tal finalidade. Acontece 
que o legislador agiu de forma diferente, a expressar nova amplitude ao apa-
relhamento da execução. Esta não depende, agora, de sentença condenatória, 
a poder ser proposta com base em sentença de qualquer força, a bastar, para 
tanto, que reconheça a existência de obrigação. 

Há muito se propaga que o texto legal não contém palavras inúteis ou des-
tituídas de significação deontológica42. Todas as palavras devem ser aproveita-
das em interpretação. Assim, a modificação legislativa, ocorrida antes mesmo 
do CPC/2015, deveu-se, exatamente, à opção de possibilitar também a execução 
da sentença declaratória, pois excluída a restrição às sentenças condenatórias. 
E, mesmo que assim não o fosse (ainda que preservado o texto do revogado 
artigo 584, I, do CPC/1973), já não é fora de tempo empregar interpretação 
que seja contemporânea às exigências da sociedade pós-moderna (até porque, 

40. (ASSIS, 2006, p. 157)
41. Aderem a esta corrente: Carlos Alberto Carmona (2006, pp. 261-262), Eduardo Henrique de Oliveira Yoshi-

kawa (2007, pp. 19-36), Ernane Fidélis dos Santos (2006, pp. 28-32), Evaristo Aragão dos Santos (2006, 
pp. 328-329) Humberto Theodoro Junior (2007, pp. 132-138), Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim 
Wambier e José Miguel Garcia Medina (2006, pp. 165-168) e Marcelo Abelha (2007, pp. 126-128).

42. Com este tom: José Pacheco da Silva (1994, p. 405), Carlos Maximiliano (1996, p. 110), Emílio Betti (1995, p. 
102), Hans-Georg Gadamer (1997, p. 98), Lênio Luiz Streck (1999, p. 205), Martin Heidegger (1995, p. 50) e 
Rubens Limongi França (1999, p. 74).
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mesmo antes da Lei nº 11.232/05, considerava-se existir uma lacuna axiológica 
na redação do revogado artigo 584, I, sendo possível executar sentenças outras, 
além das que possuíssem força condenatória43).

Se a sentença de improcedência é declaratória, portanto, goza, desde que 
reconheça o direito à prestação em favor do réu, de executividade.       

3.2. Por ser declaratória a sentença de improcedência, não existiria obrigação 
a ser cumprida 

Outro argumento, utilizado contra a executividade da sentença declara-
tória (e, assim, a de improcedência), é o de que não haveria obrigação a ser 
cumprida. Como a ação declaratória surgiria em decorrência de uma crise de 
certeza, e não de inadimplemento, a sentença proferida apenas eliminaria a 
incerteza e, por isso, não imporia uma obrigação a ser cumprida.  

O argumento é falho, porque se acosta à concepção que restringe o uso 
das ações declaratórias a situações jurídicas que não se relacionam a direito 
que possa ensejar uma prestação em favor de qualquer das partes litigantes. 
Somente para alguns direitos (que não impliquem obrigação em detrimento de 
qualquer das partes) poder-se-ia fazer uso das ações declaratórias.

Acontece que o legislador não restringiu o uso das ações declaratórias aos 
direitos que não impliquem prestação. Sua utilização é ampla, sem quaisquer 
ressalvas. Se o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. Não 
pode a sentença decorrente de ação declaratória ser compreendida dentro de 
uma concepção restritiva a determinadas espécies de direitos.

Não se desconhece que, em algumas situações, a simples prolação de sen-
tença declaratória seja suficiente ao atendimento dos interesses de qualquer 
das partes, porque o direito reconhecido, por decorrência da situação jurídica 
certificada, não está relacionado a uma prestação. Nessa situação, realmente, 
seria impossível a execução da sentença declaratória. A este respeito, escreve 
Evaristo Aragão Santos (2005, p. 132):

As sentenças, a partir dos efeitos que por si sós são capazes de 
produzir no mundo empírico, podem ser selecionadas em dois 
grandes grupos: as auto-suficientes e as meramente instrumen-
tais. As primeiras são capazes de assegurar, de modo pleno e 
completo, a proteção aos direitos subjetivos deduzidos em juízo. 

43. Aderem a esta corrente: Fernando Tourinho Neto (1992, pp. 557-570), Fredie Didier Junior (2007, pp. 245-
251), Paulo Henrique dos Santos Lucon (2005, p. 152-153), Teori Albino Zavaski (2004, pp. 307-313) e Vicente 
Greco Filho (2006, p. 27).
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Já as últimas não são idôneas a tanto. Isto é, a fornecer ao inte-
ressado a proteção inicialmente postulada. Será necessário abrir-
-se nova fase na atividade jurisdicional: a execução forçada. 

Não por que declaratória, que a sentença deixa de reconhecer uma 
obrigação, que, por sua vez, pode não ser espontaneamente cumprida pela 
parte vencida. Mas se tal ocorrer, a parte vencedora terá a faculdade de 
requerer o cumprimento da sentença, sem que seja necessário outro prévio 
processo de cognição para se exigir o adimplemento respectivo44. Seria natural 
que assim fosse, porque a executividade vem do título e não da natureza do 
pronunciamento jurisdicional45. 

Não é diferente com as sentenças de improcedência. Elas podem reco-
nhecer obrigação. Se for o caso, também poderão ser executadas, porque cer-
tificam situação jurídica a tornar certa determinada prestação que, quando 
muito, precisarão ser liquidadas e/ou submetidas à demonstração de posterior 
condição ou termo.

E ainda que se reconhecesse que a sentença declaratória não poderia 
ser executada, porque supostamente não reconheceria uma obrigação a ser 
cumprida46, a ser essa atribuição da sentença condenatória, tal constatação em 
nada compromete as premissas aqui firmadas. A sentença de improcedência 
que reconhecer uma obrigação seria, portanto, condenatória e, assim, poderia 
ser igualmente executada.

Não que se esteja, aqui, a cometer equívoco teórico, mas apenas a admi-
ti-lo no plano da eventualidade para evidenciar que compromissos formais não 
podem ser suficientes para justificar a impossibilidade de execução da senten-
ça de improcedência. Se admitido que a sentença de improcedência, que reco-
nhece os elementos de uma obrigação, não é declaratória, mas condenatória, 
a sua executividade estará preservada. 

Fica, assim, patente que a sentença declaratória pode reconhecer obrigação 
como sanção. Contudo, mesmo a se admitir que a sentença de improcedência, 

44. Confira-se: Fredie Didier Junior (2010, p. 254-255) e Luiz Fux (2006, p. 43).
45. Como ensina Ernane Fidélis dos Santos (2006, p. 29-30), “As declaratórias não foram excluídas da classifica-

ção geral das sentenças, mas reconhecendo-se que a executividade provém do título em si e não da natureza 
do pronunciamento, a emenda veio em muito boa hora. Evidente que haverá sentenças declaratórias e 
mesmo constitutivas que não ensejarão qualquer execução, como a declaração de paternidade ou a simples 
anulação do negócio jurídico, sem reconhecimento de qualquer obrigação de fazer, de entregar ou pagar 
quantia, mas, ainda que o autor afirme que pretende apenas declaração, o reconhecimento da existência da 
obrigação fará nascer o título executivo e, se for a hipótese, ensejará a liquidação da sentença”. 

46. “A tutela jurisdicional do direito que não pode ser prestada pela técnica da sentença declaratória, por ne-
cessitar de meios de execução, obviamente não é uma tutela declaratória, isto é, uma tutela jurisdicional 
mediante a qual simplesmente se elimina uma incerteza jurídica”. (CIANCI; QUARTIERI, 2007, p. 400)
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que dessa forma faz, não seria declaratória, de qualquer forma, ela continua-
ria executável. Declaratória, ou não, a sentença de improcedência, desde que 
reconheça obrigação, pode ser executada. 

3.3. Por se tratar de sentença declaratória, não existiria interesse pessoal na 
execução

Acrescenta-se, contrariamente à executividade da sentença declaratória 
(como é a de improcedência), que quem propõe tal ação, satisfar-se-ia com a 
simples prolação de sentença47, independentemente do cumprimento de qual-
quer obrigação48 que venha a ser reconhecida. Não se discorda que, na maio-
ria das vezes, quem ajuíza ação declaratória, pessoalmente, satisfaz-se com o 
simples pronunciamento jurisdicional decisório, a prescindir de execução (isso 
sem desconsiderar que, no comum das vezes, a sentença declaratória não re-
conhece direito à prestação em favor de qualquer das partes). 

Mas se a sentença declaratória reconhece uma prestação, ela pode ser 
executada. Basta que a parte favorecida, assim, requeira. Seria uma opção da 
parte vencedora que, inclusive, poderia surgir ulteriormente à propositura da 
ação.

Agora, se a parte beneficiada com o reconhecimento da prestação quer, 
ou não, executar, é uma faculdade sua, que pode ser exercida enquanto não 
transcorrer o prazo prescricional respectivo49. Não haverá nenhum obstáculo 
jurídico emergido pela modificação do interesse pessoal. Mesmo se, na época 
do ajuizamento da ação, a parte favorecida poderia propor ação condenatória 
e, assim, não fez, ela pode, depois, executar a sentença declaratória sem preci-
sar passar por prévio processo de conhecimento para conseguir uma sentença 
condenatória. Basta que lhe seja reconhecida uma prestação. 

Fique-se claro. Não por que a parte pode ficar satisfeita com a simples 
eliminação de incerteza que a sentença declaratória, quando reconhece uma 

47. Na leitura de Giuseppe Chiovenda (2009, p. 271), “o autor que requer uma sentença declaratória não preten-
de conseguir atualmente um bem da vida que lhe seja garantido por vontade da lei, seja que o bem consista 
numa prestação do obrigado, seja que consista na modificação do estado jurídico atual; quer, tão-somente, 
saber que seu direito existe ou quer excluir que exista o direito do adversário; pleiteia no processo a certeza 
jurídica e nada mais”. Nada impossibilita, contudo, que o autor (ou mesmo a parte vencedora) tenha 
outra opção, durante o trâmite processual, em especial quando a sentença (a ser) proferida reconheça 
a existência de uma obrigação em detrimento da parte adversa.  

48. Esta é a posição de Daniel Amorim Assumpção Neves, Glauco Gumerato Ramos, Rodrigo da Cunha Lima 
Freire e Rodrigo Mazzei (2006, p. 257).

49. O órgão jurisdicional competente aguardará, por 06 (seis) meses em cartório, para que a sentença seja 
executada. Ultrapassado este prazo, serão os autos remetidos ao arquivo, podendo a sentença ser exe-
cutada enquanto não ultrapassado o prazo prescricional.
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obrigação (e, por conseguinte, o direito a uma prestação), perde sua execu-
tividade. O fator de ordem pessoal não atinge a qualidade do título judicial. 
Queiram as partes, ou não, a execução, a sentença que reconhece direito à 
prestação, respeitado o prazo prescricional, continua executável. 

3.4. A admissão da executividade da sentença declaratória eliminaria as ra-
zões de distinção entre a ação declaratória, proposta depois da lesão ao direi-
to, e a ação condenatória

Um dos maiores defensores da executividade das sentenças declarató-
rias é o professor Teori Albino Zavascki, ex-ministro do Superior Tribunal de 
Justiça e, atualmente, ministro do Supremo Tribunal Federal. Seus argumentos, 
em contraponto, são criticados por Luiz Eduardo Ribeiro Mourão (2012, p. 216) 
que, ao defender entendimento divergente, tece algumas ponderações, sendo 
a primeira a de que

[...] não nos permite distinguir a ação condenatória da ação declara-
tória ajuizada após a lesão do direito subjetivo (artigo 4º, parágrafo 
único do CPC). Se o critério para execução, segundo Teori Albino 
Zavascki, é a formação da norma individualizada contendo obriga-
ção líquida, certa e exigível e esse momento é atingido tanto pela 
ação condenatória como pela ação declaratória ajuizada depois 
de violado o direito (artigo 4º, parágrafo único do CPC), e ambas 
são exequíveis, qual a diferença entre essas demandas? Por que 
classificá-las com nomes diferentes, se o produto final é idêntico?

Essas considerações quedam-se diante de simples argumentos. 

O primeiro deles, porque a violação de determinado direito não significa 
necessária imposição de obrigação. Pode acontecer de o direito ser violado, 
tal situação ser reconhecida pela sentença e, a despeito disso, não ser impos-
ta uma obrigação. A sentença declaratória, aí proferida, não seria executável. 
Apenas em determinadas situações é que a declaração sentencial pode ensejar 
o reconhecimento de uma obrigação e, assim, possibilitar o aparelhamento de 
uma execução. Noutras situações não. 

O segundo dos argumentos, o qual leva esse trabalho (que admite a exe-
cutividade da sentença de improcedência) a adotar posição diversa daquela 
eleita por Luiz Eduardo Ribeiro Mourão, é o de que há diferenças significativas, 
em termos conceituais, entre as sentenças que declaram uma obrigação e as 
que exortam ao cumprimento de uma obrigação. Aquela será declaratória, en-
quanto que esta, condenatória. 

O terceiro dos argumentos funda-se na colisão entre o plano fático e a utili-
dade de uma classificação. Mesmo que sejam procedentes as considerações de 
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Luiz Eduardo Ribeiro Mourão (o que se admitiria apenas no plano da argumen-
tação), não é por que a classificação erigida por anterior doutrina50 perdera 
sua utilidade que, no plano dos fatos, não se possa admitir a executividade 
das sentenças declaratórias. Como apregoa a doutrina, representada por Luiz 
Guilherme Marinoni (2007, p. 385-386):

O que vale em uma classificação é o conteúdo, e não o nome 
dos conceitos agrupados. A partir do momento em que se alte-
ra o conteúdo de um dos conceitos, modifica-se a classificação, 
aceitando-se – ainda que inconscientemente – que a classificação 
modificada não mais serve para explicar os fenômenos. 

Não são os novos fenômenos que têm de se adaptar às classifi-
cações, como se estas fossem dotadas de força perene. Aceitar 
que uma classificação é eterna é o mesmo que imaginar que a 
realidade é imutável. Portanto, é fácil concluir que não são as 
novas realidades que têm de ser encaixadas nas classificações. Ao 
contrário, as novas realidades, para que possam ser adequada-
mente explicadas, devem gerar novos conceitos e classificações. 

A executividade de algumas sentenças declaratórias (aí inserida a de im-
procedência) adéqua-se às necessidades contemporâneas, que são diversas de 
outrora. Depois do Código de 1973, muitas mudanças advieram, sobretudo a 
exigir uma leitura pautada na eficiência, para garantir equilibrada aceleração e 
economia. A atividade jurisdicional não pode ficar divorciada desses valores. As 
sentenças e as técnicas processuais hão de ser moldadas a esta nova realidade51. 

3.5. A admissibilidade da execução da sentença declaratória seria incompatível 
com a disposição do artigo 20 do Código de Processo Civil de 2015 (correspon-
dente ao parágrafo único do artigo 4º do Código de Processo Civil de 1973)

Em comentário ao inciso I do artigo 475-N do CPC/1973 (atual artigo 515, 
I, do CPC/2015), Eduardo Talamini (2007, p. 88) traz considerações acerca da 
executividade das sentenças declaratórias para, mais à frente, posicionar-se 
contrariamente. Ao seu pensar, a possibilidade de execução da sentença decla-
ratória eliminaria a figura da sentença meramente declaratória, que versasse 
sobre obrigações, porque perderia o sentido a disposição do parágrafo único 

50. Segundo as lições de Luiz Guilherme Marinoni (2000, p. 33), “não existe no direito brasileiro qualquer defi-
nição legislativa de sentença condenatória, sendo, por conseguinte, um conceito essencialmente doutrinário”.

51. É com este tom que se pronuncia o mesmo Luiz Guilherme Marinoni (2007, p. 387): “Quer dizer que a 
sentença existe para amparar o direito hegemônico, ou seja, o direito que regula a sociedade e o Estado 
de determinado momento histórico. Alterando-se as necessidades sociais e as razões do Estado, e assim as 
necessidades do direito substancial, certamente devem variar as sentenças ou as técnicas processuais desti-
nadas a viabilizar a sua proteção”.
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do artigo 4º do Código de Processo Civil de 1973, que possibilita o ajuizamento 
de ação declaratória quando já violado o direito52. Mesma impressão é reve-
lada por Luiz Eduardo Ribeiro Mourão (2012, p. 215), que escreve as seguintes 
palavras (colocadas em tom de crítica contínua à executividade da sentença 
declaratória, defendida por Teori Albino Zavascki):

Qual, então, a razão de ser da norma do parágrafo único, do 
artigo 4º, do Código de Processo Civil? Resolver um eventual pro-
blema de falta de interesse de agir, para o ajuizamento de ações 
declaratórias, mesmo depois de lesados eventuais direitos subje-
tivos existentes no bojo da relação jurídica sobre a qual se pre-
tende um juízo, apenas, de existência ou inexistência.

Equivocou-se, data maxima venia, o jurista riograndense, por não 
perceber: a) que a finalidade do parágrafo único, do artigo 4º do 
CPC, não é inserir no objeto da ação declaratória a apreciação de 
lesão a direitos subjetivos eventualmente existentes nas relações 
jurídicas cuja existência ou inexistência se busca aferir, sob pena 
de desvirtuar-se de seu objeto peculiar, b) que a finalidade da 
norma do parágrafo único, do artigo 4º, do Código de Processo 
Civil, é suprir eventual dúvida quanto à perda de interesse de 
agir, para ação declaratória, quando já é possível o ajuizamento 
da ação ordenatória (ou condenatória).

A dificuldade de se diferenciarem tais ações, na perspectiva de 
Teori Zavascki, reside na falta de percepção de que a lesão ao 
direito subjetivo existente nas relações jurídicas jamais será ob-
jeto de uma verdadeira ação declaratória, embora seja possível 
ajuizá-la, mesmo já sendo possível a propositura da ação conde-
natória, por já ter havido violação ao direito subjetivo porventura 
existente na relação jurídica, que se distingue do direito subjetivo 
à certeza jurídica.

No mundo dos fatos, o espectro prático, a proporcionar bons resultados, 
deve ser prestigiado em relação ao plano teórico. O mesmo se diga em relação 
à atividade científica: a ciência não é o fim em si mesmo, mas para servir ao 
mundo. De nada adianta fazer ciência se ela não tem aplicação à realidade53. 

52. Estas são as palavras do mencionado professor: “Além disso, a regra em exame, em termos práticos, 
eliminaria a figura da ação meramente declaratória que versasse sobre obrigações. De nada adiantaria 
permanecer formalmente em vigor o artigo 4º, par. único, do Código. Todo pedido meramente declaratório 
traria consigo, automaticamente, a potencialidade de uma decisão final condenatória, pois a sentença que 
acolhesse tal pedido meramente declaratório teria também, por força de lei, o efeito anexo condenatório”.

53. A teor do que alude Cândido Rangel Dinamarco (2003, p. 60), “se nada valeria uma boa ciência, associada 
à técnica adequadamente modelada nos textos legais, se não existisse a consciência de praticar a arte do 
processo com vista aos objetivos que dão vida ao sistema e o legitimam perante a sociedade e sua escala 
de valores. De nada valeriam boas leis e excelentes conceitos, se não tivéssemos homens capazes de fazer 
justiça”.
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Qualquer tentativa de obstar a funcionalidade do sistema jurídico a caprichos 
teóricos deve ser rechaçada, sobretudo, porque, ensina Carnelutti (2008, p. 11), 
“como a beleza de uma música, a bondade de uma lei não depende somente 
de quem a formula, mas de quem a executa”54. 

Se este argumento não é suficiente a rechaçar o de contrariedade à exe-
cutividade da sentença declaratória, apresentado por Eduardo Talamini e Luiz 
Eduardo Ribeiro Mourão, impende, aqui, dizer que as suas premissas, mesmo 
no plano teórico, são inválidas. O fato de a execução ser apenas uma faculdade 
justifica a existência de sentenças declaratórias, mesmo que elas reconheçam 
a existência de qualquer obrigação55. Não está a parte vencedora obrigada a 
executar (mesmo que seja reconhecido, em seu favor, o direito a uma presta-
ção), a poder ela ficar satisfeita com a simples declaração, ou pelo alcance do 
cumprimento espontâneo. 

Não há qualquer incompatibilidade entre a admissão da executividade da 
sentença declaratória e o artigo 20 do CPC/2015 (anterior parágrafo único do 
artigo 4º do CPC/1973). E mesmo que este seja posto para justificar o interesse 
processual no ajuizamento de ação declaratória, quando já violado o direito 
do autor, não é a sua redação que (des)autoriza a executividade das sentenças 
declaratórias. Se o dispositivo serve a justificar a interesse no ajuizamento da 
ação declaratória, depois de violado o direito, ele não impede a executividade 
das sentenças declaratórias. As premissas à executividade são outras e não 
restam obstadas pelo dispositivo legal. 

3.6. Por se tratar de sentença declaratória, faltaria exortação ao cumprimento 
de obrigação

Mais um argumento utilizado pelos opositores da executividade da sen-
tença declaratória é que, mesmo que fosse reconhecida alguma obrigação a 
ser cumprida por qualquer das partes, faltaria, ainda, exortação ao seu cum-
primento56. 

A diferença entre sentença condenatória e declaratória reside na circuns-
tância de a primeira reconhecer o direito afirmado e exortar ao cumprimento57, 

54. E continua o professor italiano: “E como, ao crescer, um menino feio pode chegar a ser um homem formoso, 
do mesmo modo as facções de uma lei podem se aperfeiçoar com o tempo”. (CARNELUTTI, 2008, p. 11)

55. Como bem colocou Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1974-A, p. 3), “há interesse jurídico em se que 
aclare, que se torne claro, existir, ou não existir, alguma relação jurídica, sem que se tenha por fito principal 
constituir, ou desconstituir, ou condenar, ou mandar, ou executar”.

56. Moacyr Amaral Santos (2009, p. 30).
57. A sentença condenatória, conquanto tenha esta nomenclatura, não condena. Apenas exorta o vencido a 

cumprir a prestação. Veja-se: Luiz Fux (2006, p. 43).
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enquanto que a segunda, conquanto reconheça o direito (que pode ser a uma 
prestação), não exorta ao cumprimento58. Isso se dá porque, na ação conde-
natória, o móbil é uma crise de inadimplemento, enquanto que, na declarató-
ria, é de certeza, que, entretanto, pode está relacionada à inadimplência. De 
qualquer forma, a exortação ao cumprimento de uma obrigação não é requisito 
para a execução. É possível executar, mesmo sem exortação59, porque, para tal, 
basta que seja reconhecido o direito à prestação. 

