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APRESENTAÇÃO
A presente coletânea de estudos jurídicos sobre o Novo Código de Processo Civil – Projeto de Lei do Senado 166/10, em trâmite na Câmara sob o nº
8.046/10 – é um marco na história do processo brasileiro.
Representa o primeiro esforço conjunto de professores da disciplina de
direito processual do Norte e do Nordeste do Brasil, que se reuniram e formaram um grupo de estudos e debates, chamado de "Grupo Norte-Nordeste
de Professores de Processo".
No ano de 2009 foi realizada, em Salvador, a sua primeira reunião, que
contou com membros de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Pernambuco e Sergipe, dando início às discussões acadêmicas relacionadas
aos temas palpitantes do processo (em especial em sua vertente civil) e ao
ensino do direito processual na graduação e na pós-graduação, lato e stricto
sensu.
O grupo se solidificou e evoluiu, com os encontros realizados em Vitória
(durante as Jornadas de Processo do IBDP) e em Fortaleza. No último deles, a
discussão girou em torno do Projeto de Novo Código de Processo Civil.
Além disso, dois outros pontos foram destaque:
a) o grupo cresceu, recebendo membros radicados na Paraíba e no Rio
Grande do Norte, bem como colegas oriundos dos estados já anteriormente representados, como Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco, que tornaram ainda mais ricos os debates;
b) o grupo se propôs a escrever uma coletânea de artigos que retratasse
as impressões de seus membros sobre o Projeto de novo Código de Processo Civil, no intuito de contribuir com o debate – que precisa ser amplo
e nacional – sobre o diploma que substituirá o Código Buzaid.
Nascia, pois, a idéia da presente coletânea, cuja coordenação coube
aos professores Fredie Didier Júnior (BA), José Henrique Mouta Araújo (PA) e
Rodrigo Klippel (ES).
Pouco tempo antes de iniciar a produção desta obra, ocorreu um fato
lamentável para todos nós: a morte do grande processualista cearense José
de Albuquerque Rocha. A sua passagem nos motivou a prestar homenagem
merecida ao grande homem, professor e jurista e, por esse motivo, esta
7
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coletânea de estudos recebe o seu nome. Pálida homenagem para quem
tanto fez pela ciência processual.
O texto que ora se apresenta à comunidade jurídica brasileira é composto de 18 artigos, escritos pelos membros do grupo e por um convidado,
tratando sobre vários dos mais interessantes aspectos do Projeto de novo
CPC.
De Alagoas temos os trabalhos de Beclaute Oliveira Silva e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira. Da Bahia, vieram as contribuições de Antônio Adonias
Bastos, Iure Pedroza Menezes e de Fredie Didier Júnior. Representando o
Ceará e o Rio Grande do Norte, José Herval Sampaio Júnior. Do Espírito Santo,
Rodrigo Klippel.O Estado do Pará está presente por meio dos estudos de
André Luis Bitar de Lima, Bruno Regis Bandeira Ferreira Macedo, Jean Carlos
Dias, José Henrique Mouta Araújo e Michel Ferro e Silva.
De Pernambuco, os ensaios são de autoria de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, Isabela Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro, Mateus Costa Pereira,
João Luiz Lessa de Azevedo Neto e Leonardo José Carneiro da Cunha.
Da Paraíba temos o estudo de Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva e, de
Sergipe, o trabalho de Flávia Moreira Guimarães Pessoa. Por fim, o texto de
Bruno Campos Silva, oriundo de Minas Gerais. Essa é, sem dúvida, a primeira
de muitas contribuições que o “Grupo Norte-Nordeste de Professores de Processo” apresentará ao público do direito, com o intuito de contribuir para
o fortalecimento e a disseminação da ciência processual.Nossas atividades
continuam e, no presente ano, já está confirmado o próximo encontro, a
realizar-se em Belém.Aguardamos as críticas e comentários dos leitores, visto
que o debate aberto e franco é a melhor ferramenta para que o novo Código
de Processo Civil melhor represente os anseios de uma sociedade plural e
heterogênea como a brasileira.
2º semestre de 2011.