O fator de descriminação não impossibilita a execução da sentença decla-
ratória. A falta de exortação ao adimplemento é verificada, muitas vezes, em 
títulos executivos judiciais ou extrajudiciais, e, mesmo assim, é possível a execu-
ção deles60. Igualmente ocorre quando há conversão da obrigação de fazer, não 
fazer, ou entregar coisa certa em perdas e danos, porquanto a sentença não 
exorta ao pagamento correspondente, a despeito de ela poder ser executada, 
pela parte favorecida, a partir da conversão. Os requisitos à execução são ou-
tros e não contemplam a exortação ao cumprimento da obrigação.

O verbo “condenar”, muitas vezes, é buscado (indevidamente) como se 
fosse “mágico”61. Não soa coerente (apesar de sugerido por representantes da 
doutrina62) impor à parte a necessária propositura de ação condenatória para 
alcançar apenas a exortação ao adimplemento. Inclusive, por que a certeza 
conferida pela sentença declaratória, muitas vezes, já é suficiente para certifi-
car o inadimplemento e, por consequência, o dever de cumprir a obrigação63. A 
entender por desnecessária a propositura de ação condenatória, já se pronun-
ciou a doutrina, representada por Teori Albino Zavascki (2012, p. 15):

58. Pronunciam-se com esta dicção as lições de José Carlos Barbosa Moreira (1985, p. 11): “Enquanto, na 
primeira classe [sentenças declaratórias], o juiz declara existente o crédito, na segunda [sentenças conde-
natórias], ele o declara, além de existente, exigível, atual ou potencialmente”. Em igual sentido estão os 
ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara (2011, p. 454), João Batista Lopes (2009, p. 139), Fredie Didier 
Junior (2011, p. 369) e Giuseppe Chiovenda (2009, p. 285).

59. As considerações de Eduardo Ribeiro de Oliveira (2009, p. 58) bem se amoldam às considerações desse 
trabalho, merecendo transcrição: “Na verdade, a sanção não se constitui pelo título executivo, originando-
-se, antes, do próprio ordenamento jurídico. Como se sabe, a norma jurídica compõe-se de dois enunciados, 
o da endonorma, que fixa a conduta devida, a prestação, o dever jurídico, além de estabelecer relação 
entre os sujeitos ativo e passivo; e o da perinorma, que define sanção – a consequência jurídica na hipótese 
de não-cumprimento do preceito endonormativo – sendo dirigido este enunciado ao Estado e nele trazendo 
embutida a autorização para que o interessado possa pleitear a tutela jurisdicional. Nesse passo, percebe-se 
que a própria norma jurídica traz, em si – de forma mais específica no enunciado da perinorma – o comando 
para que, em não sendo satisfeita espontaneamente a obrigação, o Estado force o obrigado a executá-la, 
prescindindo a atividade jurisdicional executiva de outro comando, o que termina explicando a possibilidade 
de execução sem prévia condenação, bem como a aptidão executiva de título extrajudiciais”.

60. Trilha esta senda Eduardo Ribeiro de Oliveira (2009, p. 90) e Alexandre Freitas Câmara (2011, p. 455).
61. Ovídio Baptista da Silva (1998, p. 154).
62. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1974-A, p. 41), Enrico Tulio Liebman (1980, p. 67), Giuseppe Chio-

venda (2009, p. 271), João Batista Lopes (2009, pp. 93-94) e Manuel Ortells Ramos (2010, p. 434).
63. Seguem esta orientação, exemplificativamente, Eduardo Ribeiro de Oliveira (2009, p. 94), Ernane Fidélis 

dos Santos (2006, p. 32) e André de Freitas Iglésias (2007, p. 50-51).
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Caberia perguntar, assim, que outra utilidade ou finalidade pode-
ria ter, em casos como o descrito, uma nova ação cognitiva que 
viesse a ser movida pelo credor, cujo direito já está reconhecido 
e certificado de modo integral e irreversível na demanda contra 
ele proposta. Nenhuma, pois a sentença não poderia, sob pena 
de ofensa à coisa julgada, ter outro resultado que não o de, no-
vamente, reconhecer a existência da obrigação. O único acréscimo 
que dela poderia resultar seria o de um ritualístico e sacramental 
“eu condeno a pagar”, ou “a dar”, ou “a fazer”, o que, além de 
não poder ser negado pelo juiz, é inteiramente dispensável. Re-
almente, o dever de prestar é componente essencial da própria 
norma jurídica, por se tratar da consequência (sanção) que decor-
re natural e automaticamente do descumprimento da obrigação, 
dispensando, por isso mesmo, qualquer intermediação “condena-
tória” por parte do Judiciário.

E mesmo quando a certificação, proporcionada pela declaração judicial, 
não seja suficiente para a pronta exigibilidade da obrigação, ela pode ser evi-
denciada por simples demonstração do termo ou da condição suspensivos. 
Essa possibilidade está prevista no artigo 514 do CPC/201564 (artigo 572 do CP-
C/1973)65. Portanto, ainda que se tentasse fazer uma aproximação da exortação 
ao cumprimento da obrigação à sua exigibilidade, mostra-se que essa última 
pode ser, posteriormente, demonstrada, o que conduz à conclusão de que o 
título, para ser executado, não precisa nascer com exigibilidade.

Assim, como ensina o professor Ovídio Baptista da Silva (2008, p. 205), “não 
seria pela simples omissão da expressão condeno que faltaria executividade ao tí-
tulo, quando evidentes seus requisitos para a pronta execução do direito”. E com-
pleta: “a redução da jurisdição apenas à declaração, é premissa de que se nutre o 
formalismo do processo civil moderno, torna-o independente do direito material”. 

Compreender-se que seria necessária uma exortação ao cumprimento da 
obrigação, reconhecida pela sentença declaratória, é impor, por desvalorização 
do ato judicial decisório, a persecução a uma atividade jurisdicional de resul-
tado, impositivamente previsto, adstringido à verificação de uma condição ou 
termo, que poderiam ser reconhecidos em simples despacho que antecede à 
execução.

Ressalta-se que as ações declaratórias são dúplices (inclusive porque visa a 
eliminar incerteza acerca de direito). E, como nas ações dúplices é possível que, 

64. Art. 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença 
dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.

65. Código de Processo Civil. Artigo 572. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o 
credor não poderá executar a sentença sem provar que se realizou a condição ou que ocorreu o termo.
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diante do reconhecimento do direito à prestação em favor do réu, este possa 
promover a execução da sentença de improcedência (que é declaratória), o sis-
tema processual não impõe amarras a esta possibilidade. É possível executar as 
sentenças declaratórias (ainda que não tragam exortação consigo), desde que 
reconheçam a existência de uma obrigação em detrimento da parte vencida.

3.7. O artigo 475-N, I, do Código de Processo Civil de 1973 seria inconstitucional

Este argumento queda-se, de maneira muito simples, pela vigência do 
CPC/2015, cujo artigo 515, I, basicamente, repete, sem qualquer vício formal, a 
redação do artigo 475-N, I, do CPC/1973.

De qualquer modo, em respeito ao bom debate, segue-se com a análise do 
argumento posto contrariamente à executividade da sentença de improcedência. 

O artigo 584, I, da redação original do CPC/1973, dispunha que a sentença 
condenatória, proferida no processo civil, era título executivo judicial. Quando 
do processo legislativo da Lei nº 11.232/05, o artigo 475-N, I, que viria a substituir 
o artigo 584, I, ao sair da Câmara dos Deputados, não modificava a redação 
(mas apenas sua localização no texto legal). Ao passar pelo Senado Federal, 
este deu nova redação ao artigo 475-N, I, a qual estava em voga até a vigência 
do CPC/2015. A redação do texto legal passou a dispor que a sentença, profe-
rida no processo civil, que reconheça a existência de obrigação de fazer, não 
fazer, entregar coisa ou pagar quantia é título executivo judicial.  

Para alguns representantes da doutrina66, pelo fato de o texto enviado ter 
sido modificado, estar-se-ia ferida a bicameralidade, prevista pelo parágrafo 
único do artigo 65 da Constituição da República67. Acredita-se, porém, que esta 
parte da doutrina não está com a razão, em especial, porque seus defensores, 
paradoxalmente, são os mesmos que acastelam a preservação do sentido do 
texto legal do artigo 475-N, I, em relação ao revogado artigo 584, I. 

Explica-se melhor. 

Se o sentido do texto foi preservado (do artigo 475-N, I, em relação ao re-
vogado artigo 584, I), não houve alteração substancial, e, assim, ficou respeita-
da a bicameralidade. Consequentemente, não há qualquer inconstitucionalida-
de a ser defendida por aqueles que afirmam preservação no sentido do texto68. 

66. A exemplo de Cassio Scarpinella Bueno (2008, p. 280) e Eduardo Talamini (2007, p. 91).
67. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão 

e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
 Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
68. “Duas opções tem, então, o intérprete: a) considerar que houve alteração da proposição e que, portanto, o 

inciso I do artigo 475-N é inconstitucional (o que acarretaria ausência de menção ao principal título executivo 
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Mesmo aos que entendem que houve modificação do sentido do texto 
(o que poderia representar inconstitucionalidade), tal questão não é de re-
levância porque, independentemente do novel dispositivo, já era possível a 
execução da sentença declaratória69. A redação do artigo 584, I, do CPC/2015, 
carregava uma lacuna axiológica, porquanto, em relação à executividade, apa-
rentemente, afastavam as sentenças declaratórias. Entretanto, já ficou, aqui, 
claro que a exortação, que caracteriza as sentenças condenatórias, não é re-
quisito à executividade e, ainda que se entendesse que fosse, por aproximação 
à exigibilidade, essa pode ser demonstrada posteriormente. 

E, como defende parte da doutrina ao analisar esta frente de suposta in-
constitucionalidade do artigo 475-N, I, do CPC/197370, se a executividade da sen-
tença declaratória se funda na delimitação da coisa julgada, a qual proporciona 
o reconhecimento de todos os elementos de uma obrigação, torna-se desne-
cessária nova demanda judicial para apenas alcançar a exortação ao adimple-
mento. Se a sentença declaratória podia aparelhar execução por decorrência 
de outros fundamentos que não a redação do artigo 475-N, I, do CPC/1973, fica, 
assim, sem relevância a discussão em torno de sua inconstitucionalidade. 

Acrescente-se ainda que inconstitucionalidade verificar-se-ia, sim, se fos-
sem desrespeitadas as garantias da segurança jurídica, eficiência e duração 
razoável do processo, a partir da conservação de uma leitura do texto do artigo 
475-N, I, do CPC/1973, que inadmita a executividade das sentenças declaratórias 
(dentre as quais, a de improcedência).

3.8. O emprego do vocábulo “condenação” pelos artigos 509 e 523 do Código 
de Processo Civil de 2015 (cuja redação de assemelham a dos artigos 475-B, 
475-E e 475-J do Código de Processo Civil de 1973) adstringiria o cumprimen-
to da sentença exclusivamente às sentenças condenatórias

Alguns outros representantes da doutrina, como é o caso de Alexandre 
Freitas Câmara (2013, p. 190)71 e André de Freitas Iglésias (2007, p. 78-79)72, de-

judicial no respectivo rol, levando à necessidade de extrair a sua executividade do restante do sistema); ou 
b) dar ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, lendo ali o que antes constava, ou seja, a 
sentença condenatória (‘salvando’ o inciso), solução que parece ser mais conveniente, já que o intérprete 
deve procurar preservar a norma no sistema”. (CIANCI; QUARTIERI, 2007, p. 72)

69. Eduardo Ribeiro de Oliveira (2009, p. 84).
70. No caso, Ernani Fidélis dos Santos (2006, p. 32).
71. “É certo que no inciso I do artigo -475N não se fala em sentença condenatória, mas o artigo -475J, inserido no 

texto do CPC pela mesma Lei nº 05/11.232, exige que tenha havido condenação para que se possa promover 
a execução, não pode prosperar portanto, o entendimento segundo o qual a sentença meramente 
declaratória da existência de obrigação certa, líquida e exigível teria eficácia de título executivo”.

72. “Uma interpretação sistemática também demonstra que, ainda que fosse superável a inconstitucionalidade 
formal anteriormente mencionada, se a intenção da alteração foi a de colocar a sentença declaratória entre 
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fendem que a executividade das sentenças declaratórias estaria obstada pela 
redação dos artigos 475-B, 475-E e 475-J do CPC/1973 (de redação assemelhada 
e sucedida pelos artigos 509 e 5323 do CPC/2015), que exigiriam “condenação”. 

Faz-se uma pergunta de partida: por que se pressupor que a redação 
do artigo 475-N, I, estaria equivocada e as dos artigos 475-B, 475-E e 475-J do 
CPC/2015 estariam corretas (o mesmo a se dizer em relação ao artigo 515, I, 
e aos artigos 509 e 523 do CPC/2015)? Os doutrinadores acima elencados não 
apresentam nenhuma justificativa para suas conclusões. Apenas pressupõem, 
sem fundamentar, o equívoco do artigo 475-N, I, frente aos artigos 475-B, 475-E 
e 475-J, do CPC/1973 observados estes de forma isolada73.

O Código de Processo Civil apresenta títulos outros, passíveis de execução, 
de onde não se constata condenação. Se apenas as sentenças condenatórias 
seriam passíveis de execução, os títulos outros, que não trazem consigo con-
denação, não teriam essa aptidão. Mas, não é isso que é posto pelo Código de 
Processo Civil. Em diversas passagens, ele admite a executividade a títulos que 
não conjugam, em sua existência, a condenação. 

Não bastasse isso, nos dispositivos em que se refere à executividade de 
determinados títulos que não trazem condenação, o Código trata, especifica-
mente, de uma espécie de título. Já quando trata dos artigos 475-B, 475-E e 475-J 
do CPC/1973 (e dos artigos 509 e 523 do CPC/2015), a referência é generalizada, a 
não se adstringir a uma espécie apenas. Com isso se quer dizer que a possibili-
dade de ter havido erro legislativo é muito maior em relação aos artigos 475-B, 
475-E e 475-J do CPC/1973 (e aos artigos 509 e 523 do CPC/2015), que são gerais, 
do que nos demais dispositivos, que tratam dos títulos executivos em espécie. 

E não é de se censurar (com tanta ênfase) o legislador, em relação ao erro 
cometido nas redações dos artigos 475-B, 475-E e 475-J do CPC/1973 (e dos artigos 
509 e 523 do CPC/2015), ao trazer o vocábulo “condenação”, porque a execução 
pode, também, fundar-se em sentença condenatória (a qual, na prática forense, 
mostra-se como título executivo mais comum). Erro grave seria utilizar dito vo-
cábulo em dispositivo que trata, com exclusividade, de títulos que não resultam 
em necessária condenação. Contudo, assim, ele não fez em nenhum momento.

Sob outra vertente, ainda que fosse outra, os sujeitos do processo não 
devem ficar adstringidos à “vontade do legislador” (ao “espírito da lei”), de 

os títulos executivos judiciais, a tentativa não foi bem-sucedida. Em diversos dispositivos relativos à liquidação 
e ao cumprimento de sentença, o CPC continua a fazer menção ao valor da condenação, montante da conde-
nação ou ao devedor condenado. É o caso dos arts. 475-B, 475-E e 475-J”

73. Ao criticar a análise do texto legal de isolada, ensina Guilherme Rizzo Amaral (2008, p. 36): “Tal visão já 
se encontra de todo superada, pelo menos na doutrina, quando se reconhece que a interpretação de uma 
norma é a interpretação de todo o sistema”.
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maneira a utilizar este ultrapassado dogma como fator impeditivo à criação 
de uma norma em versão contextualizada. Se é exigida do intérprete posição 
consentânea aos valores hodiernos, de forma a colocar o sistema em favor da 
sociedade, um simples verbo constante no texto legal não pode resultar em 
atentado de valores. A norma extraída do texto é que deve servir à sociedade 
(e não o contrário), até porque suas transformações são bem mais céleres que 
as legislativas.    

A somar-se em oposição à doutrina que inadmite a executividade da sen-
tença de improcedência, colocam-se todos os demais argumentos já postos por 
esse trabalho. Para não se tornar enfadonho a repetição de cada um deles, 
remete-se o leitor às considerações trazidas acima, para se concluir que há 
suporte hermenêutico a justificar a executividade das sentenças declaratórias, 
a forçar a ilação de que os artigos 475-B, 475-E e 475-J do CPC/1973 (correspon-
dente aos artigos 509 e 523 do CPC/2015) possuem pequeno equívoco (fruto de 
descuido generalista) em seus textos ao empregar o vocábulo “condenação”.

E, aos que admitem as sentenças de improcedência como sendo, em algu-
mas situações, condenatórias (tendo em vista os elementos teóricos de distin-
ção que utilizam em suas classificações), o vocábulo “condenatória” em nada 
se opõe à executividade daquelas. 

3.9. Possibilidade de apresentação de outra causa de pedir pelo autor para al-
cançar a procedência da ação antes julgada improcedente

O ponto que, talvez, enseje maior relutância à admissão da executividade 
da sentença de improcedência concerne à causa de pedir. Para alguns, o julga-
mento de improcedência estaria relacionado a uma determinada causa de pe-
dir. Se ela fosse, posteriormente, modificada, uma nova ação processualizada 
poderia proporcionar o julgamento de procedência. Esta linha é seguida, entre 
outros74, por Guilherme Rizzo Amaral (2008, p. 123):

Se considerarmos que a chamada eficácia preclusiva da coisa jul-
gada se estende para aquelas causas de pedir não veiculadas 
pelo autor, então não haveria impedimento algum em reconhecer 
que o julgamento de improcedência da ação declaratória nega-
tiva resulta no reconhecimento da existência da relação jurídica 

74. Também adere a este argumento de resistência à executividade da sentença de improcedência André de 
Freitas Iglésias (2007, pp. 82-83): “Por outro lado, quando se pensa em uma ação declaratória de inexistência 
de relação jurídica, o autor não tem o dever de trazer ao processo todas as causas de pedir possíveis, pois 
não há norma que a isso o obrigue. Assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada somente abarcará alegações 
relativas à causa de pedir por ele delimitada. Não se impedirá nova demanda declaratória de inexistência 
por outro fundamento”.
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contestada pelo autor. Isso porque não haveria como se buscar, 
em outro processo, declaração de inexistência da obrigação.

No entanto, se compreendermos de forma limitada a abrangência 
do artigo 474, para afirmarmos que a “alegações e defesas” ali 
referidas são apenas aquelas subjacentes às causas de pedir efe-
tivamente veiculadas pelo autor, então nada impediria que este 
ingressasse com nova “ação declaratória negativa”, postulando o 
reconhecimento da inexistência da mesma relação jurídica, ape-
nas que com outras causas de pedir. Nesse caso, não poderíamos 
afirmar que a sentença de improcedência proferidas em tais de-
mandas implica reconhecimento da existência da relação jurídica, 
mas, isto sim, apenas reconhecimento de que, com base na causa 
de pedir esgrimida, não se pode atestar a inexistência da relação 
jurídica.

Dessa forma, mostra-se incabível a conclusão de que a senten-
ça de improcedência na “ação declaratória negativa” constituiria 
reconhecimento da existência de obrigação, na forma do artigo 
475-N do CPC, visto que poderá o autor, em outra ação – diversa 
a causa de pedir -, obter o reconhecimento da inexistência da 
relação jurídica impugnada no primeiro processo.

Esta conclusão, todavia, ignora preceitos básicos do instituto processual 
que é apresentado como elemento de identificação e composição da demanda75 
(em especial, no que concerne à existência de argumentos relacionados à mes-
ma causa). É que, como a causa de pedir tem por finalidade prática permitir a 
perfeita individualização da demanda e, com isso, a identificação do pedido, a 
modificação daquela significa consequente modificação do pedido. 

Esta conclusão sustenta-se independentemente da teoria adotada em tor-
no da causa de pedir76. Se for a da individualização77, alterada a afirmação da 

75. “La causa petendi está compuesto por las consecuencias jurídicas que la parte extrae de los hechos, y no de 
los hechos en sí mismos, ya que éstos, aisladamente considerados, no originan ni legitiman el petitum; sí lo 
hace en cambio las consecuencias jurídicas que la parte infiere de los hechos para justificar y legitimar su 
petitum”. (RIBEIRO, 2004, p. 150)

76. “Tudo isso está a demonstrar, portanto, que o Código de Processo Civil brasileiro não adotou, em sua integra-
lidade, a teoria da substanciação, assumindo uma posição intermediária. De um lado, há necessidade de o 
autor, na petição inicial, não somente narrar os fatos, mas igualmente indicar os fundamentos jurídicos de seu 
pedido, havendo, de outro lado, dispositivos que se revelam incompatíveis com a teoria da substanciação, 
em sua versão pura”. (CUNHA, 2012, p. 44)

77. “A teoria da individualização sustenta ser bastante – para que se tenha a demanda como adequadamente 
fundamentada – a afirmação da relação jurídica sobre a qual se estriba pretensão, constituindo-se, pois, a 
causa petendi na relação jurídica ou no estado jurídico afirmado pelo autor em arrimo a sua pretensão; por 
exemplo: a existência de relação jurídica de filiação, na demanda investigatória da paternidade;a condição 
de credor na demanda de cobrança”. (PORTO, 2001, p. 37)
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relação jurídica, outro será o pedido. Se for a da substanciação78, alterados os 
fatos, ou os fundamentos jurídicos, também outro será o pedido79.

E mesmo que não se siga a linha da finalidade prática da causa de pedir, 
ainda assim não se pode concordar com a defesa de impossibilidade de exe-
cução da sentença de improcedência. Parta-se para uma linha conceitual. Se a 
“causa de pedir é o direito substancial afirmado [decorrente de fato jurídico] 
com base no qual se formula o pedido”80, modificado o direito afirmado, natu-
ralmente, estará modificado o pedido. 

Percebe-se que os defensores da suposta impossibilidade da execução da 
sentença de improcedência ignoram situações de existência (possível) de va-
riados argumentos relacionados à mesma causa petendi. Aqueles, claramente, 
não se apercebem que a modificação de um argumento não significa modifica-
ção da causa de pedir. Esta circunstância lhes impõe distorcida interpretação 
acerca do artigo 508 do CPC/2015 (artigo 474 do CPC/1973), que rege a eficácia 
preclusiva da coisa julgada. 

O mencionado dispositivo pontua que, passada em julgado a sentença de 
mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que 
a parte poderia opor, assim, ao acolhimento como à rejeição do pedido. Com 
o trânsito em julgado da sentença, nenhum argumento relacionado à mesma 
causa de pedir justifica a propositura de nova ação judicial, porque encontra-
rá óbice na coisa julgada. Aliás, diz Renato Montans de Sá (2011, p. 244) que 
“outros argumentos que poderiam ter sido utilizados naquela causa de pedir 
tornam-se repelidos quando tiverem a intenção de alterar a decisão anterior”. 

Assim, conquanto a mudança de argumento não signifique mudança de pe-
dido, quando verificado o trânsito em julgado, qualquer argumento relacionado 

78. “Já a teoria da substanciação exige que o autor substancie – fundamente – a demanda através de um fato ou 
de um conjunto de fatos aptos a suportarem a sua pretensão (a vida more uxório, na investigatória de pater-
nidade; a entrega do dinheiro de um empréstimo, na ação de cobrança deste, por exemplo), identificando, 
assim, a causa de pedir como a relação fática posta à análise como suporte da pretensão”. (PORTO, 2001, p. 
37)

79. Acrescente-se, ainda, que a Lei nº 12.529/11, em seu artigo 98, § 4º, estabelece (no sentido de não se 
cogitar, sequer, a possibilidade de mudança da causa de pedir) que:

 Artigo 98.  O oferecimento de embargos ou o ajuizamento de qualquer outra ação que vise à desconsti-
tuição do título executivo não suspenderá a execução, se não for garantido o juízo no valor das multas 
aplicadas, para que se garanta o cumprimento da decisão final proferida nos autos, inclusive no que 
tange a multas diárias.  

 (...)
 § 4º Na ação que tenha por objeto decisão do CADE, o autor deverá deduzir todas as questões de fato e 

de direito, sob pena de preclusão consumativa, reputando-se deduzidas todas as alegações que poderia 
deduzir em favor do acolhimento do pedido, não podendo o mesmo pedido ser deduzido sob diferentes 
causas de pedir em ações distintas, salvo em relação a fatos supervenientes.  

80. (CUNHA, 2012, p. 45)
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à mesma causa de pedir, ainda que não invocado anteriormente, estará alcan-
çado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Se as partes, o pedido e a causa 
de pedir são os mesmos, modificando-se, apenas, os argumentos que amparam 
esta última, nova ação judicial não poderá se desenvolver em face da verifica-
ção da presença de pressuposto processual negativo.

Eduardo Talamini (2007, p. 85) faz uma construção mais habilidosa para de-
fender, numa relação com a causa de pedir, que a sentença de improcedência 
não poderia ser executada. Ele sustenta que a sentença de improcedência sig-
nificaria apenas a rejeição do pedido de existência de direito, formulado pelo 
autor, à luz da causa de pedir que invocara, mas tal não significaria que o réu 
teria este direito81. Esta colocação, entretanto, equivoca-se em sua precisão.

Não se está aqui a defender que toda sentença de improcedência pode-
ria ser executada. Se assim fosse, estar-se-ia a pecar, também, pela falta de 
precisão da afirmação, pois existem sentenças de improcedência que não são 
passíveis de execução (não chegam sequer a constituir título executivo). Aqui 
se defende, sim, que, caso reconhecidos os elementos compositores de uma 
obrigação, a sentença de improcedência poderá ser executada. 

Portanto, quando Eduardo Talamini entendeu que a improcedência signi-
fica, apenas, rejeição do pedido do autor (em delimitação ao objeto litigioso 
do processo diferente da adotada pelo presente artigo), ele poderia, pelo 
menos, ter ido mais longe, já que, em algumas situações, a sentença poderia, a 
partir da projeção dos limites da coisa julgada a ela relacionados, reconhecer 
a existência de um direito à prestação em favor do réu. Se for esta a situação, 
não se justifica, como antes evidenciado, a propositura de futura ação de co-
nhecimento pelo réu, porque seu resultado não haveria de ser diferente, que 
não o êxito em seu favor, sob pena de violentar a coisa julgada e proporcionar 
desarmonia entre os julgados. 

3.10. Existência de julgamento ultra petita decorrente do desrespeito à inércia 
da atividade jurisdicional 

Outro ponto defendido por quem entende ser impossível a executivida-
de da sentença de improcedência está relacionado diretamente à inércia da 
jurisdição. O argumento é de que, como para alcançar a improcedência o réu 
não precisaria formular pedido, prestação jurisdicional em seu favor implicaria 
alteração ao balizamento apresentado pelo autor. Existiria, assim, julgamento 
ultra petita.

81. De forma paradoxal, Eduardo Talamini (2005, p. 70), em outra obra, defende que não é possível a formu-
lado de “pedido de um resultado que seja prática e objetivamente incompatível com o resultado estabelecido 
no decisum anterior”.
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Não se ignora que o julgamento ultra petita representa também desrespei-
to ao contraditório. Este ponto, de uma forma mais ampla, já foi antes repelido, 
pelo que, aqui, concentram-se os esforços para convencer que não há, sequer, 
desrespeito ao balizamento da atividade jurisdicional (o que eliminaria, em re-
forço, e de uma forma mais particular, qualquer dúvida acerca do respeito ao 
contraditório) nem, muito menos, à inércia da jurisdição.

O balizamento em torno do objeto litigioso do processo é que alimenta, 
mesmo que indevidamente, o argumento empregado pelos refratores da exe-
cutividade da sentença de improcedência. Ao se entender que o objeto litigioso 
do processo é delimitado pelo pedido (e não pelas afirmações da existência de 
direito trazidas pelas partes), compreende-se, indevidamente, que a atividade 
jurisdicional não poderia ser prestada em favor de quem não formulou pedido. 

Esse pensamento adota ultrapassada concepção de o processo servir ape-
nas ao autor. Indevidamente, não reconhece a atividade jurisdicional prestada 
em favor do réu, a poder ir a ponto mais longínquo que a simples declaração 
negativa do direito afirmado pelo autor. Desconsidera, inadvertidamente, que a 
atividade foi provocada pelo autor, mas que a solução, apontada pela sentença 
de mérito, pode contemplar o réu com direito à prestação.  

Mas, mesmo que o objeto litigioso do processo fosse delimitado pelo pe-
dido, ignora-se que a executividade da sentença de improcedência decorre da 
delimitação projetada pela coisa julgada. Mesmo que o réu não tenha formu-
lado pedido, a consequência da situação jurídica, distinguida pela sentença, é 
inevitável, a poder ser executada (nesse caso com amparo na contraditorieda-
de) quando reconhecer o direito a uma prestação em favor do réu.

Não é por que o réu não formulou pedido que ele tem de intentar nova 
ação judicial, agora na condição de autor, para certificar algo que assim já foi 
feito pela sentença, proferida na anterior ação processualizada. Ainda que se 
considerasse uma irregularidade a ausência de formulação de pedido pelo réu, 
irregularidade muito maior seria o desrespeito à coisa julgada, que é garantia 
de patamar constitucional82.

Não por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça, em variados pre-
cedentes, a exemplo do acórdão lavrado no julgamento do agravo regimental 
no recurso especial registrado sob o nº 804.233/RJ, de relatoria do Ministro 

82. Isso sem contar com a inobservância da eficiência processual, que desprestigiaria a funcionalidade. A 
este tom, urge, em acréscimo, trazer as palavras de Petrônio Calmon (2006, p. 99-100), segundo as quais: 
“O conflito é o fato básico que faz surgir a necessidade da solução heterocompositiva. As regras processuais 
devem curvar-se a esse fenômeno e não o contrário”. Não se estar a defender a violação das disposições 
legais, até porque não é este o caso. Mas, se for entendido que há conflito entre elas, que prevaleça a 
que afirma a solução do litígio.
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Luis Felipe Salomão, integrante da quarta turma, entendeu que “não ocorre 
julgamento ultra petita se o tribunal de origem decide questão que é reflexo do 
pedido na exordial”.

A atividade jurisdicional deve ser provocada para que seja ofertada, na 
esteira do artigo 141 do Código de Processo Civil. Contudo, para que a par-
te seja favorecida, não se faz necessário que ela tenha formulado pedido. A 
formulação de pedido não é requisito para se obter um pronunciamento ju-
risdicional favorável. O réu, mesmo que não tenha formulado pedido em sua 
resposta, pode ser contemplado com o reconhecimento de prestação em seu 
favor. Como há muito apregoa Pontes de Miranda (1972, p. 231.), “a finalidade 
preponderante, hoje, do processo é realizar o direito objetivo, e não só, menos 
ainda precipuamente, os direitos subjetivos”. 

Agora, advirta-se: mesmo que seja possível, a execução (e não a executi-
vidade) da sentença de improcedência dependerá, em regra, de manifestação 
do réu, que deverá formular pedido de cumprimento de sentença. A execução, 
quando o direito reconhecido não for indisponível, é mera faculdade concedida 
ao réu que, para ser levada a cabo, exigirá impulsionamento. Assim, pode-se 
concluir que a executividade da sentença de improcedência não depende de 
pedido formulado pelo réu. O que depende de pedido formulado pelo réu é a 
execução.

3.11. Atividade jurisdicional surpresa

Há quem defenda não ser executável a sentença de improcedência, por-
que o autor não poderia ser surpreendido83. A vencer tal argumento, mostrou-
-se que a certificação, proporcionada pela sentença de improcedência, é an-
tecedida de oportunidade ao livre exercício do contraditório, nomeadamente 
num sistema, como o brasileiro, onde o modelo cooperativo, do qual decorre o 
dever de esclarecimento, é prevalente.

Acrescenta-se que, quando a execução decorre da contraditoriedade, é 
o próprio autor quem delimita a amplitude do pronunciamento jurisdicional a 
partir do objeto litigioso que estabelece.

E mesmo quando o objeto litigioso do processo é ampliado pelo réu, ao 
apresentar afirmações da existência de direito em seu favor, ao autor será 
oportunizada a participação em contraditório (mediante apresentação de répli-
ca à contestação ou de contestação à reconvenção), a inexistir, assim, espaço à 
alegação de surpresa na atividade jurisdicional. 

83. José Umberto Franco (2012, p. 7) e Miguel Mesquita (2009, p. 49).
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O argumento contrário à executividade não é dos melhores, até por que 
inviabilizaria a última hipótese, expressamente, prevista em lei. Se não for pos-
sível a executividade da sentença de improcedência, à sentença não poderá 
ser sequer agregado efeitos (no caso, anexo e/ou secundário) por disposição 
legal, o que sói ocorrer em variadas oportunidades.

E não se afirme que a última hipótese de executividade constituiria uma 
exceção à atividade jurisdicional surpresa porque prevista em lei, pois, como 
já se evidenciou, a executividade da sentença declaratória também é permitida 
pelo sistema jurídico brasileiro. O mesmo se diga com relação à sentença de im-
procedência. Ela pode ser executada, ao reconhecer o direito à prestação em 
favor do réu, seja por força da contraditoriedade, decorrente da coisa julgada, 
seja por força da apresentação, pelo réu, de exceção material.  

3.12. Inexigibilidade e/ou iliquidez da obrigação reconhecida pela sentença 
de improcedência

Argumenta-se que a sentença declaratória (a de improcedência, portanto, 
está aí incluída) não poderia ser executada por suposta falta de exigibilidade 
e/ou liquidez da obrigação reconhecida84. 

Existem alguns equívocos nesta conclusão. 

Antes de mais, com uso das palavras de Humberto Theodoro Junior (2003, 
p. 199), lembra-se de que

A certeza do crédito ocorre quando não há controvérsia sobre 
sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a impor-
tância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu 
pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito 
a outras limitações.

A certeza é o atributo mais importante da obrigação reconhecida pelo 
título executivo85-86. Tanto assim que, antes da Lei nº 11.232/05, na redação do 
artigo 586 do CPC/1973, o atributo da certeza vinha em segundo lugar87, mas, a 

84. Athos Gusmão Carneiro (2007, p. 86).
85. Eduardo Ribeiro de Oliveira (2009, p. 62): “Alguns autores entendiam que a redação do caput do dispositivo 

supra [artigo 586 do Código de Processo Civil – redação revogada] continha impropriedade, porquanto 
certeza, liquidez e exigibilidade seriam atributos não do título executório, mas, do próprio crédito do exe-
quente”.

86. Foi induzido por esta razão que José Miguel Garcia Medina (2011, p. 229) pontuou: “pode configurar título 
executivo qualquer fenômeno que se ligue à pretensão executiva e, no que respeita à escolha, pelo legislador, 
de títulos executivos judiciais, importa que o fato assegure suficiente certeza acerca da existência do direito”.

87. Redação revogada do artigo 586 do CPC/1973: Artigo 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á 
sempre em título líquido, certo e exigível. 
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partir de então, inclusive atualmente, depois do CPC/2015, vem em primeiro88-89. 
Estas mudanças não foram à toa. Tiveram exatamente o propósito de sagrar 
a certeza como o mais importante dos atributos dos títulos executivos, a dela 
depender os outros mais90. 

Esta constatação há muito era trazida pela doutrina. E a razão de ela as-
sim ponderar residia na interpretação do texto do artigo 572 do CPC/197391. O 
legislador alçou a certeza da obrigação à condição diferenciada em relação à 
exigibilidade e a liquidez. Enquanto estas podem ser provadas depois de cons-
tituído o título (o que costuma ocorrer com os títulos executivos extrajudiciais92), 
a certeza da obrigação deve ser proveniente do próprio título, a inadmitir pos-
terior demonstração. 

Mesmo quando a sentença declaratória reconheça obrigação inexigível e/
ou ilíquida, a exigibilidade e/ou a liquidez podem ser, posteriormente demons-
tradas, ou até mesmo alcançadas. Isso não quer dizer que a sentença declara-
tória é inexequível, e sim que, em alguns casos, a exigibilidade e/ou a liquidez 
da obrigação reconhecida devem ser provadas ou alcançadas93.

Não se descarta, portanto, um juízo prévio à determinação do cumprimen-
to da obrigação, para analisar a verificação de sua exigibilidade94. Igualmente 
com relação à sua liquidez (ela pode ter de ser alcançada mediante prévia 
liquidação de sentença95). De qualquer forma, será possível (ainda que em mo-
mento posterior) a execução de sentença declaratória. A ratificar as conclusões 
postas, apresentam-se as lições de Araken de Assis (2006, p. 156): 

Assim, não é somente a exigibilidade que não constitui elemento 
intrínseco do título executivo; no que tange aos títulos judiciais, 
também a liquidez pode lhe faltar. É evidente, no entanto, que a 
momentânea falta de liquidez ou de exigibilidade não retira do 
documento a condição de título executivo. Sucede apenas que 

88. Redação última do artigo 586 do CPC/1973: A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em 
título de obrigação certa, líquida e exigível.

89. Reação do art. 783 do CPC/2015. Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em 
título de obrigação certa, líquida e exigível. 

90. Eduardo Ribeiro de Oliveira (2009, p. 63).
91. Código de Processo Civil de 1973, artigo 572. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou 

termo, o credor não poderá executar a sentença sem provar que se realizou a condição ou que ocorreu 
o termo.

92. “Aliás, entre os títulos executivos extrajudiciais isso é o que normalmente ocorre. O cheque, a promissória, o 
contrato firmado por duas testemunhas etc. são atos gerados antes do inadimplemento. Raros são os títulos 
extrajudiciais que se formam depois do inadimplemento (inscrição em dívida ativa, duplicata sem aceite 
levada a protesto...)”. (TALAMINI, 2007, p. 77)

93. Ratifica esta conclusão as lições de José Miguel Garcia Medina (2011, p. 229).
94. Eduardo Ribeiro de Oliveira (2009, p. 61).
95. Luiz Fux (2009, p. 43).
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a pretensão a executar nascerá no exato momento em que o 
documento reunir os três atributos legais – certeza, liquidez e 
exigibilidade.

Chega, assim, a ser estranha a afirmação de Eduardo Talamini (2007, p. 86), 
segundo a qual, diante da falta da exigibilidade da obrigação reconhecida pela 
sentença, “seria imprescindível novo processo de conhecimento, a despeito de 
a lei supostamente qualificar a sentença que reconhece a existência da obriga-
ção como título executivo”. Incorreta essa conclusão, pois basta simples prova 
para, mediante decisão interlocutória, iniciar a execução. 

O mesmo Eduardo Talamini (2007, p. 88), que é refratário à executividade 
da sentença declaratória, entende que sua posição seria robustecida pelas 
disposições do artigo 475-J do CPC/1973, porquanto, diante da iliquidez, não se 
poderia aplicar a multa de dez por cento (10%) em detrimento do executado. 
É evidente que sim. A multa será aplicada, a bastar que seja liquidada a sen-
tença, requerida a conseguinte execução e verificada, após intimação, a inércia 
do devedor. A aplicação da multa, que é possível, apenas será remetida a mo-
mento posterior. 

3.13. Prescrição da pretensão executória

Mais um ponto suscitado pelos opositores à executividade da sentença de 
improcedência. Ele está relacionado à prescrição. Compartilham aqueles do en-
tendimento de que não existe prazo prescricional atrelado à ação declaratória. 
Se a sentença de improcedência pudesse ser executada, ela não seria declara-
tória, pelo que a prescrição poderia prejudicar a pretensão. 

Eis as palavras de Eduardo Talamini (2007, p. 88):

Não faria sentido supor que, tendo havido prescrição, seria dado 
à parte pleitear sentença meramente declaratória da obrigação 
e assim conseguir o título executivo cuja obtenção lhe estava ve-
dada por meio da ação condenatória. Se a ação meramente de-
claratória, ao propiciar eficácia anexa condenatória, passa a ser 
apta ao combate da própria violação ao direito, a questão da 
prescrição torna-se igualmente relevante. A solução estaria em 
considerar separadamente os efeitos da sentença declaratória. 
Quanto ao seu efeito principal, não se põe a questão da pres-
crição (senão excepcionalmente). Já quanto ao pretenso efeito 
anexo condenatório, se o autor viesse a requerer o “cumprimento 
da sentença” meramente declaratória de obrigação já prescrita, 
caberia ao juiz reconhecer a prescrição, até de ofício (CPC, artigo 
219, § 5º, cf. red. Lei 11.280/2006). 
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Quem defende a prescrição como argumento contrário à executividade da 
sentença de improcedência peca, mais uma vez, pela generalização. Pode-se 
até concordar que a prescrição possa alcançar a pretensão de um direito re-
conhecido em favor do réu, e, assim, a execução fique prejudicada, porque a 
declaração não interromperia nem suspenderia a prescrição96 (a despeito de 
existir, em nível de tribunais superiores, posicionamento firmado em sentido 
contrário)97. Entretanto, essa regra não é tão generalizadora assim. É possível 
admitir-se que, quando proferida a sentença de improcedência, a reconhecer 
direito à prestação em favor do réu, a pretensão não esteja alcançada pela 
prescrição.

Além disso, não se pode esquecer de que a prescrição pode ser suspen-
sa (artigos 197 a 201 do Código Civil), ou mesmo interrompida (artigo 202 do 
mesmo Código) durante o trâmite da demanda que não foi proposta pelo réu 
(ainda que em sede de reconvenção). 

Bom e proveitoso exemplo é o do protesto judicial, que pode ser requeri-
do pelo réu com o objetivo exclusivo de interromper a prescrição, mesmo que 
ele, depois, não venha a propor ação de conhecimento e, sim, aproveitar, no 
âmbito de certificação, da sentença de improcedência, antes proferida. Outro 
exemplo a se invocar em igual patamar é o da situação jurídica em que envolva 
interesse de incapazes. Nos termos do artigo 198, I, do Código Civil, contra eles, 
não corre prazo prescricional. 

Tudo isso se está a falar sem desconsideração à apresentação de exceção 
material pelo réu (cujo prazo prescricional se identifica com o da pretensão98), 
que amplia o objeto litigioso do processo e representa verdadeira demanda 

96. “Parece correto o entendimento de que a ação meramente declaratória ajuizada quando já fosse permitido 
o ajuizamento da ação condenatória não tem aptidão de interromper a prescrição, tendo em vista que o 
demandante não demonstrou a vontade de efetivar a prestação cuja existência se busca reconhecer. Há 
diferença, pois, entre a ação meramente declaratória positiva (ajuizada posteriormente à lesão) e a ação 
condenatória” (DIDIER JUNIOR, 2007, p. 248).

97. Foi assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial nº 1354361/SP, de relatoria 
da Ministra Nancy Andrighi, integrante da Terceira Turma, em julgamento ocorrido em 09 abr. 2013: 

 “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 
DISTRIBUIÇÃO. PRÉVIA AÇÃO DECLARATÓRIA VISANDO À RESCISÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO VERIFICA-
DA. 1. Discussão acerca da interrupção da prescrição para ação condenatória de reparação de danos com 
fundamento na prática de ato ilícito, decorrente de citação válida efetivada em prévia ação declaratória de 
rescisão contratual. 2. A autora pretende ser indenizada pelos danos sofridos em decorrência da rescisão 
contratual declarada por sentença e que foi provocada pela prática de atos ilícitos pela ré, também reconhe-
cidos na sentença declaratória. 3. Esta Corte reconhece, em algumas hipóteses, que a citação válida em ação 
declaratória interrompe a prescrição na respectiva ação condenatória, nos termos do artigo 219 do Código de 
Processo Civil. 4. Na hipótese, o pedido da ação declaratória caracteriza a causa de pedir para a ação inde-
nizatória, restando, portanto, clara a relação entre elas e, por isso, justifica-se a interrupção da prescrição, 
na esteira dos precedentes desta Corte. 5. Negado provimento ao recurso especial”.

98. Nos termos do artigo 190 do Código Civil, “A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão”.
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por ele proposta. Com a intimação do autor para apresentar réplica, nos ter-
mos do artigo 350 do Código de Processo Civil, a prescrição estará interrompi-
da, com retroação à data da apresentação da resposta pelo réu99. 