Fredie Didier Júnior
José Henrique Mouta Araújo
Rodrigo Klippel
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Sobre o homenageado
José de Albuquerque Rocha, ou Professor Rochinha, como ficou conhecido de todos os que com ele, ou por ele, estudaram, é uma das personalidades cuja grandeza não cabe em folha de papel.
É próprio das biografias serem neutras. Porém, numa obra que se lança
em homenagem a um dos grandes processualistas do nosso tempo, torna-se difícil, senão impossível, manter a neutralidade, até mesmo porque esse
atributo, a neutralidade, nunca foi traço característico do próprio biografado.
José de Albuquerque Rocha nasceu em Quixadá, Ceará, aos 27 de setembro de 1933. Filho do casal Jonas Bezerra da Rocha e Maria de Lourdes de
Albuquerque Rocha, foi primogênito numa família numerosa: teve nove
irmãos.
Ainda em Quixadá, iniciou seus estudos primários na Escola Particular
Dr. Hermírio. Foi nesse tempo, ainda menino, que começou a trabalhar. Com
efeito, aos 14 anos de idade, Rochinha tornou-se funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, como estafeta.
Essa profissão, que, à primeira vista, parece de menor importância, teve
um peso fundamental na vida de Rochinha. Isso porque o aprofundamento
de seus estudos só foi possível graças ao emprego junto aos Correios, que lhe
propiciou morar em Fortaleza, como ele mesmo fazia questão de ressaltar.
Foi essa profissão, também, que permitiu auxiliar os irmãos mais novos,
como amigo mais experiente, que já palmilhou o caminho. Sua irmã, Profa.
Maria Tereza de Albuquerque Rocha e Souza, bem evidenciou isso, quando,
em homenagem ao irmão mais velho, afirmou: “Ainda na infância, seu jeito
compenetrado, concentrado, fez de você um líder entre nós, os irmãos.
Começou a trabalhar ainda menino, e aos poucos dói nos ajudando em nossos caminhos profissionais. Acho que se sentia um pouco pai de cada um de
nós”.
Iniciada a profissão, como estafeta, o menino Rochinha teve impressionante desempenho na transmissão de mensagens telegrafadas, na medida
em que sua incomum inteligência lhe possibilitou imediato e profundo conhecimento sobre o código Morse, então utilizado pelo Departamento.
Seus superiores, vendo no garoto um talento ímpar, lhe proporcionam
transferência para Fortaleza, desta feita para exercer a função de telegrafista.
9
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Aos 16 anos, em 1949, José de Albuquerque Rocha, a pretexto do novo
trabalho, muda-se para Fortaleza e inicia seu ciclo ginasial no histórico Liceu
do Ceará, onde também cursou o segundo grau.
Dali saiu, apenas, para a Faculdade de Direito do Ceará (UFC), onde, em
1961, obteve o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.
A partir de então, dedicou sua vida ao Direito. Prestou concurso para a
magistratura estadual, exercendo a carreira com distinção. Sua experiência
como magistrado se reflete em suas obras, especialmente nos Estudos sobre
o Poder Judiciário e na Teoria Geral do Processo.
Em 1976, obteve o título de Mestre em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr. José Manuel de
Arruda Alvim. O tema de sua dissertação: “Procedimento de Uniformização
da Jurisprudência”.
Pouco tempo depois, casa-se, em Fortaleza, com Rosemeire Teotônio de
Albuquerque Rocha, e desse enlace nasce sua filha única, Tatiana Teotônio
de Albuquerque Rocha.
Entre 1980 e 1981, ainda sob orientação do Prof. Dr. Arruda Alvim, Rochinha desenvolveu e defendeu sua tese de doutorado, obtendo o título neste
último ano, com trabalho intitulado “Nomeação à Autoria”.
Estudante incansável, no ano de 1988 projeta suas pesquisas para terras estrangeiras, realizando seu primeiro pós-doutorado na Université de
Paris II. É laureado com o mesmo título de pós-doutor, em 1997, pela London
University.
Durante todo esse tempo, ministrou aulas nas turmas de graduação e
mestrado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, casa em
que se graduou e para a qual dedicou grande parte de sua vida profissional.
Foi nesse período, também, que desenvolveu quase toda a sua produção
bibliográfica. O primeiro livro lançado foi, exatamente, sua tese de doutorado, que fez publicar pela Editora Saraiva, em 1985, com o mesmo título,
Nomeação à autoria.