A falar da improcedência, agora, relacionada aos efeitos anexos e/ou se-
cundários da sentença, não se pode deixar de reconhecer que alguns desses 
apenas constituem prestação passível de exigibilidade a partir da prolatação 
da sentença, o que significaria início da contagem do prazo prescricional só 
neste momento. A seção da sentença, relacionada aos custos do processo, bem 
ilustra, em tom de ratificação, esta afirmação. Por isso, nem sempre a prescri-
ção frustra a execução da sentença de improcedência. 

3.14. Se a improcedência decorresse da carência probatória, não haveria cer-
tificação em favor do réu

Há quem defenda, ainda, que, se a sentença de improcedência se fundas-
se em falta de provas, dela não decorreria suficiente certeza a autorizar a exe-
cução por parte do réu. Tal argumento também não prevalece, quando levado 
em consideração que a certeza necessária a amparar a executividade não é a 
fática e sim a jurídica. 

De forma não incomum (a despeito de não ser a regra), o autor é contem-
plado por sentença de procedência pela circunstância de o réu não ter conse-
guido convencer o juiz acerca das assertivas fáticas que ele apresentou. Mesmo 
sem prova produzida pelo réu, o autor é beneficiado. 

Não poderia ser diferente quando os sinais de ocupação dos polos da 
relação processual fossem invertidos, porque, caso contrário, em frontal des-
respeito à igualdade, somente o autor poderia ser beneficiado com a certeza 
jurídica, enquanto que o réu precisaria alcançar a certeza fática, o que lhe se-
ria muito mais oneroso. Estar-se-ia a possibilitar tratamento diferenciado, con-
quanto não houvesse outro elemento de diferenciação a não ser a ocupação 
dos polos da relação processual.  

O artigo 373 do Código de Processo Civil é corolário da indeclinabilidade. 
Ele constitui regra de julgamento, a partir da distribuição, em plano abstrato 
e, em geral, de forma estática, do ônus da prova. Admite-se, mesmo nas cir-
cunstâncias em que o processo não é suficientemente instruído, a possibilidade 

99. Caso vise a alcançar o reconhecimento de alguma obrigação, a pretensão pode ficar prejudicada pela 
prescrição, mas nada impede que se pleiteie uma declaração, conquanto ela, ainda que reconheça uma 
obrigação, não possa ser posteriormente executada. Isso por se considerar que a parte pode ficar satis-
feita com apenas a declaração.  
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de certificação jurídica. Trata-se, para o vencido, de risco inerente à atividade 
processual, que deve ser assumido independentemente de quem seja o autor 
ou o réu.

Aliás, por se admitir que a executividade firma laço estreito com a igual-
dade, aquela não fica comprometida diante de um contexto probatório, que, 
muitas vezes, alberga-se na subjetividade.  

Laço de igual força une a certeza jurídica à coisa julgada, que não se com-
promete com a verdade, mas sim com a segurança. Se não for admitida a exe-
cutividade da sentença de improcedência proferida em contexto de carência 
probatória, estar-se-á a ferir a coisa julgada e, por conseguinte, a segurança 
jurídica. É que se proporcionará ajuizamento de nova ação pelo réu somente 
quando para tentar desqualificar uma coisa julgada específica (aquela que não 
se adjetivaria a determinado contexto probatório).

É preciso que fique muito claro. 

A executividade da sentença de improcedência se fundamenta, também, 
na coisa julgada, que não se diferencia quando há mais ou menos provas a 
alicerçar o julgamento, até porque este é de procedência ou de improcedên-
cia, e não se qualifica pela alegada “carência de provas”. Pouco importa se a 
improcedência decorreu ou não de carência probatória. Os efeitos da coisa jul-
gada serão os mesmos. Objetar a executividade com o argumento de carência 
probatória constitui verdadeiro atentado a básicos preceitos processuais.    

Não fosse o suficiente, deve-se dizer que a sentença proferida em cenário 
de carência probatória é exceção. Geralmente, as provas trazidas ao processo 
são suficientes ao convencimento judicial. Mesmo que fosse descartada esta 
exceção (o que seria feito, mais uma vez, em respeito ao enriquecimento do 
plano argumentativo), a executividade da sentença de improcedência ainda 
persistiria como regra.

Deve-se observar, por outro lado, que a sentença proferida sob a premissa 
de falta de prova pode ser capaz de certificar, no plano jurídico, nomeadamen-
te com base na contraditoriedade, certeza suficiente a justificar a executividade 
da sentença por parte do réu.           

4. CONCLUSÕES

A executividade da sentença de improcedência, proferida no processo ci-
vil, é exigência proveniente das diversas garantias constitucionais, entre elas, a 
da eficiência, da duração razoável do processo e da segurança jurídica. 

A partir da delimitação do objeto litigioso do processo pelas afirmações 
da existência de direito que são apresentadas pelas partes, possibilita-se a 
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formação de coisa julgada em amplitude maior do que a que se delimitaria, 
exclusivamente, pelo(s) pedido(s) formulado(s). 

O réu da relação processual, independentemente da formulação de pe-
dido(s), pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada, a ponto de ver 
reconhecido, em seu favor, direito à prestação como decorrência da certifica-
ção, advinda da contraditoriedade e/ou do acolhimento de exceção substancial 
apresentada e/ou da agregação de efeitos anexos e/ou secundários.

Explica-se, portanto, a executividade da sentença de improcedência quan-
do reconhecido o direito à prestação em favor do réu.

Não será, então, preciso o réu intentar nova ação cognitiva.

Impossibilitar a executividade da sentença de improcedência é alimentar 
a adoção de posicionamento que passa ao lado da inconstitucionalidade, ferir 
valores sociais hodiernos e preservar formas desprovidas de funcionalidades, 
sobretudo, no modelo cooperativo de processo em que se preservam, com 
maior nitidez, o contraditório e a ampla defesa.

É chegado, então, um novo momento de sufragar, de uma vez por todas, a 
executividade da sentença de improcedência, pois quebrar velhos paradigmas 
para dar nova roupagem a tradicionais institutos jurídicos é exigência que se 
compraz à contemporaneidade. Afinal, a vida é como um quebra-cabeça, onde 
o importante não é ter todas as peças, é sim, colocá-las no lugar certo. Admitir 
a executividade da sentença de improcedência é fazer bom uso das partes do 
sistema para lhe dar completude e harmonia.
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SUMÁRIO: 1. RESENHA INTRODUTÓRIA; 2. BREVES APONTAMENTOS SOBRE A TUTELA DE URGÊNCIA; 
3. OBJETIVOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ; 4. A TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; 4.1. CONSEQUÊNCIAS DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SOB A PERSPECTIVA DO RÉU; 5. A RESPONSABILIDADE PELA TUTELA DE 
URGÊNCIA EM CASO DE ‘INSUCESSO’ DA AÇÃO DE IMPROBIDADE; 5.1. EFEITOS DO ‘INSUCESSO’ DA AÇÃO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA; 6.  BREVE FECHAMENTO; 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. RESENHA INTRODUTÓRIA

O texto busca examinar de forma panorâmica a questão da responsabi-
lidade (processual) de cunho patrimonial decorrente da efetivação de tutela 

1. O presente artigo tem como base o texto anterior (MAZZEI, Rodrigo; MARQUES, Bruno Pereira. Primeiras 
linhas sobre a responsabilidade pelos danos decorrentes da efetivação de tutelas de urgência em caso 
de insucesso final da ação de improbidade administrativa. Revista Jurídica (Porto Alegre. 1953), v. jun-14, 
p. 9-44, 2014), mas que foi ampliado e totalmente atualizado após a sanção do NCPC (Lei 13.105/05).

2. Pós-doutor (UFES - bolsa CAPES-REUNI), Doutor (FADISP) e Mestre (PUC/SP), Professor da graduação e do 
mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Vice-presidente do Instituto dos Advogados 
do Estado do Espírito Santo (IAEES). Presidente da Escola Superior da Advocacia (ESA-OAB/ES).

3. Pós-Graduado em Direito Civil pela Faculdade de Direito de Vitória – FDV. Mestrando em Direito Proces-
sual pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Advogado.
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urgência nos casos de insucesso final da ação de improbidade administrativa4. O 
tema é bastante amplo e no presente ensaio o desenvolvimento do debate está 
basicamente focado na possibilidade (ou não) de responsabilização, sem esgo-
tar o tema em si, na medida em que há questões importantes (e que decorrem 
da discussão) que merecem ser analisadas de forma mais depurada (como é o 
caso da legitimidade passiva da reparação5 e do alcance desta6).

Fixando o ponto nuclear do trabalho, segue-se aqui a ideia de que a fina-
lidade precípua das tutelas de urgência7 é permitir que o jurisdicionado tenha 
o seu direito alegado protegido de potenciais prejuízos que esse possa sofrer 
caso tenha que aguardar um provimento final. Essa proteção parte da ideia de 
que se a espera pela solução final pela via do processo trouxer um resultado 
que não mais seja útil ao jurisdicionado, o próprio direito de ação será macu-
lado.

Levando em consideração a nobre intenção do Constituinte ao prever a 
ação de Improbidade Administrativa como o instrumento processual apto à 
defesa da probidade da atuação dos agentes públicos enquanto atuantes na 
Administração8, percebe-se que as tutelas de urgência são elementos-chaves 
para a implementação desse objetivo.

Por sua vez, ao passo que a tutela cautelar tem como escopo a preser-
vação de condições para que o cumprimento das penalidades previstas na 
legislação, o réu acaba sofrendo consequências, que podem também ser de 
natureza grave, mas que são relevadas por vozes da doutrina pátria. Essas 
consequências ganham amplitude quando, a despeito de deferidas medidas 
invasivas em seu patrimônio, ao final do processo chega-se a uma decisão 
que reconhece a lisura na atuação do réu (resolvendo-se o mérito através da 

4. Optamos pela expressão mais genérica de ‘insucesso final’ (e não de improcedência) em razão da própria 
inteligência do artigo 302 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), pois a responsabilidade ali prevista 
pode ocorrer toda vez que a sentença for “desfavorável” ao beneficiário da tutela cautelar, consoante 
pode se depreender da arquitetura do dispositivo.

5. Nas ações de improbidade movidas pelo Ministério Público, como se deve fixar a legitimidade para o 
pagamento da indenização, caso esta seja admitida? Adiante, de forma rasa, tecemos algumas conside-
rações, projetando a discussão mais vertical para novo ensaio.

6. Os prejuízos apurados serão apenas os materiais comprovados ou podemos cogitar em dano moral e 
responsabilização pela perda de uma chance? Também de forma breve tratamos do tema no presente 
texto, embora a temática mereça análise mais horizontal e com maior profundidade.

7. Como já adiantado, no presente texto não se buscou marcar as diferenças expressivas entre a tutela 
cautelar e a tutela antecipatória, razão pela qual em muitos momentos o uso da expressão mais genérica 
“tutela de urgência” tem apenas objetivo de fluidez do texto, sem a preocupação de arquitetura técnica 
para diferenciações das técnicas. Para uma análise mais acurada (e didática) entre os pontos de contato 
e de distância entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória, confira-se: Didier Jr, Paula Sarno Braga e 
Rafael Oliveira (Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 6ª, ed.. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 461-487).

8. Conforme artigo 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988.
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improcedência do pedido), ou mesmo quando a ação de improbidade ao final 
vem a falecer por outros motivos (como nas hipóteses comuns de extinção sem 
resolução de mérito). 

Assim, como já anunciado, o objetivo do presente trabalho é, após a iden-
tificação dos elementos que autorizem a concessão de tutelas de urgência em 
desfavor do réu, fixar-se na possibilidade da responsabilidade patrimonial pe-
los danos causados pela medida constritiva que acabou sendo absorvida (ne-
gativamente) pelo ‘insucesso final da ação de improbidade’.

2. BREVES APONTAMENTOS SOBRE A TUTELA DE URGÊNCIA

Firmou-se o entendimento de que o processo possui o objetivo precípuo 
de entregar à parte o direito material que essa acredita que possui. O trâmite 
serve, assim, para identificar a quem assiste o direito material. Por sua vez, 
essa investigação demanda tempo para que seja exercida a atividade investi-
gatória, tendo um caminho a ser observado a fim de permitir ao magistrado a 
melhor cognição acerca do tema possível. Ocorre que há situações em que esse 
tempo necessário à investigação por meio do processo encontra justamente no 
tempo um grande obstáculo, mormente se termos em conta a velocidade dos 
dias atuais. O professor Dinamarco alerta do “tempo como fator de corrosão de 
direitos”9. Nessa linha, e sem afastar-se da ideia de que o processo é o instru-
mento para a realização do direito material, mostra-se necessária a existência 
de medidas que permitam mitigar os efeitos do tempo sobre o processo. Esse, 
portanto, é o objetivo das tutelas de urgência: a neutralização dos efeitos do 
tempo.

A tutela de urgência é, pois, a técnica processual adotada quando se en-
contra diante de situação em que o direito a ser tutelado não comporta aguar-
dar o exercício da cognição total sobre a matéria. Restringe-se assim a cognição 
para que a decisão se dê de forma mais célere e mantendo-se útil ao jurisdi-
cionado. Decorre do que Ovídio A. Baptista Silva descreve como 

Empenho, constantemente renovado pela ciência do Direito, de 
reduzir a influência do tempo, de que o processo nunca poderá 
prescindir inteiramente, em função de dar realização prática ao 
direito.10

Piero Calamandrei, ao discorrer sobre o dilema entre esse risco que 
decorreria da espera pelo transcorrer natural do processo que exsurge no 

9. DINAMARCO, Cândido Rangel. O regime jurídico das medidas urgentes. In Nova era do processo civil. 2.ed. 
Sâo Paulo: Malheiros, 2007.p. 65

10. SILVA, Ovídio Araújo Baptista. Do Processo Cautelar, Rio de Janeiro, 3.ed, Editora Forense, 2001. p. 81.
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procedimento cautelar (mas extensível a todas as tutelas de urgência), afirma 
que:

Os procedimentos cautelares representam uma conciliação en-
tre as duas exigências, frequentemente contrastantes, da justiça, 
aquela da celeridade e aquela da ponderação: entre fazer de-
pressa mas mal, e o fazer bem feito mas devagar, os procedimen-
tos cautelares objetivam antes de tudo, a celeridade, deixando 
que o problema do bem e do mal, isto é, da justiça intrínseca do 
procedimento, seja resolvido sucessivamente com a necessária 
ponderação nas repousadas formas do processo ordinário.11

Em linha semelhante, Marcelo Abelha Rodrigues traz que, ao contrário do 
que ocorria até as quatro últimas décadas, hodiernamente com a importância 
que vem ganhando a efetividade, criou-se uma tensão entre essa e a segurança 
jurídica12. Considerando que as tutelas de urgência têm como objetivo precípuo 
a mitigação dos efeitos do tempo no processo (e também no direito material 
da parte), a análise da concessão ou não da tutela de urgência passa, então, 
pela percepção de quem passará a suportar os efeitos potencialmente danosos 
do tempo.

Sob a perspectiva constitucional, a tutela de urgência figura como um cata-
lizador do assegurado acesso à justiça, mitigando os riscos que a espera pela 
definitiva análise do direito invocado pode trazer para o autor. Há situações em 
que a espera para o provimento final, após cognição exauriente, não permitirá 
à parte o efetivo gozo do direito que se buscou proteção. De nada adiantaria 
assegurar o acesso à justiça se esse acesso não for útil13.  Bedaque, citando 
Comoglio, afirma que “a garantia constitucional de ação implica a existência 
de tutela jurisdicional adequada à proteção do direito demonstrado em sede 
processual”14. 

Por outro lado, sem a existência de mecanismos que permitissem que esse 
acesso à justiça tivesse utilidade real à parte, essa garantia seria meramente 
formal. Assim, as tutelas de urgência se mostram como o instrumento a permitir 

11. CALAMANDREI, Piero.  Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Trad. Carla  Ro-
berta Andreasi Bassi. Campinas: Servanda, 2000, pp. 39-40

12. RODRIGUES, Marcelo Abelha . Manual de Direito Processual Civil. 5ª Ed., São Paulo: Ed. RT, 2010. p. 649-650
13. No particular, mister que se faça a conjugação com a própria inspiração constitucional da duração razo-

ável do processo que, embora muito mais ampla que a luzes da tutela de urgência, guarda pertinência 
temática com a questão. No sentido, com horizontes mais abertos, confira-se: Rodrigo Mazzei. Aspectos 
Panorâmicos do “Tempo” na “Realização do Direito”. In: Bruno Freire e Silva; Rodrigo Mazzei. (Org.). 
Reforma do Judiciário: análise interdisciplinar e estrutural do primeiro ano de vigência. Curitiba: Juruá, 
2006, p. 521-535.

14. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 
(tentativas de sistematização). 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2003
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a efetiva concreção do acesso à justiça nos casos em que a influência do tem-
po tiver aptidão a retirar sua utilidade. Nessa linha, a tutela de urgência surge 
como decorrência da efetiva garantia de acesso à justiça. 

Também trazendo o enfoque constitucional das tutelas de urgência, o pro-
fessor Ovídio A. Baptista Silva defende a ideia de um direito substancial de cau-
tela, na medida em que, configurada uma situação de risco, ante a imposição 
do monopólio estatal da jurisdição, caberia ao Estado proteger o jurisdicionado 
de tal risco ainda que antes do desenvolvimento completo da atividade ju-
risdicional (cognitiva ou executória), sob pena de permitir o perecimento do 
direito15. E, como conclusão acerca da origem constitucional do reconhecimento 
a um direito substancial de cautela, assevera que:

Certamente pode-se afirmar que o verdadeiro fundamento da 
pretensão à segurança, ou do “direito substancial de cautela”, 
promana de princípio de natureza constitucional, imanente a todo 
o Estado de Direito.16

Ainda partindo dos fundamentos constitucionais, os professores Marcelo 
Abelha Rodrigues17, Ovídio Baptista18 e Bedaque19, dentre outros, apontam ainda 
que as tutelas de urgência possuem inspiração no princípio constitucional da 
efetividade da tutela jurisdicional.

Para fins de concessão das tutelas de urgência, pressupõe-se o exame 
do direito invocado sob duas perspectivas: uma cognição exercida de forma 
sumária do direito material que se pretende protegido e a análise do risco 
propriamente dito que aguardar o final do processo poderia causar a esse di-
reito.  Desse exame se extrai os requisitos básicos para concessão das tutelas 
de urgência: o fumus boni iuris e o periculum in mora (quando diante de tutela 
cautelar) ou verossimilhança da alegação e risco de dano irreparável ou de 
difícil reparação (quando diante de tutela antecipada).

3. OBJETIVOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Fixadas premissas básicas acerca das tutelas de urgência, o ponto que 
chama a atenção em sua aplicabilidade em sede de ação de improbidade ad-
ministrativa diz respeito ao que se pretende proteger com a utilização dessa 

15. SILVA, Ovídio Araújo Baptista. Do Processo Cautelar, Rio de Janeiro, 3.ed, Editora Forense, 2001 p. 72.
16. Idem. p. 73.
17. RODRIGUES, Marcelo Abelha . Manual de Direito Processual Civil. 5ª Ed., São Paulo: Ed. RT, 2010. p. 649
18. SILVA, Ovídio Araújo Baptista. Do Processo Cautelar, Rio de Janeiro, 3.ed, Editora Forense, 2001. p. 73.
19. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 

(tentativas de sistematização). 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
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técnica. E essa resposta somente é obtida quando analisados os objetivos que 
cercam a ação de improbidade administrativa.

O principal objetivo da ação de improbidade é a defesa da moralidade 
administrativa. Prevista na Constituição, a ação de improbidade administrativa 
surge como arma contra o agente público desonesto, que se utiliza da Adminis-
tração para benefícios próprios, atingindo também o agente que ignora os pre-
ceitos básicos que regem o poder público. Essa previsão constitucional mostra 
a importância que o constituinte conferiu aos cuidados que o agente público 
deve observar não só os primados de honestidade, mas atender também aos 
princípios que regem a Administração. Nessa esteira, é possível identificar na 
lei 8.429/92 três espécies de atos que, no entender do legislador, merecem 
punição por justamente atentarem contra a probidade do manejo da “res pu-
blica”. E, com o advento do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), um quarto tipo 
de ato de improbidade fora positivado.

O primeiro ato passível de sancionamento por ser tido como caracteriza-
dor de improbidade, previsto no artigo 9° da Lei 8.429/92, é o enriquecimento 
ilícito por parte do agente público. Antes de elencar uma lista exemplificativa 
de situações em que é considerado ato de improbidade administrativa por 
configurar enriquecimento ilícito, o mencionado dispositivo prevê que “constitui 
ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de car-
go, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 
1° desta lei”. No sentido, segundo José dos Santos Carvalho Filho:

Constitui objeto da tutela o enriquecimento legitimo, justo e moral. 
Não ha objeção a que o individuo se enriqueça, desde que o faça 
por meios lícitos. O que a lei proíbe e o enriquecimento ilícito, 
ou seja, aquele que ofende os princípios da moralidade e da 
probidade.20

Fica claro que a preocupação do dispositivo é com a utilização da posição 
de agente público para fins de auferição de vantagens distintas de sua remune-
ração. Essa preocupação tem lugar na medida em que, impedido de obter van-
tagens pessoais do fato de exercer atividade afeta ao trato com a coisa pública, 
o agente direcionará seu esforço ao melhor cumprimento de seu mister, com 
vistas ao incremento da atividade pública. Eventual dano ao erário, para fins de 
enquadramento nas hipóteses do artigo 9° é, a priori, irrelevante, bastando que 
se configure vantagem anômala (ainda que efetiva) ao agente público.

O segundo ato imputado como ímprobo pela legislação está previsto no 
artigo 10° da Lei 8.429/92, fazendo menção a atos que causem lesão ao erário. 

20. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1070
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Também veiculando um rol exemplificativo, prevê o mencionado artigo que 
“Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qual-
quer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, des-
vio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei”. Nesse dispositivo, o foco legislativo é 
a lesão ao erário, entendido como a própria pessoa jurídica que é vítima do 
ato de improbidade21, não se apercebendo no dispositivo uma perquirição se 
o agente público obteve algum benefício com tal ato. Djalma Pinto lembra bem 
que o agente público tem o dever de defender a Administração, pois “quem 
detém a guarda de bens de terceiro deve não apenas prestar conta, mas igual-
mente, defende-los, adotando todas as providências necessárias para a pre-
servação de sua integridade”22. Assim, fica claro que:

O objeto da tutela reside na preservação do patrimônio publico. 
Não somente e de proteger-se o erário em si, com suas dotações 
e recursos, como outros bens e valores jurídicos de que se com-
põe o patrimônio publico. Esse e o intuito da lei no que toca a tal 
aspecto.23

Já o terceiro ato imputado como de improbidade administrativa mostra-se 
mais sensível. Trata da previsão do artigo 11 da Lei 8.419/92 que prevê como 
ato de improbidade administrativa a violação dos princípios da administra-
ção pública, estipulando que “constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições”. Também acompanhado de rol exemplificativo, essa hipótese mos-
tra-se como bem tormentosa, uma vez passível de enquadramento um sem-nú-
mero de atos, bastado variar a interpretação jurídica. Assim, essas hipóteses 
devem ser encaradas com parcimônia, a fim de que esse importante instrumen-
to não acabe sendo aniquilado por si próprio.

De toda sorte, na busca de higidez na aplicação da norma, tem-se que o 
objetivo da referida previsão legal, superando a visão de que a improbidade 
decorreria apenas de atos que gerem consequências concretas à Administra-
ção (seja sua utilização pelo agente público em benefício próprio, seja o dano 
direto que lhe fosse causado), é a imposição da observância dos princípios 
constitucionais que a regem. 

Não obstante as três hipóteses previstas na lei de improbidade adminis-
trativa terem como objeto de tutela questões distintas e, via de consequência, 

21. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1071
22. PINTO, Djalma. Direito eleitoral. São Paulo: Atlas, 2006, p. 392
23. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 1071
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receberem tratamento jurídico distinto, não se pode olvidar que a análise do 
ato deve levar em conta toda a situação posta, pois, como bem alerta Maria 
Sylvia Zanella di Pietro:

O mesmo ato pode enquadrar-se em uma, duas ou nas três hi-
póteses de improbidade prevista na lei. Por exemplo, a omissão 
ou retardamento na prática de ato que deveria ser praticado de 
ofício, prevista no inciso II do artigo 11, pode causar prejuízo para 
o erário, incidindo no artigo 10, e o enriquecimento ilícito no exer-
cício do cargo, incidindo também na regra do artigo 9°24.

Por fim, tem-se descritos como atos de improbidade administrativa, por 
parte do prefeito, a prática dos atos elencados no artigo 52 da Lei 10.257/01 (Es-
tatuto das Cidades)25. Nas hipóteses elencadas, percebe-se que não há a preo-
cupação com a Administração ou outra pessoa jurídica, mas sim com a ordem 
urbanística municipal. Destaca Carvalho filho que “nas hipóteses do Estatuto, o 
objeto da tutela é a ordem urbanística do Município, ou, se assim se preferir, a 
observância das diretrizes gerais de política urbana definidas no plano diretor 
do ente municipal.”2627.

Tão importante quanto apontar os atos que se caracterizam por serem 
considerados ímprobos aos agentes públicos é a veiculação das sanções que 
esses estão sujeitos ao praticarem os atos vedados pela lei. Ainda que os inci-
sos do artigo 12 da Lei 9.429/92 tratem de cada hipótese de ato de improbidade 
isoladamente, percebe-se que trazem sempre as mesmas sanções, variando 
apenas os parâmetros para fins de dosimetria. São, ao todo, sete penalidades 

24. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella . Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.843
25. Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções 

cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992, quando:

 I – (VETADO)
 II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao 

patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei;
 III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 

desta Lei;
 IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso 

em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei;
 V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1o do 

art. 33 desta Lei;
 VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 desta Lei;
 VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3o do art. 

40 e no art. 50 desta Lei;
 VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor 

da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado.
26. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 1074
27. Trata-se, em verdade, de ação de improbidade específica que merece ter contornos próprios, adequa-

dos ao seu ambiente e finalidade.
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aplicáveis ao agente que praticar ato de improbidade administrativa, a saber: 
perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ressarcimento 
integral do dano; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos; pa-
gamento de multa civil; proibição de contratar com o Poder Público; proibição 
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Analisando as penalidades, ainda que de todas extraia-se um caráter pu-
nitivo ao agente ímprobo, é possível destacar algumas funções que essas têm 
por objetivo exercer: punição propriamente dita; retorno ao status quo ante, a 
fim de evitar a perpetuação dos efeitos do ato de improbidade; preservação 
da Administração, impedindo que essa venha a manter relações com indivíduos 
que já tenham demonstrado pouco caso com o trato com a coisa pública. As 
duas primeiras hipóteses contam ainda com a possibilidade de invocação da 
tutela cautelar para que esses efeitos não se esvaiam com o tempo.

Desta feita, conclui-se que a ação de improbidade administrativa tem 
como finalidade a investigação e consequente aplicação das sanções previstas 
na legislação.

4. A TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Das espécies de sanção passíveis de serem aplicadas por decorrência de 
prática de ato de improbidade administrativa é possível depreender que aque-
les de cunho patrimonial claramente podem ser frustrados pela conjugação da 
ação do réu com o decurso de tempo até o término do trâmite processual. Para 
essas hipóteses está aberta, justamente, a via da tutela de urgência, notada-
mente a tutela cautelar28. 

Não obstante a tutela cautelar estar à disposição para assegurar a efe-
tividade dos resultados de qualquer demanda, no tocante à proteção da Ad-
ministração contra atos de improbidade administrativa é possível notar que 
a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, §4°, traz a possibilidade de 
proteção cautelar: a indisponibilidade de bens do agente que praticar atos de 
improbidade administrativa.

Já Lei 9.429/92, além da indisponibilidade de bens prevista constitucional-
mente e repetida no artigo 7°, traz expressas outras modalidades de provi-
mentos cautelares à disposição do legitimado ativo da ação de improbidade 

28. Como já adiantado, no presente texto não se diferencia a tutela cautelar e a tutela antecipatória, sendo 
o tema tratado na maioria das vezes com o foco da tutela de urgência como gênero. Fazendo a diferen-
ciação supra, confira-se: Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Curso de Direito Processual 
Civil. Volume 2, 6ª, ed.. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 461-487).
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administrativa, tais como o sequestro e investigação, exame e bloqueio de 
bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no ex-
terior, previstos no artigo 16 e parágrafos, além do afastamento do agente pú-
blico do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à instrução processual, conforme dicção 
do parágrafo único do artigo 20. Não é difícil se notar que em vários casos a 
natureza cautelar de tais medidas ficará evidenciada, variando o que se pre-
tende acautelar (uma futura execução das sanções eventualmente impostas ou 
a própria instrução processual).

Independentemente da previsão de ‘medidas cautelares’ na lei de impro-
bidade administrativa, nenhum óbice há em se utilizar de outras modalidades 
de tutela cautelar prevista no Código de Processo Civil, muito menos na utili-
zação do poder geral de cautela para alcançar o objetivo preventivo. Como 
leciona Cassio Scarpinella Bueno:

Seja pelo emprego do “arresto” a que se referem os arts. 813 
a 821 do Código de Processo Civil [...], seja, de forma mais am-
pla, em nome do “dever-poder geral de cautela”, é inafastável a 
viabilidade de serem requeridas e, consoante estejam presentes 
os seus respectivos pressupostos, deferidas medidas que visem 
assegurar o resultado útil do processo no que diz respeito à apli-
cação das penas monetárias.29

Em sendo de natureza cautelar, a concessão dessas medidas deve se dar 
mediante a análise da existência dos requisitos para tal espécie de provimento.

Requisito inconteste para fins de decretação da indisponibilidade dos bens 
dos réus – e das demais medidas cautelares – é o chamado fumus boni iuris. Sem 
tratamento específico pela lei de improbidade administrativa, importa saber 
que esse requisito consiste em uma técnica processual consistente na sumari-
zação da cognição necessária ao magistrado para a concessão da tutela cau-
telar. Reduz-se o caminho a ser perseguido até um provimento jurisdicional a 
fim de conferir segurança de que, ao final do processo, desenvolvida cognição 
exauriente, não haverá frustração em obter resultado decorrente da sentença. 
Sob essa perspectiva, Adroaldo Furtado Fabrício lembra que “a cautela só dá 
ao autor a expectativa favorável da efetiva fruição do direito no futuro”30.  Sem 
prejuízo da dicção posta, Cassio Scarpinella Bueno define o fumus boni iuris 
como “a suficiência [...] de que o magistrado convença-se sumariamente da 

29. BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, vol 4: tutela antecipada, tutela 
cautelar, procedimentos cautelares específicos. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 189.

30. FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Breves notas sobre provimentos antecipatórios, cautelares e liminares. In 
Ensaios de direito processual. Rio de janeiro: Forense, 20003.
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existência do direito e das consequências jurídicas pretendidas pelo autor para 
a concessão da tutela jurisdicional.”31. Na mesma linha Calamandrei leciona que:

Em sede cautelar basta que a existência do direito pareça ve-
rossímil, ou seja, melhor dizendo, basta que, segundo cálculo de 
probabilidade, se possa prever que o procedimento principal 
declarará o direito em sentido favorável àquele que requeira a 
medida cautelar.32

Exercendo uma cognição sumária, para fins de deferimento da indisponi-
bilidade dos bens do réu (medida cautelar mais comum) ou outro provimento 
de urgência, o magistrado deve analisar a existência de elementos dos quais se 
possa inferir a possibilidade da configuração do ato de improbidade adminis-
trativa invocado pelo autor da demanda. 

Percebe-se, pois, que a matéria cognitiva em ocasião da tutela cautelar se 
limita à análise se a demanda possui chances de sucesso, ou seja, que não se 
trata de uma aventura processual, mas efetiva busca de uma tutela jurisdicional 
sustentada. E que, por isso, esse processo merece também ser tutelado, para 
que seja útil no futuro.

Por outro lado, se a decretação da indisponibilidade de bens do réu na 
ação de improbidade administrativa segue o requisito cognitivo de análise do 
material trazido pelo requerente (e respectiva da ‘probabilidade de sucesso 
da postulação’) feito ordinariamente na tutela cautelar, o mesmo não se tem 
entendido do elemento da urgência. Isso porque, parte da doutrina vem de-
fendendo que para fins de decretação da indisponibilidade de bens do réu na 
ação de improbidade administrativa, a demonstração do perigo na demora de 
uma decisão final – ou seja, quando prolatada a sentença do processo o réu 
não mais teria bens por estar dilapidando seu patrimônio para frustrar o cum-
primento das sanções patrimoniais - não é necessária, seja por ser tal perigo 
presumido, seja pela simples desnecessidade por não haver previsão legal 
nesse sentido33. A jurisprudência toma rumo semelhante, havendo precedentes 
nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça34.

31. BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil, vol 4: tutela antecipada, tutela 
cautelar, procedimentos cautelares específicos. São Paulo: Saraiva, 2009. p 236.

32. CALAMANDREI, Piero.  Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Trad. Carla  Ro-
berta Andreasi Bassi. Campinas: Servanda, 2000.. p. 99.

33. Defendendo tal posição, confira-se: Marcelo Zenckner [Derrogação do art. 20, caput, da lei 8.429/02 pela 
lei da ficha limpa (LC nº 135/2010) e efetividade dos processos que tratam de ato de improbidade adminis-
trativa. In. Tutela Jurisdicional Coletiva. 2ª. série. Fredie Didier Jr, josé Henrique Mouta e Rodrigo Mazzei 
(Coords). Salvador, Juspodivm, 2012, p. 467-470]. 

34. Confira-se: “O Tribunal de origem consignou: ‘a indisponibilidade restrita ao valor do pedido garante 
a efetividade de eventual futura condenação, podendo-se presumir o perigo da demora quando vee-
mentes os indícios de fraude, demonstrando a tendência a atos desonestos.’ (....) Assente na Segunda 
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Em que pesem essas vozes, não é possível encarar a questão da indispo-
nibilidade de bens dissociada da análise de existência ou não do periculum in 
mora. De pronto, abandonar a exigência de que haja risco de que aguardar o 
provimento final possa acarretar prejuízos à futura execução implica em negar a 
natureza cautelar das medidas previstas na lei de improbidade administrativa35.

Como já demonstrado, a finalidade precípua das tutelas de urgência (e, 
portanto, as cautelares) é justamente mitigar os efeitos deletérios que o tempo 
causa ao processo, de onde, inclusive, se infere que o processo cautelar teria 
como objetivo a tutela do processo. Nessa esteira, se for considerado que 
aguardar o final do processo poderia acarretar risco de que futura sentença 
de mérito tivesse sua execução frustrada, a tutela cautelar serviria justamen-
te para evitar tal problema. A exigência de apenas “uma fumaça do direito” 
ao invés da plena cognição serve como facilitador do deferimento da medida 
cautelar, abrandando os requisitos que são exigidos para a prolação de um 
provimento jurisdicional definitivo. Eliminando-se tal requisito, desvirtua-se a 
natureza cautelar da indisponibilidade, conferindo-lhe ares de punição prévia 
ao réu, servindo tal medida como instrumento para o legitimado ativo, e não 
para o processo, conforme entendimento consolidado no direito processual. 

Por sua vez, não é possível afastar a natureza cautelar da medida de in-
disponibilidade de bens do réu convolando-a em uma sanção, por duas razões: 
em primeiro lugar, a incompatibilidade da indisponibilidade com as demais 
sanções patrimoniais, na medida em que todas importam em transferência de 
valores à pessoa jurídica, ao passo que a indisponibilidade apenas impede a 
transferência de propriedade e, assim, o cumprimento de uma impediria logica-
mente o cumprimento da outra; em segundo lugar, a indisponibilidade de bens 
não traz qualquer proveito ao erário (como ocorre em se tratando das sanções 
previstas pela Lei 9.429/92), haja vista que os efeitos são sentidos apenas pelo 
réu, posto inexistir qualquer espécie de transferência patrimonial ao erário36.

Turma do STJ o entendimento de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à 
comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar 
dilapidação patrimonial” (STJ - REsp: 1319484 SP 2011/0281393-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 
22/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA,DJe 20/06/2014); “DIREITO ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL CIVIL. COMPRO-
VAÇÃO DO PERICULUM IN MORA PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POR ATO DE IMPROBIDADE. 
Para a decretação da indisponibilidade de bens pela prática de ato de improbidade administrativa que 
tenha causado lesão ao patrimônio público, não se exige que seu requerente demonstre a ocorrência de 
periculum in mora. Nesses casos, a presunção quanto à existência dessa circunstância milita em favor do 
requerente da medida cautelar, estando o periculum in mora implícito no comando normativo descrito 
no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, conforme determinação contida no art. 37, § 4º, da CF. Precedente citado: 
REsp 1.319.515-ES, DJe 21/9/2012. AgRg no REsp 1.229.942-MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 
em 6/12/2012” (Informativo nº 0515).

35. Próximo, confira-se: Francisco Octávio de Almeida Prado. (Improbidade administrativa.  São Paulo: Ma-
lheiros, 2001, p. 200).

36. A título de reflexão, a “indisponibilidade de bens” embora seja uma medida mais drástica, na maioria 
dos casos acaba tendo efeito menos prático do que providências outras como a hipoteca judiciária 
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Destaque-se ainda que é justamente a urgência na concessão da tutela e 
a impossibilidade de se aguardar o provimento final que autorizam a restrição 
ao espectro de cognição, exigindo-se meramente um juízo de verossimilhança. 
Ovídio Baptista traz muito bem essa intrínseca relação entre a urgência (ou risco 
da demora) e a própria natureza das tutelas cautelares:

Se quiséssemos resumir num conceito unitário todos os pressu-
postos legitimadores da tutela cautelar, de que ora nos ocupa-
mos, poderíamos dizer que, em questão de tutela cautelar, o que 
se busca é o tratamento processual dessa pressão temporal de-
terminada pela urgência.

Nesse sentido, poderíamos, sob o ponto de vista lógico, antepor o 
que a doutrina indica como periculum in mora [...] ao pressuposto 
anteriormente tratado, uma vez que a sumariedade da cognição 
(fumus boni iuris) é, em verdade, determinada pela situação de 
dano iminente a que se encontra exposto o direito provável a ser 
protegido pela tutela cautelar. É esta emergência de dano iminen-
te que determina e condiciona os demais pressupostos. 37

Não bastando a natureza da medida de indisponibilidade de bens do réu 
exigir seu tratamento como tutela cautelar (e, via de consequência, seguir seus 
regramentos), a dispensa do requisito do risco com base na ausência de previ-
são não se sustenta diante de uma análise sistemática do instituto.

Em verdade, nem na Constituição de 1988 nem na Lei 9.429/92 há qualquer 
previsão acerca de requisitos para a concessão dessa medida. A Carta Mag-
na, ao mencionar a indisponibilidade de bens, conferiu ao autor da demanda 
mais um instrumento hábil a assegurar o cumprimento de uma decisão final 
em ação de improbidade administrativa. Contudo, a falta de menção à neces-
sidade de comprovação do risco de não se conceder tal medida não pode ser 
interpretada como prescindibilidade desta. O que há é a Constituição Federal 
conferindo um instrumento, mas que seus contornos práticos devem ser dados 
pelo ordenamento infraconstitucional. Nessa esteira, entra em cena a interpre-
tação sistemática desse instrumental. Sua utilização deve se dar de acordo com 
sua natureza, ou seja, em conformidade com as normas que regem as tutelas 
cautelares.

Independente da questão acerca do periculum in mora para fins de decre-
tação da indisponibilidade dos bens do réu em sede de ação de improbidade 
administrativa, a tutela de urgência nessa demanda permite que o processo se 

(artigo 466 do CPC), que pode ser excepcionalmente concedida em sede de antecipação de tutela, como 
‘antecipação dos efeitos da sentença’.

37. SILVA, Ovídio Araújo Baptista. Do Processo Cautelar, Rio de Janeiro, 3.ed, Editora Forense, 2001. p.81.

Livro 1.indb   517 23/08/2015   22:27:11



RRoR r iR  oRdd R r  R  dRirR  nRR R r R R  oRRoiRo

518

desenvolva de forma tranquila para seu autor, em razão de restar assegurado 
que o patrimônio do réu responderá pelas sanções aplicáveis. Mas e do ponto 
de vista do réu?

4.1. Consequências da tutela de urgência em sede de ação de improbidade 
administrativa sob a perspectiva do réu

O objetivo precípuo das tutelas de urgência é contornar os efeitos do 
tempo incidente no direito material subjacente ao processo instaurado. Por 
outro lado, a concessão da tutela de urgência de cunho patrimonial não tem o 
condão de fazer desaparecer os riscos inerentes à espera da solução final do 
processo. Ocorre o que é possível denominar como uma “distribuição dos riscos 
do processo”. Assim, a tutela de urgência tem o condão de retirar os riscos de-
correntes da demora do processo da esfera jurídica do autor, mas, ao mesmo 
tempo, transfere ao réu o ônus de suportá-los. E em se tratando de ação de 
improbidade administrativa, esses riscos são potencializados.

O efeito mais marcante é a possibilidade de decretação da indisponibili-
dade dos bens do réu. Ainda que não haja imprescindibilidade de ser adotada, 
essa medida é largamente postulada – mormente considerando que, conforme 
á exposto, não se exige a demonstração real de um risco de delapidação pa-
trimonial. 

Sem olvidar a importância dessa medida para fins de futuro cumprimento 
das sanções eventualmente impostas, sua concessão gera fortes impactos ao 
réu. De pronto, destaca-se a grande facilidade de ser deferida uma medida ex-
cessiva. É que as sanções patrimoniais previstas na lei de improbidade adminis-
trativa (perdimento da vantagem auferida, ressarcimento aos cofres públicos e 
pagamento de multa civil) dificilmente são quantificadas (e às vezes até mesmo 
quantificáveis) quando da formulação do requerimento. Os valores referentes à 
vantagem indevida e ao ressarcimento podem ser trazidos desde já ou serem 
apurados em instrução. Mas a multa civil somente tem seu valor revelado na 
sentença, devendo para tanto o magistrado levar em consideração, para fins 
de dosimetria, o que restara apurado no desenrolar processual. 

Por sua vez, durante toda fase cognitiva da ação de improbidade admi-
nistrativa, o réu terá parcela substancial do seu direito de propriedade tolhi-
do com base tão somente na fundamentação apresentada, desconsiderando a 
questão de existência ou não de manter o réu no exercício de seu pleno direito 
de propriedade. Essa limitação ainda impede a escorreita manutenção dos 
bens bloqueados. 

A indisponibilidade de bens desconsidera o efeito que o próprio tempo 
exerce sobre esses bens, ignorando o fato de estarem sujeitos à desvalorização. 
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Bens imóveis estão menos sujeitos a esses efeitos, mas a desvalorização quan-
do diante de bens móveis – e, notadamente, veículos automotores – é sintomá-
tica. E a suposta solução para esse problema acaba por gerar outro problema. 
É que a alienação desses bens, por se tratar de constrição judicial, deve seguir 
uma série de etapas. E, ainda que se utilizasse da alienação por iniciativa par-
ticular prevista no artigo 880 do NCPC – o que, em verdade nem seria possível, 
pois, a despeito de ser a medida menos burocrática, em se tratando de ação 
de improbidade administrativa não é possível em razão de o legitimado ativo 
atuar em defesa de ente público – é cediço que o produto dessa alienação di-
ficilmente alcança o valor correto dos bens alienados.

Por seu turno, mantida as faculdades inerentes à propriedade, o réu além 
de possuir meios (e até mesmo incentivo) para proceder à manutenção dos 
bens da melhor maneira, poderia proceder à alienação de bens para fins de 
substituição (o que, em se tratando de veículos automotores, se mostra como 
a medida mais aconselhável), bastando se proceder à monitoração patrimonial 
do réu para aferir se há decréscimo do patrimônio em importe que frustraria o 
cumprimento das sanções eventualmente impostas.