Sua obra clássica, Teoria Geral do Processo, lançada em primeira edição
no ano de 1986, é, até hoje, já na 10ª edição, referência nas melhores Faculdades de Direito do Brasil.
Não se pode deixar de mencionar, também, seus Estudos sobre o Poder
Judiciário, que vieram a lume no ano de 1995, por conduto da Editora Malheiros, a mesma que, em 1998, veiculou a obra Arbitragem, em que o autor se
aprofunda nas peculiaridades dessa modalidade de heterocomposição.
10
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A temática da solução não-judicial dos conflitos volta à tona na produção
bibliográfica de Rochinha, e é abordada em Mediação e Arbitragem, publicado
pela editora ABC no ano de 2003, e em Lei de Arbitragem: uma avaliação crítica,
lançado pela Editora Atlas, em 2008.
Sua dissertação de mestrado, já mencionada acima, vem, no ano de 2003,
sob a forma de livro, através da editora Revista dos Tribunais, trazendo o
mesmo título: Procedimentos da Uniformização da Jurisprudência.
O último livro lançado trata de tema de atualidade ímpar. Intitulado
Súmula vinculante e democracia, o livro trata de aspectos jurídico-políticos
da súmula vinculante, seguindo o estilo peculiar do autor, na abordagem de
temas tais.
Em suas obras, por mais variados que sejam os temas, um traço é marcante: a presença da ideologia. E aqui se faz menção à ideologia não como
um traço empobrecedor da obra, mas, exatamente pelo inverso, denota a
vocação de Rochinha para o tratamento da justiça e da promoção da dignidade humana.
Trazem-se a lume as palavras de João Alfredo Telles Melo, advogado,
professor e discípulo de nosso homenageado, que afirmou: “Rochinha lutava
pelo controle externo do Judiciário. Rochinha denunciava os processos de
corrupção, nepotismo, tráfico de influência que ali ocorriam e permaneciam
impunes. Rochinha denunciava uma sociedade que vivia de homenagens
fúteis a esses homens do poder, enquanto a maioria da sociedade permanecia em uma situação de desigualdade que malfere os princípios da Carta
Política de 1988.”
Seus últimos anos de docência foram dedicados à Universidade de Fortaleza (UNIFOR), que teve a honra de o acolher em seu Programa de Pós-graduação em Direito. Ali, seus posicionamentos não se alteraram. Sua convicção
de democrata o manteve na mesma direção traçada desde há muito, nas
muitas linhas escritas e publicadas.
Visando a solidificar ainda mais, na seara teórico-jurídica, aquilo que já
tinha como convicção política, Rochinha criou e coordenou, na Unifor, um
projeto de pesquisa que tinha como objetivo “estudar e propor um idéia de
um processo judicial justo e legítimo por meio da teoria de Jürgen Habermas
e da Teoria do Discurso”. O tema central do projeto era A Legitimação do Processo como Pressuposto da Democracia.
Foi um humanista democrata de convicções inabaláveis. Por toda a sua
carreira, seja de magistrado, seja de advogado seja de jurista, levou consigo
essas qualidades, evidenciando-as em suas obras e atos.
11
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No ano de 2010, entretanto, as enfermidades que o afligiam tomaram
maior força. O agravamento de seu quadro de saúde o retirou de sala de
aula, mas não o afastou do trabalho.
Até o último momento em que as forças lhe permitiram, Rochinha estudou e produziu. No momento em que sofreu o Acidente Vascular Cerebral
que motivou sua internação, José de Albuquerque Rocha estava em sua mesa
de trabalho, desenvolvendo técnicas de estudo, conforme assinalado por
sua irmã, Profa. Maria Tereza de Albuquerque Rocha e Souza.
Rochinha faleceu no dia 24 de setembro de 2010, no Hospital Santa Helena,
em São Paulo. Seu corpo foi cremado no dia 25 de setembro, em Fortaleza,
depois de cerimônia religiosa que contou com a presença de familiares,
amigos e ex-alunos.
Partiu, naquele dia 24, apenas o corpo. O Professor e suas ideias permanecem tão vivos como se o próprio Rochinha estivesse ao lado de cada
leitor, explanando, com sua didática peculiar, aquilo que entendia ser fundamental ao direito: justiça, liberdade e democracia.
Daniel Gomes de Miranda
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A AUSÊNCIA DE UM SISTEMA DE
PRECEDENTES NO NCPC: UMA
OPORTUNIDADE PERDIDA.
André Luis Bitar de Lima Garcia1

A prática “lotérica” da jurisprudência brasileira é causa que contribui
para o descrédito do Judiciário e de todos que nele atuam. Não é raro
encontrar um jurisdicionado com a reclamação de que o seu caso X, similar
ao caso Y de seu parente ou vizinho, foi decidido de maneira distinta.
A massificação da sociedade atual e, consequentemente, o surgimento
de novos conflitos, potencializou essa instabilidade e insegurança. Daí dizer
que não há mais como se manter indiferente diante da necessidade de um
sistema de precedentes vinculativos.2
A imposição de respeito aos precedentes exige a quebra de antigos dogmas. É preciso deixar claro, por exemplo, que o juiz da atualidade não é
mais servo do Legislativo; hoje, sob o influxo do neoconstitucionalismo3, o
seu papel é tão criativo quanto o do seu colega do common law, sobretudo
pelo fato de controlar a constitucionalidade da lei e ter em suas mãos a
possibilidade de utilizar as técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto e, ainda, suprir a omissão do
legislador diante dos direitos fundamentais4.
1.

2.
3.

4.

Advogado. Especialista em Direito Processual Civil (ESA/CESUPA). Mestrando em Direito Processual (UFPA). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. andre.bitar@advassociados.
com.br.
Muito do que será dito sobre precedentes advém da doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, em
especial no seu recente livro Precedentes Obrigatórios. São Paulo: RT, 2010.
SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Leituras complementares de Direito Constitucional – Teoria da Constituição. Marcelo Novelino (org.). Salvador: JusPodivm, 2009; BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do
direito: o triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Artigo publicado no site Jus Navigandi.
Escrito em 10.2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7547&p=1>.
MARINONI, Luiz Guilherme. A transformação do civil law e a oportunidade de um sistema precedencialista para o Brasil. Disponível em: www.professormarinoni.com.br
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A impossibilidade de o juiz interpretar a lei não é sinônimo de certeza
jurídica, tal como imaginava, utopicamente, a tradição do civil law. Não há
mais espaço para compreender a jurisdição apenas como mera dicção da
letra da lei. A realidade atual de que o juiz interpreta a lei exige que a segurança e a previsibilidade dos cidadãos sejam buscadas em outro lugar, no
caso, precisamente, no stare decisis5.
Nesse contexto, é preciso rechaçar a suposta incomunicabilidade entre
as tradições do civil law e common law. Aliás, a respeito da aproximação das
duas tradições, Mauro Cappelletti já dizia o seguinte
Apresso-me em advertir não constituir propósito das páginas que seguem
sugerir, inteiramente, a existência de um profundo fosso entre as maiores
famílias jurídicas do mundo contemporâneo. Tal fosso, se acaso existiu, vem
sendo superado pelo menos em parte, como de resto confirmado pelo próprio fato, repetidamente observado, de que, em linha de princípio, os resultados deste estudo – sobre a inevitável criatividade da função judiciária, a
crescente e aumentada necessidade e a intensificação de tal criatividade em
nossa época etc. – aplicam-se a ambas famílias jurídicas. (CAPPELLETTI, Mauro.
Juízes Legisladores? Porto Alegre: Fabris, 1993. p. 116) 6.

Seguindo nessa linha de raciocínio e considerando a realidade do
neoconstitucionalismo, duas características chamam a atenção para a
confirmação da tese da imprescindibilidade de um sistema precedencialista no Brasil.

5.

6.
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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. Salvador: Juspodivm, 2010. v. 2. p. 558.
Ainda sobre a aproximação das duas tradições e os vários pontos de convergência dos sistemas, cf. 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. Salvador: Juspodivm, 2010. v. 2; GROTE, Rainer.