Não bastando a perda patrimonial decorrente da indisponibilidade de seus 
bens (seja pela desvalorização, seja por ser notória a baixa probabilidade de a 
alienação alcançar o valor de mercado dos bens), a decretação dessa medida 
acarreta sérias consequências à subsistência do réu enquanto do trâmite do 
processo. A decretação da indisponibilidade de bens, por ainda não ser conheci-
da ao menos a multa a ser aplicada, importa em impedir o acesso a valores de-
positados em conta corrente e em ativos financeiros em montante bem superior 
ao que será – provavelmente – executado em caso de procedência do pedido. 
Essa situação acaba por inviabilizar, ou ao menos dificulta bastante, a manuten-
ção de um padrão mínimo de subsistência ao qual o réu estava acostumado.

Nesses casos, a indisponibilidade de bens, acaba sendo uma penalidade 
mais gravosa que as próprias previstas na lei, pois perdura enquanto não encer-
rado o processo. E mais. Além de acabar sendo na prática uma punição a mais 
– punição não prevista, haja vista que a natureza da indisponibilidade de bens 
não é punitiva, mas sim meramente cautelar –, essa punição é aplicada mediante 
cognição sumária e desrespeitando os preceitos constitucionais da ampla defesa 
e até mesmo do contraditório (no caso da concessão inaudita altera pars).

No particular, merece ser notado que a hipoteca judiciária, prevista no ar-
tigo 495 do novo sistema processual38, não é tratada como instituto que reclama 

38. Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que 
determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária 
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a figura do periculum in mora, mas, de modo mais agudo em relação à segurança 
acerca da situação que vai autorizar o seu nascimento, a cognição que lhe dá 
ensejo é plena, já que se trata – segundo entendimento consolidado – de efeito 
anexo da sentença39. Há, como se percebe, espaço de contradição e desnível entre 
as duas providências, pois a hipoteca judiciária (que é mais branda que a indis-
ponibilidade) exige para sua inscrição a cognição máxima, não se satisfazendo, 
em regra, apenas como uma aparência do direito, ao passo que a indisponibi-
lidade decorrente da ação de improbidade (medida de impacto muito maior) 
estará autorizada a partir de juízo de uma verossimilhança ou até indiciário.40-41

No entanto, dada a restrição que a hipoteca judiciária causa no direito real 
de titularidade do réu (em regra, propriedade), é possível se dizer que seu 
desfazimento, em razão de posterior decisão judicial que a casse, poderá criar 
bandeja para possível reparação de danos. Tal possibilidade, além de expressa 
no §5º do artigo 495 do NCPC, que dita que, “sobrevindo a reforma ou a inva-
lidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, 
independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em 
razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquida-
do e executado nos próprios autos”, decorre da própria natureza objetiva que 
o sistema de responsabilização civil toma forma, notadamente numa Sociedade 
de Risco. Sendo assim, há, portanto, espaço para a aplicação da mesma inteli-
gência, pois há pontos comuns nas providências destacadas (indisponibilidade 
de bens e hipoteca judiciária), notadamente quando se afirma que em ambas 
as situações o periculum in mora não é requisito para a restrição no direito de 
propriedade do réu.

Saindo dos trilhos da discussão que traz a hipoteca judiciária como pa-
radigma, percebe-se também que a indisponibilidade de bens é medida que 
tem como alvo mais provável não aquele agente público que reiteradamente 
age em benefício próprio e em desfavor do erário. Esse indivíduo, sabedor das 

valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.§ 1º A decisão produz a hipoteca judiciária: I – em-
bora a condenação seja genérica; II – ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da 
sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor; III – mesmo que impugnada por recurso 
dotado de efeito suspensivo. 

39. No sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24999005614, Relator Desembargador EWERLY GRANDI 
RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2000, Data da Publicação no 
Diário: 12/09/2000.

40. Mais ainda, firmou-se entendimento, agora adotado pelo NCPC (art 495, § 3º) de que a hipoteca judiciária 
não pode ser efetivada sem o prévio contraditório. No sentido: “Não obstante seja um efeito da sentença 
condenatória, a hipoteca judiciária não pode ser constituída unilateralmente; o devedor deve ser ouvido 
previamente a respeito do pedido. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, REsp 439.648/PR, Rel. 
Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 294)..

41. Sobre a hipoteca judiciária no NCPC, confira-se: MAZZEI, Rodrigo; SERPA, Lucas. Hipoteca judiciária: breves 
noções e sua nova roupagem (segundo o Projeto de Novo Código de Processo Civil). Revista Jurídica (Porto 
Alegre. 1953), v. 445, p. 37-60, 2014.
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ilegalidades que pratica também se mostra sapiente em relação às medidas 
de ocultação patrimonial para não ser alcançado por medidas cautelares pa-
trimoniais. O alvo em potencial da indisponibilidade de bens é aquele agente 
que pratica atos de menor gravidade, sem habitualidade ou ainda que o assim 
tenha agido sem a consciência de estar cometendo um ato de improbidade ad-
ministrativa. Esse, sem a malícia daquele, não se mostra propenso à ocultação 
de seu patrimônio e quando a medida cautelar lhe alcança, vê seu patrimônio 
imobilizado até o final do processo.

Por fim, não se pode deixar de mencionar o estigma que a decretação da 
indisponibilidade de bens impõe ao réu perante a sociedade. Quando noticiado 
pelos meios de comunicação social que está alguém sendo réu em uma ação 
de improbidade administrativa, a comunidade em que vive o réu já o observa 
de forma diferente. Constatando-se que o Poder Judiciário além de tudo decre-
tou a indisponibilidade dos bens do réu, a imagem desse réu fica muito mais 
abalada, eis que a medida, aos olhos da população, já soa como se a justiça 
já tivesse reconhecido algo de errado na atuação do réu. Por sua vez, essa 
impressão, mesmo após uma sentença de improcedência demora muito tempo 
para se esvair, principalmente quando se nota que esse tipo de informação é 
tratada com bem menos destaque.

No particular, surge a constatação de que o prejuízo causado pela medida 
pode passar do campo patrimonial, adentrando-se, inclusive, no espectro mo-
ral do réu da ação de improbidade, já que o direito da personalidade merece 
proteção igual (senão maior) do que o direito patrimonial.

5. A RESPONSABILIDADE PELA TUTELA DE URGÊNCIA EM CASO DE ‘INSU-
CESSO’ DA AÇÃO DE IMPROBIDADE

Deferida a tutela cautelar, o processo em que se investiga a prática de ato 
de improbidade administrativa e sua responsabilidade se desenvolve normal-
mente. Nesse tempo, o réu vem sofrendo as limitações impostas pela medida 
assecuratória determinada pelo magistrado em razão de, em uma primeira 
análise, haver chances de as alegações postas pelo autor da demanda serem 
verdadeiras. Julgado procedente o pedido da ação de improbidade administra-
tiva, nada há a se questionar: o que era um juízo de possibilidade fora confir-
mado, dessa vez por um juízo de certeza. A questão torna-se mais tormentosa, 
contudo, quando se depara com um resultado distinto daquele defendido pelo 
autor. Ou seja, quando o desenvolver do processo acaba por levar a uma con-
clusão contrária ao réu e aquele juízo de possibilidade não se confirma quando 
aprofundada a cognição e a ação de improbidade administrativa é julgada 
improcedente.
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A princípio, nenhuma consequência haveria, pois a tutela cautelar seria (ou 
ao menos deveria ser) revogada pela decisão proferida mediante cognição exau-
riente. Ocorre que muitas das vezes a tutela cautelar tem clara aptidão a causar 
danos ao réu, mormente se considerarmos a cautelares patrimoniais. Para essas 
situações, o Novo Código de Processo Civil trouxe a previsão, em seu artigo 302, 
de responsabilização do requerente da providência cautelar pelos prejuízos cau-
sados ao réu, independentemente da reparação por dano processual: 

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, 
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de ur-
gência causar à parte adversa, se:

I – a sentença lhe for desfavorável;

II – obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não for-
necer os meios necessários para a citação do requerido no prazo 
de 5 (cinco) dias;

III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipó-
tese legal;

IV – o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da 
pretensão do autor.

O primeiro ponto acerca dessa responsabilidade que merece atenção é 
quanto à sua natureza. A despeito do posicionamento discordante de vozes im-
portantes na doutrina, é assente que a regra de responsabilização prevista no 
artigo 302 impõe uma responsabilidade objetiva ao autor do pedido. Humberto 
Theodoro Júnior, em análise ao Código de 197342, frisa esse ponto, lembrando 
que não seria meramente uma culpa presumida, mas sim a dispensabilidade 
desse elemento para fins de responsabilização43.  E, nesse ponto, a questão 
do risco se mostra como grande fator justificador da sistemática adotada pelo 
novo ordenamento pátrio.

Buscando a justificação da responsabilidade objetiva no caso da efetiva-
ção das tutelas de urgência, a distribuição do risco dos efeitos do tempo sobre 
o processo pode trazer luz à discussão. Na medida em que a tutela de urgência 
tem como marca a transferência dos riscos da esfera dos direitos do autor, 
transferindo para a esfera de direitos do réu, aquela assume para si os riscos 
dos danos que sua provocação judicial acarreta a esse. Distribuem-se, assim, os 
riscos do insucesso do processo de forma inversa. 

42. O NCPC manteve redação semelhante ao que previa o art. 811 do Código de 1973: “Art. 811. Sem prejuízo 
do disposto no art. 16, o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que 
Ihe causar a execução da medida”.

43. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo cautelar. 23 ed., Livraria e Editora Universitária de Direito, São 
Paulo, 2006.. p.186
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Não seria aceitável que, impondo seu risco relacionado aos efeitos do 
tempo ao réu, em caso de insucesso em sua pretensão de urgência o autor 
transferisse também os riscos pela efetivação da tutela de urgência. Trata-se, 
pois, da assunção dos riscos decorrente da sumarização da cognição, em que, 
o que aparentava ter verossimilhança, não passou de aparência, vez que, ao 
final, restaria demonstrado inexistir o direito alegado. O professor Cândido 
Rangel Dinamarco afirma que nessas situações:

Se ao cabo da instrução exauriente e completa, o juiz decidir 
a causa contra o sujeito que se beneficiou da antecipação, isso 
significará que a aparência de razão ao autor (fumus boni juris) 
não passava de ilusão e só conduzira à antecipação porque havia 
urgência (periculum in mora).44

Piero Calamandrei também invoca a questão do risco assumido pelo re-
querente em pleitear uma medida constritiva com base em cognição sumária:

Também nas medidas cautelares há, analogicamente, um certo ris-
co, inerente exatamente àquele estado de incerteza do direito que 
justifica o procedimento de urgência; e se sucessivamente parecer 
que o direito principal não subsiste, e que por consequência  a apli-
cação da medida cautelar foi inútil e quem sabe prejudicou o pre-
tenso devedor, este terá direito ao ressarcimento dos danos não 
porque o procedimento provisório tenha sido emanado o ilegitima-
mente a favor de quem tivesse desprovido da ação cautelar, mas 
porque cada ação cautelar, tendo entre as suas condições a apa-
rência, e não a existência, do direito, traz consigo uma certa mar-
gem de erro, que constitui, por assim dizer, o preço da prontidão 
e deve onerar naturalmente quem dessa prontidão se beneficia.45 

Não bastando a expressa previsão legal de que a responsabilidade pela 
efetivação da tutela de urgência seja objetiva, analisando a questão da distri-
buição dos riscos do efeito do tempo na demanda à luz da regra de responsa-
bilidade trazida no Código Civil, também é possível concluir-se pela responsa-
bilidade objetiva. O Código Civil, em seu artigo 927, conjugado com o artigo 186, 
traz em seu caput que a regra de responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, 
necessita de que seja perquirida a culpa lato sensu do agente. 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

44. DINAMARCO, Cândido Rangel. O regime jurídico das medidas urgentes. In Nova era do processo civil. 2.ed. 
Sâo Paulo: Malheiros, 2007. p. 97.

45. CALAMANDREI, Piero.  Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Trad. Carla  Ro-
berta Andreasi Bassi. Campinas: Servanda, 2000. pp. 111-112 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Por seu turno, o parágrafo único do artigo 927 traz em seu bojo regra que 
excepcionaliza a previsão geral, informando que a obrigação de reparar o dano 
será independentemente de culpa nos casos previstos em lei ou quando a ati-
vidade implicar risco aos direitos de outrem.

Art. 927 (omissis)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, indepen-
dentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano impli-
car, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Analisando o mencionado parágrafo único, fica claro que quando se plei-
teia uma tutela de urgência, essa atividade tem clara aptidão de causar riscos 
para o direito de outrem, pois, como largamente exposto, os riscos decorrentes 
do efeito do tempo que incidiam sobre o direito do autor passam a ser supor-
tados pelo réu. Ou seja, uma vez concedida a tutela de urgência, é o réu que 
passa a ver o tempo como um inimigo com poder de “corroer” seu direito.

Outra razão que explica a responsabilidade objetiva pela efetivação de 
tutelas de urgência (cautelar ou antecipatória) prevista no art. 302 do NCPC é 
sua semelhança com o cumprimento provisório de sentença, o que impõe, via 
de talante, tratamento assemelhado. Em ambas as hipóteses executa-se uma 
decisão judicial não definitiva (lembrando que as tutelas de urgência concedi-
das possuem como uma de suas características serem executadas de imediato). 
Por sua vez, a cumprimento provisório de sentença também tem previsão de 
responsabilidade objetiva do autor ante a previsão do artigo 520 do NCPC46 (que 
substituiu, mas manteve redação semelhante ao revogado artigo 475-O47 do 
Código de Processo Civil de 1973) que essa corre por conta e responsabilidade 
do exequente.

Sob essa ótica, e trazendo como comparação a sistemática aplicável à 
tutela de urgência, se em sede de cumprimento provisório de sentença, se-
ria incongruente a um mesmo sistema processual imputar a responsabilidade 
objetiva pela execução de um título judicial proferido após exercício de uma 

46. Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo 
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I – corre 
por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar 
os danos que o executado haja sofrido;

47. Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, 
observadas as seguintes normas: I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente, que se 
obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
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cognição exauriente e, ao mesmo tempo, exigisse a perquirição de culpa quan-
do da execução de uma decisão prolatada sob cognição sumária. Na situação 
onde os riscos são maiores (efetivação da tutela de urgência) dar-se-ia um 
tratamento mais benéfico do que em situações onde os riscos seriam menores 
(cumprimento provisório de sentença).

Resgate-se ainda que a previsão legal acerca da efetivação da antecipação 
de tutela invoca as regras do cumprimento provisório. Ainda que nem todas as 
tutelas de urgência impliquem em um cumprimento provisório, a interpretação 
dessa previsão permite invocar a responsabilidade objetiva pela efetivação (e, 
dentre as formas de efetivação, está o cumprimento provisório de sentença). 
Nessa linha, o professor Dinamarco explica que se deve interpretar tanto a 
responsabilidade pela efetivação da tutela cautelar quanto da tutela antecipa-
da da mesma forma uma vez que ambas possuem a mesma aptidão a causar 
danos e ainda que essa responsabilidade pela efetivação (e não só pela exe-
cução), pois o elemento que deve ser considerado é o dano causado, e não 
meramente a forma como esse dano fora causado48.

Verifica-se, portanto, que para fins de responsabilização pela efetivação 
das tutelas de urgência em caso de improcedência da demanda a perquirição 
da culpa é despicienda. Humberto Theodoro Júnior explica que inexiste ato ilíci-
to nessas hipóteses a despeito de haver responsabilidade, concluindo que essa 
responsabilidade civil rege-se simplesmente pelo princípio da sucumbência49.

Superado o ponto mais tormentoso acerca da responsabilidade civil nos 
casos de concessão da medida cautelar e posterior improcedência, os demais 
elementos não trazem muitas complicações. O que merece mais atenção é, 
justamente, a questão do dano. Somente há que se falar em responsabilidade 
quando existente efetivo dano. Nesse sentido, afirma Luiz Orione Neto que:

É entendimento correntio na doutrina que a condição essencial 
para que haja responsabilidade civil é a existência de um prejuízo 
ou dano, seja ele de ordem material ou moral. E justamente o in-
teresse em restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado 
pelo dano é a causa geradora da responsabilidade civil.50

Ao se pronunciar sobre o tema Marinoni e Arenhart aduzem que “o ressar-
cimento pelo dano provocado pela execução da tutela cautelar, apesar de não 

48. DINAMARCO, Cândido Rangel. O regime jurídico das medidas urgentes. In Nova era do processo civil. 2.ed. 
Sâo Paulo: Malheiros, 2007. p.98

49. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo cautelar. 23 ed., Livraria e Editora Universitária de Direito, São 
Paulo, 2006. pp. 186-187.

50. ORIONE NETO, Luiz. Liminares no Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante. 2 ed. São Paulo: 
Editora Método. 2002. p. 95. 
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depender de culpa, exige a demonstração do dano, ou melhor, requer a sua 
delimitação e quantificação.51”. 

Os danos indenizáveis referem-se tanto aos prejuízos sofridos pelo réu 
como também a eventuais lucros cessantes porventura decorrentes da tutela 
cautelar, sem se olvidar também dos danos morais suportados. Como bem frisa 
Humberto Theodoro Júnior:

O dano a indenizar, por causa exclusiva da frustração da ação 
acautelada, refere-se, todavia, não só aos prejuízos provenientes 
da limitação do poder de disposição sobre os objetos submetidos 
às medidas como em geral todas as influências desfavoráveis que 
tenha tido a execução sobre a situação patrimonial do promovi-
do. Até mesmo danos materiais através da ofensa à honra e ao 
crédito têm de ser indenizados.52.

Na forma do parágrafo único do artigo 302 do NCPC, a liquidação (por arti-
gos) dos danos dar-se-á nos próprios autos. É nesse momento em que deverá 
ser demonstrada a existência do dano e este ser quantificado. Também é em 
sede da liquidação acima mencionada que será demonstrado que os danos in-
vocados tenham direta relação com a tutela cautelar deferida, ou seja, o nexo 
de causalidade53.

Percebe-se, então, que a etapa de liquidação inicia-se com apenas uma 
informação: a existência da responsabilidade de o autor da tutela cautelar 
indenizar os danos que essa tenha causado ao réu, cabendo à liquidação a 
comprovação dos demais elementos da responsabilidade.

5.1. Efeitos do ‘insucesso’ da ação de improbidade administrativa quando de-
ferida tutela de urgência

Apontados em linhas gerais os efeitos quando, a despeito de ter sido 
deferida tutela urência, a decisão definitiva do processo for de insucesso da 
postulação do autor cumpre relacioná-los à hipótese em que essa demanda é 
uma ação de improbidade administrativa.

Como já apresentado, a acusação de prática de um ato de improbidade 
administrativa é algo muito sério, afinal se está acusando o agente público de 

51. MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, volume 4: processo cautelar. 
3 tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2008. p. 190.

52. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo cautelar. 23 ed., Livraria e Editora Universitária de Direito, São 
Paulo, 2006. p. 187

53. Acerca da forma de desenvolvimento da liquidação por artigos, confira-se: Rodrigo Mazzei (Reforma do 
CPC. São Paulo: RT, 2006, p. 185-191).
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estar agindo com desonestidade e imputando-lhe a ausência de qualidades 
para que esse integre os quadros da Administração. A gravidade dessas acu-
sações mostra-se latente quando se percebe que esse tema teve tratamento 
originário na Constituição, além de doutrina e jurisprudência albergarem-se 
nessa gravidade para defender tão somente a necessidade de razoável funda-
mentação para que se consiga uma medida cautelar deveras invasiva quanto à 
indisponibilidade de bens. Já foram tratadas ainda as consequências que o réu 
tem de suportar durante o desenvolver do processo.

Contudo, se ao final do processo identificar-se que inexistia a prática de 
qualquer ato de improbidade, como fica a situação do réu, que teve sobre si 
todas as implicações decorrentes tanto de um processo dessa natureza quanto, 
principalmente, das limitações que uma medida cautelar patrimonial acarreta? 
Como já dito, a solução volta-se para a medida que o ordenamento pátrio 
assegura para a tentativa de reconstituição ao status quo ante: a indenização.

Seguindo o tratamento dado às cautelares em geral, quando decretada a 
indisponibilidade de bens do réu, mas ao final a ação de improbidade admi-
nistrativa tem seu pedido julgado improcedente, ao réu assiste o direito de ver 
seu patrimônio recobrado à situação anterior, tentando-se ao máximo retornar 
às condições existentes, como se nada houvesse ocorrido. Ou seja, investiga-se 
se a medida cautelar causou algum dano ao réu, calcula-se esse dano e impõe-
-se a quem o causou a obrigação de pagar uma indenização correspondente.

Percebe-se que não se mencionou a perquirição se quem pleiteou (e con-
seguiu) a indisponibilidade dos bens do réu – ou qualquer outra tutela cautelar, 
mas, como em se tratando de ação de improbidade administrativa, a indispo-
nibilidade é a mais comum, passaremos a mencionar diretamente essa – agira 
de forma intencional, com objetivo de causar dano, ou ao menos de forma 
culposa. A responsabilidade é objetiva, decorrente tão somente da conjugação 
entre cautelar deferida e improcedência da demanda.

A indenização a ser arbitrada por meio de liquidação nos próprios autos 
(consoante previsão do parágrafo único do artigo 302 do NCPC) deve levar em 
conta todos os danos que, diretamente, a indisponibilidade de bens ocasionou. 

Os danos materiais correspondem às perdas patrimoniais ocorridas ao réu 
em função da indisponibilidade. A desvalorização do bem por falta de verbas 
para a manutenção dos bens é uma das situações mais marcantes. A limitação 
monetária ocorrida em razão da indisponibilidade acaba por reduzir o nume-
rário à disposição do réu – quando não reduz à zero –, situação que leva a um 
juízo de prioridades. Esse juízo acaba por desprestigiar a manutenção em favor 
da própria subsistência, acelerando o processo de desvalorização. Outro ponto 
importante diz respeito especificamente a veículos automotores – bens móveis 
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de mais fácil constrição, haja vista a necessidade de registro desses em órgãos 
competentes. Como são bens que se desvalorizam bastante em pouco tempo, a 
substituição desses é uma forma de se manter a propriedade de um bem com 
certo valor, sem muitas variações. Contudo, sua indisponibilidade impede a 
circulação, o que acaba impondo que se mantenha um bem que cada vez mais 
perde valor e cujos gastos de manutenção aumentam.

Mas essa não é a única hipótese. Lucros cessantes também são indenizá-
veis. Existindo oportunidades de obtenção de alguma vantagem patrimonial 
lícita, mas frustrada pela indisponibilidade de seus bens, o réu encontra ampa-
ro para buscar uma indenização. Para fins de liquidação da indenização, basta 
o réu demonstrar que sofreu algum dano e a correlação deste com a cautelar 
deferida que já exsurge o dever de indenizar. 

A indisponibilidade de bens ainda tem aptidão de causar outros tipos de 
danos. Para fins de obtenção de crédito, as instituições financeiras mais tra-
dicionais buscam saber acerca da existência de patrimônio por parte do réu. 
Mais. Esse patrimônio deve estar livre e desimpedido, justamente para poder 
servir como garantia. Acautelados os bens, esses são inservíveis para essa fi-
nalidade, o que, além de acarretar a impossibilidade de realizar esse tipo de 
negócio, abalando seriamente o crédito do réu perante instituições financeiras. 
Esse abalo no crédito é indenizável, podendo, pois, ser incluído no quantum 
indenizatório.

Tema que pode se tornar frequente quando da análise da reparação pela 
indisponibilidade patrimonial indevida, está fixando na responsabilização civil 
pela perda de uma chance54, eis que são comuns as hipóteses em que não efe-
tuada a alienação em determinado momento, o bem pode sofrer grande des-
valorização, perdendo seu valor. Por exemplo, decretada a indisponibilidade 
do patrimônio de réu de ação de improbidade, a medida acabe alcançando 
terreno que possui, naquele momento, determinado valor em razão da pro-
jeção imobiliária que se faz para a incorporação do imóvel. Anos mais tarde, 
com a cassação da indisponibilidade, o terreno não possui mais o mesmo valor, 
pois ao longo da ação judicial – em exemplo – o gabarito a que o imóvel estava 
vinculado foi radicalmente reduzido, diminuindo-se o volume de construção. 

54. Em obra sobre a matéria, Sergio Savi adverte: “A perda de uma chance séria e real é hoje considerada 
uma lesão, uma legítima expectativa suscetível de ser indenizada da mesma forma que a lesão a outras 
espécies de bens ou qualquer outro direito subjetivo tutelado pelo ordenamento jurídico. A chance 
implica necessariamente em uma incógnita – um determinado evento poderia se produzir (as vitórias 
de corrida de cavalos e na ação judicia, por exemplo), mas a sua ocorrência não é passível de demons-
tração, um determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos que poderiam dar origem a uma 
fonte de lucro, de tal modo que não é mais possível descobrir se o resultado útil esperado teria ou não 
se realizado” (Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006, p. 101).
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Assim, comprovado que houve efetiva possibilidade de negociação do bem, 
não sendo a transação levada a cabo pela indisponibilidade, a perda patrimo-
nial decorrente do negócio que não pode ser feito poderá gerar a responsabi-
lidade civil pela perda de uma chance. 55

Outro sério dano causado pela decretação da indisponibilidade de bens é 
à honra do réu – seja sua honra subjetiva, seja sua honra objetiva. Os efeitos 
que essa medida podem surtir superam a mera retirada de uma das faculdades 
da propriedade. A projeção dessa indisponibilidade perante a comunidade em 
que o réu está imerso pode ser muito mais devastadora que a própria medida, 
situação essa, entretanto, que é completamente ignorada.

A indisponibilidade dos bens do réu vem sempre acompanhada das duras 
acusações formuladas acerca da prática de atos de improbidade. Mas para a 
sociedade, o que é transmitido perpassa o fato de ser apenas o início da in-
vestigação; cria-se uma ideia de que o réu efetivamente merece todas as qua-
lificações utilizadas pelo autor da demanda. Nessa linha, a indisponibilidade de 
seus bens, somada com a publicidade dessa medida, vem a corroborar com 
essa imagem de desonestidade, afinal, no ideário da população, as acusações 
são tão verdadeiras que o Poder Judiciário até “bloqueou os bens” do réu. Essa 
impressão causada dificilmente será apagada. 

Uma decisão definitiva de improcedência em sede de ação de improbidade 
administrativa não tem aptidão a afastar essa mácula à imagem do réu, seja pela 
falta de interesse em conferir-lhe ampla divulgação (interesse esse que existe 
tanto na instauração do processo quanto na decretação de indisponibilidade), 
seja pela própria dificuldade de se modificar aquela primeira impressão causa-
da pela decisão cautelar. Entra em cena mais uma vez a técnica adotada pelo 
ordenamento jurídico para reparar os danos causados: a indenização. E, nesse 
caso, a indenização deve ser apta a reparar os danos morais causados ao réu. 
Também quanto ao dano moral inexiste a perquirição do elemento volitivo do 
autor da demanda em causar o dano; a responsabilidade é objetiva, decorrente 
da utilização de uma medida que, posteriormente, mostrou-se não ser correta. 

A responsabilidade objetiva pelos danos causados pela decretação da in-
disponibilidade de bens do réu ganha relevo quando observado que as tutelas 
de urgência concedidas em sede de ação de improbidade administrativa são 
medidas de muito mais fácil deferimento, uma vez que são exigidos menos 
requisitos. Lembremos que a construção doutrinária e jurisprudencial dispensa 

55. Rafael Peteffi da Silva traça ótima resenha de decisões da Corte de Cassação da França (A responsabili-
dade pela perda de uma chance e as condições para sua aplicação. In: Questões controvertidas no novo 
Código Civil. Mário Delgado (Coord). São Paulo: Método, 2006, v. 5, p. 441-461).
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a demonstração dos riscos que a demora na resolução do processo possa 
acarretar para a futura execução das sanções. Ou seja, o réu, mesmo sem 
demonstrar qualquer indício de que pretende frustrar futura execução tem 
seu patrimônio constrito com base tão somente no requisito cognitivo. A maior 
facilidade na concessão impõe maior responsabilidade, tanto para fins de re-
querimento quanto, e principalmente, para arcar com as consequências dos 
pleitos formulados.

Constatados os danos e fixada a responsabilidade, cabe saber sobre quem 
recairá essa responsabilidade. Em se tratando de ação de ação de improbida-
de instaurada pela pessoa interessada, na forma da parte final do artigo 17 da 
Lei 9.429/92 (situação essa rara de ocorrer na prática), a questão da responsa-
bilidade é mais tranquila, já que recairá justamente sobre o próprio autor, com 
a própria pessoa jurídica respondendo pelos danos.

Por sua vez, quando o Ministério Público é o autor, a busca pelo responsá-
vel é incrementada. Por não possuir personalidade jurídica própria, não tem o 
Ministério Público capacidade jurídica para figurar no polo passivo da execução 
da indenização (muito menos na liquidação dos danos). Desta feita, a responsa-
bilidade pelos danos causados acaba recaindo sobre a pessoa jurídica de direito 
público a que o autor da demanda estiver vinculado. Assim, uma ação de impro-
bidade administrativa manejada pelo Ministério Público Federal, que se valeu de 
tutela de urgências e teve desfecho de insucesso, implica na responsabilização 
da União pelos danos causados, ao passo que quando manejada por seu corre-
lato estadual, quem responde pelos danos causados pela tutela de urgência56.

Não vemos, com todo respeito, a aplicação de sistema liberatório (= não 
responsabilização) no sistema de processos coletivos, situação que pode ser 
cogitada a partir da existência de um microssistema particular que envolve o 
direito coletivo num todo, com destaque para a sua faceta processual.57 Isso 

56. Como já alertamos no início do texto, a legitimidade para suportar a responsabilização é tema complexo, 
sendo tratado acima de forma simplória, pois há contornos peculiares que merecem ser analisados. Por 
exemplo, nas situações em que o Ministério Público for parte, embora possa se cogitar na responsabili-
zação do Poder Público (União e Estados) na forma acima, não se pode deixar de analisar que somente 
poderá se cogitar em liquidação de sentença se a União ou Estado foram partes no processo, na medida 
em que não se pode formar título executivo apto a simples liquidação sem tal situação. Por tal passo, 
pensamos que a válvula do artigo 17, § 3º, da Lei de Improbidade pode ser alargada, a fim trazer para 
o processo aquele que pode sofrer com as conseqüências do insucesso da ação improbidade. Sobre o 
instituto em voga (intervenção móvel), confira-se: Rodrigo Mazzei [A intervenção móvel da pessoa jurídica 
na ação popular e ação de improbidade administrativa (artigos 6º, 3º da LAP e 17 3º da LIA). In Tutela Ju-
discional Coletiva. Fredie Didier Jr, José Henrique Mouta e Rodrigo Mazzei. (Coords.) Salvador: Juspodivm, 
2012, p. 609-642].

57. Como é sabido, no âmbito do ordenamento jurídico pátrio não há(ao menos até a data em que escrito 
o presente ensaio) uma codificação própria e específica voltada à regulamentação do processo coletivo. 
As normas de processo coletivo não se encontram dispostas em uma única lei; antes, estão alocadas 
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porque, de modo geral, a sistemática das tutelas urgência é recepcionada pelo 
microssistema da tutela coletiva, na medida em que o legislador se valeu do 
desenho já consagrado no Código de Processo Civil58, não excepcionado nas leis 
especiais e extravagantes a questão, a fim de que pudesse ser aplicada por 
adaptação à ação de improbidade. Portanto, não vemos qualquer argumento 
plausível para que a responsabilização pelo cumprimento das tutelas de urgên-
cia seja afastada das ações coletivas, notadamente da ação de improbidade, 
até mesmo diante da pujança dos efeitos das medidas no sentido que podem 
ser deferidas, entre as quais está a drástica possibilidade de indisponibilidade 
patrimonial daquele que se aponta como praticante de ato censurado como 
atuação ímproba (num sentido amplo). 

Assim, uma decisão de insucesso em sede de ação de improbidade ad-
ministrativa também surte efeitos negativos para a Administração Pública, 

em diversos diplomas legais. A despeito de fisicamente separadas, a unidade teórica e de propósitos 
existentes entre tais normas faz com que integrem um microssistema dentro do ordenamento jurídico 
a que se denomina de microssistema ou subsistema de processo coletivo. A existência do subsistema do 
processo coletivo possibilita que as normas nele compreendidas se intercomuniquem, de modo a dialo-
garem entre si. Dentro deste contexto, a aplicação das normas do Código de Processo Civil, de concepção 
nitidamente individualista, é realizada apenas residualmente. Em curtas palavras, o microssistema cole-
tivo tem sua formação marcada pela reunião intercomunicante de vários diplomas, diferenciando-se da 
maioria dos microssistemas que, em regra, recebem apenas influência de normas gerais. Por exemplo, 
a Lei nº 8.245/91 (exemplo de diploma extravagante nas relações entre locador e inquilino de imóveis) 
possui diálogo com o Código Civil (CC), o Código de Processo Civil (CPC) e, obviamente, a Constituição 
Federal (CF). Com efeito, a concepção do microssistema jurídico coletivo deve ser ampla, a fim de que 
o mesmo seja composto não apenas do CDC e da LACP, mas de todos os corpos legislativos inerentes ao 
direito coletivo, razão pela qual diploma que compõe o microssistema é apto a nutrir carência regulati-
va das demais normas, pois, unidas, formam sistema especialíssimo. Isso significa dizer que o CPC terá 
aplicação somente se não houver solução legal nas regulamentações que estão disponíveis dentro do 
microssistema coletivo que, frise-se, é formado por um conjunto de diplomas especiais com o mesmo 
escopo (tutela de massa). Dessa forma, a leitura de dispositivos com redação próxima à do artigo 19 da 
LACP e do artigo 22 da LAP há de ser feita de forma cuidadosa, porque o CPC será residual e não ime-
diatamente subsidiário, pois, verificada a omissão do diploma coletivo especial, o intérprete, antes de 
angariar solução na codificação processual, ressalte-se, de índole individual, deverá buscar os ditames 
constantes dentro do microssistema coletivo. As leis que formam esse conjunto de regulação ímpar, sem 
exceção, interpenetram-se e subsidiam-se, devendo o intérprete aferir – em concreto – a eventual incom-
patibilidade e a especificidade de cada norma coletiva em relação aos demais diplomas, com aplicação 
apenas residual do CPC, em razão de sua dicção, repita-se, individual. O tema (microssistema da tutela 
coletiva) foi tratado com vagar por Rodrigo Mazzei no seguinte texto: A ação popular e o microssistema 
da tutela coletiva. In Ação popular – aspectos controvertidos e relevantes – 40 anos da Lei 4717/65. Luiz 
Manoel Gomes Jr. e Ronaldo Fenelon Santos Filho (coords). São Paulo: RCS, 2006. Em razão da importân-
cia do tema, o ensaio foi republicado (com pequenas alterações e atualizações) em outras obras, a 
saber: Revista Forense, v. 394, p. 263-280, 2007; Tutela Jurisdicional Coletiva. Coord.: Fredie Didier Jr. e José 
Henrique Mouta. Salvador: Juspodivm, 2009, v. 1, p. 373-395; Revista Jurídica da Faculdade de Direito da 
Universidade de Ribeirão Preto, v. 1, p. 221-244, 2011.

58. Segundo Fredie Didier e Hermes Zaneti Jr: “A tutela de urgência nos processos coletivos não apresenta 
peculiaridades que justifiquem uma revisão, neste momento, da teoria sobre o assunto; a tutela anteci-
pada ou a tutela cautelar em ações coletiva seguem, em regra os pressupostos de fundamentos gerais 
aplicáveis ao processo individual” (Curso de Direito Processual Civil. Volume IV. 8ª edição. Salvador: 
Juspodivm, 2013, p. 342).
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subvertendo a ideia inicial, que seria sua defesa, pois recai sobre si o dever 
de arcar com os danos causados pelas medidas pleiteadas no sentido pelo 
legitimado ativo. Portanto, mostra-se que a utilização desse importante instru-
mento e, principalmente, as técnicas para assegurar sua efetividade, deve ser 
tratada com a devida seriedade que o tema merece, sob pena de, ao invés de 
defender a Administração, estarem sendo criadas novas despesas – e desne-
cessárias, diga-se de passagem.

6.  BREVE FECHAMENTO

A análise da responsabilidade pelos prejuízos causados pela concessão 
de tutela de urgência, notadamente as cautelares, em sede de ação de impro-
bidade administrativa quando esta resta julgada improcedente impôs que fos-
sem investigados os elementos autorizadores dessa medida. Percebeu-se que 
as tutelas de urgência têm função precípua de mitigar os efeitos do tempo. A 
ideia do “tempo como fator de corrosão de direitos” permeia as premissas das 
tutelas de urgência. A tutela de urgência vem agir como catalizadora do direito 
de ação na medida em que, não se protegendo o cidadão de ver seu direito 
protegido e que essa proteção seja efetiva, em verdade não se teria direito de 
ação, e sim mera previsão formal. Sob essa mesma orientação que se trata as 
tutelas de urgência também como corolário do princípio constitucional da efeti-
vidade. Em razão dos riscos envolvidos de que a tutela definitiva não prestará 
ao seu objetivo permite-se a abreviação temporária da cognição, sumarizando 
inicialmente essa etapa. Distribuem-se, assim, os efeitos do tempo, levando em 
consideração o direito que será tutelado.

Nessa esteira, pode-se observar que a ação de improbidade administrativa 
possui como direito material subjacente tema extremamente caro à sociedade: 
a probidade no trato da coisa pública. Observa-se que tem como objetivo não 
só impedir que um agente público cause prejuízos à Administração Pública (e, de 
forma mediata, à própria sociedade), mas também se preocupa com a utilização 
do Estado para benefícios particulares e ainda com forma como é desenvolvida 
a atividade pública (daí a necessidade de se tutelar a observância dos princípios 
da administração no exercício da função, cargo ou mandato do agente público), 
além da preocupação com a ordem urbanística (preocupação essa prevista não 
da lei de improbidade administrativa, mas no Estatuto das Cidades). Uma vez 
constatada a prática de ato ímprobo, previu a legislação a aplicação de sanções 
de diversas naturezas, impondo punição direta ao agente, a tentativa de retorno 
ao status quo ante, além de prevenir a Administração de contar em seus quadros 
com indivíduos sem as qualidades necessárias para tanto.

Assim, depreende-se que a Lei de Improbidade Administrativa preocupou-
-se particularmente em apresentar elementos que permitissem identificar que 
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certa prática é considerada ímproba, como também em apresentar a sanção 
correspondente ao ato, de acordo com sua gravidade.

Voltando à questão da incidência do tempo no processo, percebe-se que 
as punições de cunho patrimonial podem ter sua implementação frustradas ao 
final do processo. Ganha relevo, portanto, o manejo das tutelas de urgência no 
bojo da ação de improbidade administrativa. Demonstração dessa importância 
é a previsão, na própria Constituição Federal, de uma modalidade de medida 
cautelar adotável: a indisponibilidade de bens do réu. 

Seguindo o tratamento dado às tutelas cautelares em geral, se mostra incon-
teste a necessidade de preenchimento do requisito cognitivo, ou seja, exige-se a 
apresentação de fundamentos mínimos que permitam um julgamento de veros-
similhança das alegações autorais. Permite-se, pois a sumarização da cognição. 

Por outro lado, desconsiderando a própria natureza das cautelares, e ig-
norando que é o risco o elemento que autoriza a aceitação de uma cognição 
sumária, doutrina e jurisprudência rejeitam a necessidade de se demonstrar o 
perigo que a demora natural do julgamento definitivo do processo pode acar-
retar ao futuro cumprimento das sanções. 

Passando para o ponto de vista do réu, observou-se que a decretação de 
medidas cautelares patrimoniais – e, em especial a indisponibilidade dos bens, 
medida mais utilizada – tem aptidão de causar-lhe sérias consequências. A 
transferência dos riscos do polo ativo para o polo passivo da demanda é capaz 
de gerar danos, os quais terão de ser reparados.

Nesse sentido, havendo danos, imperioso que se investigue sobre quem 
recairá a responsabilidade pela sua reparação. Em se tratando de tutelas de 
urgência em geral, a responsabilidade é do autor do pedido.  Essa responsabili-
dade é objetiva, independente de aferição de dolo ou culpa. Fundada na assun-
ção do risco provocado pela sumarização da cognição, em caso de improcedên-
cia da demanda, o autor responde pelos danos causados. Dada à semelhança 
com o cumprimento provisório de sentença, recebe tratamento assemelhado. 

Não sendo necessária a perquirição de culpa, ao réu da demanda cautelar 
cabe a demonstração apenas do dano e do nexo causal, em atividade pro-
cessual a ser desenvolvida nos próprios autos em que apresentado o pedido 
cautelar.

Com essas bases é que se chega à conclusão acerca da responsabilidade 
no caso em que, deferida a tutela cautelar, a ação de improbidade tem seu in-
sucesso, aqui tratado como for decisão “desfavorável” contra o postulante da 
ação de improbidade, pegando-se emprestada a terminologia do artigo 302, I, 
do Novo Código de Processo Civil. 
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Assim, a responsabilidade pelos danos causados pela concessão de tutelas 
de proteção ao Erário – e, em especial, a indisponibilidade de bens, medida 
mais usual – é objetiva. Não se faz necessário, portanto, aferir se o autor da 
ação de improbidade administrativa agiu com dolo ou culpa. A responsabili-
dade objetiva se mostra acertada principalmente quando se considera que a 
indisponibilidade pode ser deferida sem que haja a demonstração do perigo 
que a espera pela decisão final pode gerar ao cumprimento das eventuais san-
ções. A imposição de um risco ao réu sem que ao menos fosse demonstrado 
que havia risco ao autor deve ser tratada ao menos com o mesmo rigor que 
é tratada a situação em que há risco dos efeitos do tempo e que esse risco é 
apenas “transferido”.

Assim, tanto os danos causados, bem como os lucros cessantes decorren-
tes da indisponibilidade dos bens (ou de outra medida cautelar) devem ser 
reparados por quem pleiteou tal medida, sem se olvidar que nesses danos 
estão abarcados não só os danos materiais, mas também os danos morais, 
decorrentes de eventual abalo no crédito do réu ou de mácula à sua honra. 
Suficiente apenas que se demonstre a ligação entre o dano e a tutela cautelar 
deferida e a quantificação desse dano.

Essa responsabilidade objetiva impõe ainda aos legitimados ativo da ação 
de improbidade administrativa o dever de cuidado tanto ao propor a ação, mas 
principalmente ao pleitear qualquer tutela de urgência, pois, ao invés de tutelar 
a dignidade da Administração, podem apenas trazer mais uma despesa a essa.
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C A P Í T U L O  2 9

Reflexões sobre a sentença 
de improcedência no processo 
cautelar, a responsabilidade 
objetiva e o Novo Código de 

Processo Civil
Pedro Bentes Pinheiro Neto1 

A sentença de improcedência e a responsabilidade objetiva não é um tema 
novo no cenário doutrinário do Direito Processual brasileiro. José Carlos Barbo-
sa Moreira2 escreveu um artigo sobre o tema em 1983, Pontes de Miranda3já co-
mentava o assunto em 1976, e Ovídio Baptista4 anuncia que a responsabilidade 
pelos danos sofridos pela medida cautelar já era tema tratado por escritores 
medievais, que “admitiam que o devedor injustamente submetido a um arres-
to, como devedor suspeito, pudesse promover contra o credor arrestante uma 
actioinjuriaum, para obter a indenização dos danos porventura sofridos com a 
medida cautelar”.

Todavia, é plenamente possível dialogar com doutrinadores e com a apli-
cação do instituto na prática dos tribunais, para refletir e tirar algumas despre-
tensiosas (in) conclusões sobre a matéria.

O tema é interessante e merece alguma reflexão, até mesmo porque o 
Novo Código de Processo Civil, no título sobre tutela de urgência, manteve 

1. Advogado. Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Pós-graduado em Direito 
Processual Civil pela UNIDERP e IBDP. Pós-graduado em Direito Administrativo e Administração Pública 
pela Escola Superior de Advocacia do Pará / PA. Professor de Direito Processual Civil da Universidade 
Estácio de Sá - Unidade Belém / PA. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro 
Fundador da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP).

2. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE DE MEDIDA CAUTELAR EX-ART. 808, N. II, 
DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL”. Revista de Processo, Ano VIII, JANEIRO-MARÇO DE 1983, Nº 29. p. 34/37.

3. MIRANDA, Pontes de. Comentário ao Código de Processo Civil, TOMO XII,Arts. 796-889. Rio de Janeiro, Fo-
rense, 1976. 

4. BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Do Processo Cautelar, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2006. P. 217.
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substancialmente as disposições hoje vigentes, como se infere do art. 302, inci-
so I e parágrafo único5. 

Este artigo tem o escopo de expor linhas gerais sobre a sentença de im-
procedência e a maneira como se opera a responsabilidade objetiva do promo-
vente, com a satisfação e ressarcimento de eventuais danos causados à parte 
prejudicada. 

Há consenso em considerar o dever de indenizar como “efeito anexo con-
denatório”6 da sucumbência da demanda principal. Assim, quando o autor da 
medida cautelar tiver uma sentença de improcedência, tanto no próprio pro-
cesso cautelar, como no processo principal, terá o demandado, que sofreu pre-
juízo pela efetivação da medida, direito ao ressarcimento independentemente 
da prova de culpa ou má-fé do promovente.

O fundamento da responsabilidade civil do promovente no processo cau-
telar é justamente o fato de que a tutela de prevenção funciona à base de uma 
sumária e superficial demonstração de seu possível direito, sem esgotar a cog-
nição dos fatos e sempre impondo restrições mais ou menos graves a direitos 
do promovido.

Como lembra o professor Humberto Theodoro Junior7: 

O Estado defere essas restrições no pressuposto de que o bom 
resultado do processo principal, que aparentemente deve ser fa-
vorável ao requerente, esteja de fato dependendo das medidas 
de prevenção.

Não há, todavia, de certo e definitivo em torno daquilo em que se 
apoia, na realidade, a tutela preventiva.

Por isso, a lei faz com que o requerente da medida cautelar assu-
ma todo o risco gerado pela sua execução

Como bem adverte Chiovenda8, a responsabilidade, em tais casos, deve 
fundar-se na circunstância de ter o executante na medida cautelar se valido de 
instrumento perigoso, como o é o processo, capaz de causar danos a outrem. 
Trata-se, dessa forma, de responsabilidade fundada no risco, que é consolida-
da em todas as áreas do direito brasileiro.

5. Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a 
efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I – a sentença lhe for desfavorável;

 Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre 
que possível.

6. A expressão é usada por Ovídio Batista (Obra citada, p. 221).
7. Curso de Direito Processual Civil - Processo de Execução e Cumprimento de sentença, Processo Cautelar 

e Tutela de Urgência, Vol II, 44ª Ed,Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.551.
8. Citado por Ovídio Baptista (Obra citada, p.225).
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Quem tem interesse, para sua conveniência (meio mais cômodo), em exe-
cutar a cautela, suporta a inconveniência (incômodo) de indenizar o prejuízo 
causado, se decair da medida ou for vencido na ação. Nada mais certo e justo. 
Tudo não passa de responsabilidade objetiva, decorrente do risco. A teoria do 
risco justifica a indenização pelos danos.

Portanto, o fundamento da responsabilidade civil objetiva no caso é jus-
tamente a assunção do risco de quem pretende fazer cumprir a tutela de pre-
venção, com base em cognição ainda não exauriente, apostando no sucesso e 
utilidade do processo principal. 

Por outro lado, igualmente é possível afirmar que existem procedimentos 
cautelares, e medidas efetivadas, que são incapazes de causar dano à parte. 
Vejamos, por exemplo, uma ação de exibição de documentos, produção anteci-
pada de provas, dentre outras com nítido caráter satisfativo.

Frise-se, que é preciso que o promovente assuma o risco, conscientemen-
te, da medida assecuratória. Nesse ângulo, o beneficiado pela medida cautelar 
proferida de ofício pelo juiz, com base no poder geral de cautela, não tem res-
ponsabilidade objetiva pelos prejuízos sofridos pela parte contrária, caso não 
tenha requerido ou anuído com a medida cautelar9. 

Não é preciso se aprofundar no assunto para identificar que o ordenamen-
to trata severamente o requerente sucumbente da medida cautelar.

Contudo, houve uma sensível mudança na redação do Novo Código de 
Processo Civil de 2015. O CPC de 1973, no Art. 811, I, prevê que o requerente do 
procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que Ihe causar a 
execução da medidase a sentença no processo principal Ihe for desfavorável. A 
doutrina e jurisprudência já interpretavam o dispositivo como dever do reque-
rente do processo cautelar de responder pelo prejuízo que o requerido sofrer 
no caso de sentença de improcedência tanto do processo cautelar, como do 
processo principal, seja com ou sem julgamento de mérito, conforme incisos I 
e III, c/c Art. 808, III10.  

O Art. 302 e inciso I do NCPC dispõem que independentemente da repara-
ção por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da 

9. Galeano Lacerna entende que, nas cautelares concedida de ofício, haverá responsabilidade objetiva do 
beneficiado desde que o juiz principal condene o sucumbente a repor o status quo ante, ou quando ele 
seja condenado, na demanda principal, a repor perdas e danos (Apud, Baptista, p. 435).

10. Art. 811. Sem prejuízo do disposto no art. 16, o requerente do procedimento cautelar responde ao reque-
rido pelo prejuízo que Ihe causar a execução da medida: I - se a sentença no processo principal Ihe for 
desfavorável; III - se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer dos casos previstos no art. 
808, deste Código; Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar: III - se o juiz declarar extinto o processo 
principal, com ou sem julgamento do mérito.
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tutela de urgência causar à parte adversa, “se a sentença lhe for desfavorá-
vel”. Portanto, o legislador positivou que tanto a improcedência do processo 
cautelar, como do principal, será apta a gerar responsabilidade objetiva do 
promovente.

Antigamente, o CPC fazia referência à responsabilidade objetiva do “re-
querente do procedimento cautelar”. Na redação da Lei 13.105 de 2015consta 
“a parte responde pelo prejuízo” que causar “à parte adversa”. Aqui é pos-
sível compreender que o NCPC permite que as tutelas de urgência, sobretudo 
as cautelares, podem ser requeridas por qualquer parte da relação jurídica 
processual (autor ou réu), sendo que ambas poderão ser responsabilizadas 
objetivamente caso a sentença lhes for desfavorável. 

O primeiro ponto a se extrair das consequências da sentença de improce-
dência no processo cautelar, é que existe uma responsabilidade independente 
de culpa e derivada única e exclusivamente da sucumbência do autor.

O simples fato da sentença desfavorável já capaz de gerar responsabilida-
de, dispensando a simultânea declaração e condenação do executante da me-
dida cautelar a prestar essa indenização; não há necessidade de condenação 
expressa; a responsabilidade do requerente, no caso, é automática.

Não se discute se, à época do ajuizamento da cautelar, era a medida ne-
cessária, ou se os atos eram censuráveis, pois a lei, quando trás a responsa-
bilidade sem culpa, traz a presunção de ilegitimidade retroativa pela simples 
improcedência (juris et de iure).

Em outras palavras, a sentença desfavorável é o suficiente para fazer sur-
gir o dever de indenizar objetivamente, bastando que o prejudicado faça prova 
dos seus danos, que serão liquidados dentro dos próprios autos, sempre que 
possível (NCPC, Art. 302, parágrafo único).

E isso sem contar com as hipóteses de litigância de má-fé, previstas no 
NCPC, Art. 79, que receberão o tratamento punitivo próprio, com condenação do 
litigante a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e 
a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários 
advocatícios e todas as despesas que efetuou, de acordo com o NCPC, Art. 81.  

A reparação do dano processual firma a necessidade de punição do liti-
gante que se utiliza indevidamente do processo cautelar, desvirtuando o objeti-
vo do processo e incorrendo em má-fé, como por exemplo, pela propositura de 
várias medidas cautelares sucessivas, a fim de obter liminar em alguma delas. 

Sobre o litigante de má-fé, o STJtem precedente nesse sentido: “A par-
te que intencionalmente ajuíza várias cautelares, com o mesmo objetivo, até 
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lograr êxito no provimento liminar, configurando litispendência, litiga de má-fé, 
devendo ser condenada na multa específica”11. 

Ovídio Baptista, sobre a responsabilidade objetiva, pontua que tem de se 
conceber a responsabilidade objetiva “como um efeito anexo da sentença des-
favorável proferida no processo principal, que se traduz na outorga da preten-
são à liquidação de danos, cuja existência há de se provar a própria demanda 
de liquidação”12.

Obviamente que, além dos danos, necessário provar o nexo de causali-
dade, ou seja, que os prejuízos advieram da efetivação da medida cautelar 
ilegitimamente proposta.

É possível notar, que por trás da responsabilidade objetiva aqui discutida, 
existe um esforço do legislador para negar autonomia da pretensão cautelar, 
repelindo qualquer existência de um direito substancial de cautela. Em outras 
palavras, além do fumus boni iuris e o periculum in mora, existiria um pres-
suposto especial para demanda cautelar, que é “a real existência do direito 
acautelado”13. 

Pois, não havendo“a real existência do direito”,será caso de sentença de 
improcedência e, por consequência, em responsabilidade objetiva pelas per-
das e danos.

Marinoni e Arenhart14tratam de uma situação interessante que pode ocorrer 
sobre esta temática: a hipótese em que o requerente, após a execuçãoda tutela 
cautelar, saiu vencido no processo cautelar e vitorioso no processo principal. 

Perceba-se, que mesmo obtendo sentença de procedência no processo 
principal, pode causar dano. Contudo, os professores concluem que:

não há dever de indenizar como resultado direto de sentença de 
improcedência proferida em processo cautelar. Neste caso, para 
obter ressarcimento, o vencido no processo cautelar tem que pro-
por ação (autônoma) de ressarcimento, na qual terá que demons-
trar não apenas o dano, mas também o dever de indenizar, ou 
seja, a inexistência de causa para a execução da tutela cautelar.

A tutela cautelar pode ser incialmente necessária – e, nesta hi-
pótese, ter causa -, e, mais tarde vir a perder a sua justificativa, 

11. REsp 108.973/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/1997, DJ 
09/12/1997, p. 64709.

12. Obra citada, p. 227.
13. Como anota Ovídio Batista (Obra citada, p. 228).
14. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 4. Processo Cautelar. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010.p. 189.
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sendo revogada pela sentença cautelar. Neste caso, o requerente 
não poder ser responsabilizado pelo dano que a execução da 
tutela cautelar tenha causado à parte.

Raciocinando nesta linha, é fácil perceber que, ao surgir circuns-
tância que passe a justificar uma medida cautelar inicialmente 
injustificada, deixa de existir razão para obrigação de ressarci-
mento. Da mesma forma, é possível que uma medida perca a 
justificativa no curso do processo, hipótese em que o requerente 
deve responder por perdas e danos a partir do instante em que 
a medida tornou-se injustificada. 

É importante a citação, pois entendem os professores ser possível estabe-
lecer que, nos casos em que se pergunta sobre a causa ou a justificativa da tu-
tela cautelar, a responsabilidade dependeria de culpa, exigindo ação autônoma 
de ressarcimento, quando, por outro lado, a responsabilidade objetiva própria 
do NCPC, Art. 302, decorre dos eventos ali previstos, devendo a indenização ser 
apenas liquida nos próprios autos do procedimento cautelar. 

Oportuno registrar que a matéria tem siso tratadano STJ sem maiores di-
vergências. Há entendimento uníssono de que: <1º>O art. 811 do CPC de 1973 
(cujo núcleo de sentido foi reproduzido no NCPC) trata de hipótese de respon-
sabilidade processual objetiva do requerente da medida cautelar, derivada, 
por força de texto expresso de lei, do julgamento de improcedência do pedido 
deduzido na ação principal; e <2º>Para a satisfação de sua pretensão, basta que 
a parte lesada promova a liquidação dos danos, sendo imprescindível para 
identificação e quantificação do prejuízo, nos autos do próprio procedimento 
cautelar.

E mais, lembrou a Corte Superior que “o fato de a obrigação somente ter 
se tornado líquida após a perícia não elide a constatação de que os danos fo-
ram suportados pela recorrente desde a concessão da liminar”15.

Desse modo, a jurisprudência do STJ entende que basta a existência do 
dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados 
os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC de 1973, que correspondem 
aos Art. 297, parágrafo único, Art. 520, incisos I e II e Art. 302 do NCPC. Ou seja, 
havendo sentença desfavorável, tanto no processo cautelar, como no principal, 
haverá responsabilidade objetiva do promovente de reparar os danos que o 
promovido haja sofrido, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidan-
do-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.

15. REsp 1327056/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013.
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Ademais, a responsabilidade objetiva tem sido reconhecida no STJ16 pelo 
simples fato da improcedência, não havendo necessidade de reconhecimento 
judicial prévio, ou de pedido do lesado na própria ação, em ação autônoma, 
ou, ainda, em reconvenção, bastando a liquidação dos danos nos próprios 
autos.

E liquidar os danos, para ser bem direto, significa identificar e quantificar o 
prejuízo sofrido pela execução da medida, situação que contempla tanto o que 
a parte efetivamente perdeu (danos emergentes), quanto o que razoavelmente 
deixou de ganhar (lucros cessantes). 

E mais, como a reparação deve ser integral, é possível a apuração de 
danos morais, caso tenha havido abalo à honra ou imagem do promovido, em 
decorrência da efetivação da medida cautelar, desde que devidamente com-
provados na modalidade de liquidação adequada.Logo, sentindo-se prejudica-
do pela constrição decorrente da concessão de medida cautelar, pode a parte 
prejudicada provar seus danos morais, caso a efetivação da medida tenha ul-
trapassado o mero dissabor cotidiano e causando angústias capazes de retirar 
a tranquilidade que tem direito o cidadão. 

Essa opinião é compartilhada, igualmente, por José Miguel Medina, Fábio 
Araújo e Fernando Ganjardoni17 que afirmam que a indenização “compreenderá 
danos materiais e imateriais, danos emergentes e lucros cessante eventualmen-
te suportados pelo demandado”.

O STJ tem precedente esboçando a possibilidade de pleitear danos mo-
rais pela execução de medida cautelar, caso a parte se sinta prejudicada pela 
constrição indevida18. Igualmente, existem precedentes na jurisprudência que 
admitem a liquidação dos danos morais, advindos da efetivação da medida 
cautelar injustamente proposta19.  

16. REsp 1191262/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 16/10/2012.
17. Procedimento Cautelares e especiais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 128 (Processo Civil 

Moderno; v. 4).
18. “Sentindo-se prejudicado pela constrição decorrente da concessão de medida cautelar de arresto pedi-

da pela recorrida, pode a recorrente ajuizar ação autônoma a fim de provar os danos materiais e morais 
alegados (...) (REsp 761.526/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, REPDJe 
01/02/2012, DJe 18/12/2009.

19. Confira-se o seguinte precedente: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUÍZOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA. EXEGESE DO ART. 811, 
I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 
811, I, do CPC e com respaldo na teoria da responsabilidade objetiva, responde a instituição financeira 
pelos prejuízos causados pela execução de liminar deferida em ação de busca e apreensão a qual, ao 
final, foi julgada improcedente. 2. Em tema de ação indenizatória na qual o proponente busca a compen-
sação pelo abalo moral sofrido em virtude da apreensão injusta de seu veículo e, ainda, da inscrição 
indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, o montante de R$ 5.000,00 atende, adequadamente, 
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que se mostra suficiente para minorar 
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Como na liquidação dos danos moraishaverá necessidade de alegar e pro-
var fatos novos far-se-á a liquidação pelo procedimento comum (antigamente 
denominada de liquidação por artigos), nos termos do NCPC, Arts. 509, II e 511. 
Contudo, nos demais casos, a indenização poderá ser apurada através de liqui-
dação por cálculos (NCPC, Art. 509, §2º) ou arbitramento, quando for necessária 
a apresentação de pareceres, documentos elucidativos ou prova pericial (NCPC, 
Arts. 509, I e 510).

Destaque-se, que mesmo que a parte não faça o requerimento imediata-
mente nos próprios autos, o que privilegiaria a celeridade e economia proces-
sual, ainda poderá requerer a liquidação de seus danos em ação nova. Sobre 
este aspecto, já existe julgado que afirma que “o marco inicial da prescrição 
dessa pretensão, portanto, é o trânsito em julgado da sentença proferida no 
processo principal, e não a data em que foi efetivada a medida causadora do 
prejuízo”20.

Isto é, mesmo que os danos ocorram com a efetivação da medida liminar 
no processo cautelar, surge o dever objetivo de indenizar apenas após o trân-
sito em julgado da sentença de improcedência no processo principal.

Frisando-se, contudo, que o termo inicial dos juros e correção monetária 
dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada é o evento danoso, conforme 
Súmula 54 do STJ21. No caso, a efetivação da liminar no processo cautelar, com a 
respectiva restrição de direitos imposta ao demandado. 

E qual seria o prazo prescricional para liquidação dos danos e execução 
da medida?  A Súmula 150 do STF prevê que: “Prescreve a execução no mesmo 
prazo de prescrição da ação”. Assim, se o caso versa sobre pretensão de repa-
ração civil dos danos, o prazo prescricional é de três anos após o trânsito em 
julgado da sentença de improcedência no processo principal, por intelecção do 
CC, Art. 206, §3º, V. 

E mais, o STJ já decidiu que “não é da sentença condenatória que se con-
ta o prazo prescricional para a execução, mas sim da sentença da liquidação, 
tendo em vista que somente após ela haverá a liquidez e a certeza necessárias 
para o ajuizamento do feito executivo”22.

a extensão do dano causado ao autor pela empresa ofensora, tanto mais para, concreta e eficazmente, 
inibir-lhe a reincidência no ilícito. (TJ-SC - AC: 270868 SC 2003.027086-8, Relator: EládioTorret Rocha, Data 
de Julgamento: 08/04/2009, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de 
Xanxerê)

20. REsp 1236874/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012.
21. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
22. Nesse sentido: REsp 1.103.716⁄PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14⁄06⁄2010; AgRg 

no REsp 1.129.931⁄PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18⁄12⁄2009 e AgRg no AgRg no 
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Cabe anotar, que jamais a liquidação dos danos poderá se iniciar de ofício 
e depende, necessariamente, de provocação da parte interessada. Nada impe-
de, contudo, que o órgão jurisdicional com base no poder-dever de auxílio, que 
é um desdobramento do princípio da cooperação, convoque a parte para pos-
sibilidade de se manifestar e iniciar o procedimento de liquidação dos danos. 

Outro ponto de relevância prática, é o fato de que depois de liquidados 
os danos, aplicar-se-á a disciplina do cumprimento de sentença (NCPC, Art. 523, 
§1º), com intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar o 
montante da condenação, sob pena de multa de 10%, maishonorários de advo-
gado de 10%devidos na fase de cumprimento de sentença, caso não satisfeita 
espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa determinada no julgado23.

Em conclusão, após essas curtas reflexões e sem pretensão de esgotar o 
tema, é possível afirmar que se trata de um relevante mecanismo de conscien-
tização do processo; as partes deverão, a todo o momento, ser informadas e 
esclarecidas por seus advogados dos riscos e consequências do insucesso da 
medida cautelar. 

A informação pode, inclusive, prevenir litígios, evitar ações temerárias e 
facilitar a conciliação, reforçando o papel do processo como fenômeno “perigo-
so” e derradeiro, na solução dos litígios.

Eis, portanto, as reflexões e (in) conclusões sobre o tema proposto.  

REsp 1.106.436⁄PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14⁄12⁄2009.
23. AgRg no REsp 1325299/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 

04/12/2013.
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Enunciados do Fórum Permanente 
de Processualistas Civis

45. (art. 343). Para que se considere proposta a reconvenção, não há ne-
cessidade de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capítulo próprio. Con-
tudo, o réu deve manifestar inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional 
qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da deman-
da inicial. (Grupo: Litisconsórcio, Intervenção de Terceiros e Resposta do Réu)

140. (art. 296). A decisão que julga improcedente o pedido final gera a per-
da de eficácia da tutela antecipada.  (Grupo: Tutela Antecipada)

146. (art. 332, I; art. 927, IV). Na aplicação do inciso I do art. 332, o juiz ob-
servará o inciso IV do caput do art. 927. (Grupo: Precedentes)

160. (art. 487, I). A sentença que reconhece a extinção da obrigação pela 
confusão é de mérito. (Grupo: Coisa Julgada, Ação Rescisória e Sentença)

161. (art. 487, II). É de mérito a decisão que rejeita a alegação de prescri-
ção ou de decadência. (Grupo: Coisa Julgada, Ação Rescisória e Sentença)

234. (arts. 1.068, 506, 1.005, parágrafo único). A decisão de improcedência 
na ação proposta pelo credor beneficia todos os devedores solidários, mesmo 
os que não foram partes no processo, exceto se fundada em defesa pessoal. 
(Grupo: Coisa julgada, Ação Rescisória e Sentença)

287. (art. 326). O pedido subsidiário somente pode ser apreciado se o juiz 
não puder examinar ou expressamente rejeitar o principal. (Grupo: Petição ini-
cial, resposta do réu e saneamento)

291. (art. 331). Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os 
arts. 331 e parágrafos e 332, §3º do CPC. (Grupo: Impactos do CPC nos Juizados e 
nos procedimentos especiais de legislação extravagante)

293. (arts. 331, 332, § 3º, 1.010, § 3º). Se considerar intempestiva a apelação 
contra sentença que indefere a petição inicial ou julga liminarmente impro-
cedente o pedido, não pode o juízo a quo retratar-se. (Grupo: Petição inicial, 
resposta do réu e saneamento)
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294. (arts. 332 e §1º e 15). O julgamento liminar de improcedência, discipli-
nado no art. 333, salvo com relação ao §1º, se aplica ao processo do trabalho 
quando contrariar: a) enunciado de súmula ou de Orientação Jurisprudencial do 
TST; b) acórdão proferido pelo TST em julgamento de recursos de revista repeti-
tivos; c) entendimento firmado em resolução de demandas repetitivas. (Grupo: 
Impacto do CPC no processo do trabalho)

297. (art. 355). O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por 
desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedên-
cia por insuficiência de provas. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e sane-
amento)

358. (art. 1.021, § 4º). A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige 
manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência. (Grupo: Recursos)
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