Rule of Law, Etat de Droit and Rechtsstaaat: the origins of the different national traditions and the
prospects for their convergence in the light of recent constitutional developments. Disponível
em WWW.eur.nl/frg/iacl/papers/grote.html; POSTEMA, Gerald. Some roots o four notion of precedent. In: Precedent in Law. Oxford: Clarendon Press, 1987; DRUMMOND, Paulo Henrique Dias, CROCETTI, Priscila Soares. Formação histórica, aspectos do desenvolvimento e perspectivas de convergência das tradições de common Law e de civil Law. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). A
Força dos Precedentes: Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito Processual Civil da
UFPR. Salvador: Juspodivm, 2010; DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. 4ª
Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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Primeiro, a expansão das chamadas cláusulas gerais processuais7, que
atribuem maior poder ao juiz para criar a justiça do caso concreto8, em
decorrência da ideia de que a lei processual não pode prevê as reais e
verdadeiras necessidades de direito material. Ora, se é certo que o juiz da
atualidade se depara com conceitos indeterminados, deixando de ser mero
aplicador da lei, o sistema de precedentes se revela de grande importância a fim de conferir segurança às partes e permitir que o advogado tenha
condições de orientar seus clientes sobre como os tribunais estão decidindo
determinada situação concreta.
Segundo, o reconhecimento de que não há como se dá força normativa à
Constituição sem um controle de constitucionalidade9. Ainda mais no caso do
Brasil, em que existe a particularidade do controle difuso de constitucionalidade, característica do direito nacional que acaba por aproximar bastante os
dois grandes sistemas de civil law e common law10. Fato é que não há como
pensar na sobrevivência de um controle difuso de constitucionalidade em
um sistema onde os Tribunais Regionais e os Tribunais de Justiça não respeitam os precedentes da Corte Constitucional11. Neste particular, importa ainda
7.

Judith Martins-Costa define as cláusulas gerais como sendo “as janelas, pontes e avenidas
dos modernos códigos civis. Isso porque conformam o meio legislativo hábil para permitir o
ingresso, no ordenamento jurídico codificado, de princípios valorativos, ainda inexpressivos
legislativamente, de Standards, máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamentos, deveres de conduta não previstos legislativamente” (COSTA, Judith Hofmeister Martins.
O Direito Privado como um "sistema em construção": as cláusulas gerais no Projeto do Código Civil
brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 41, maio 2000. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?id=513). Também a respeito das normas processuais abertas, Cf. PAGANINI,
Juliano Marcondes. A Segurança Jurídica nos Sistemas Codificados a partir de Cláusulas Gerais.
In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). A Força dos Precedentes: Estudos dos Cursos de Mestrado
e Doutorado em Direito Processual Civil da UFPR. Salvador: Juspodivm, 2010; HENRIQUES FILHO, Ruy
Alves. Os direitos fundamentais na jurisdição constitucional e as cláusulas gerais processuais. Tese
(Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade
Federal do Paraná. Curitiba, 2006.
8. Acerca dos problemas, limites e legitimidade da criação jurisprudencial, cf. CAPPELLETTI, Mauro.
Juízes Legisladores? Porto Alegre: Fabris, 1993. p. 31 e ss.); MARINONI, Luiz Guilherme. A legitimidade da atuação do juiz a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Disponível
em: www.professormarinoni.com.br.
9. CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 5ª. Ed. Coimbra. Livr. Almedina, 2001;
KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
10. Aliás, como se sabe, não é apenas no direito que existe esta tendência nacional para a mistura, mestiçagem e hibridismo. Sobre a origem histórica da formação da cultura brasileira,
indispensável a leitura de HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010.
11. BARROSO, Luís Roberto. A americanização do direito constitucional e seus paradoxos: teoria e
jurisprudência constitucional no mundo contemporâneo. Revista Leitura: Cad. ESM-PA, Belém, v. 2,
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fazer referência à mudança que tem sofrido, atualmente, o sistema de controle de constitucionalidade das leis no direito de nosso país12, notadamente
em função da chamada “objetivação” do recurso extraordinário13, que, muito
embora instrumento de controle difuso de constitucionalidade das leis, tem
servido, também, ao controle abstrato.
A “objetivação” do recurso extraordinário, ao lado de outros expedientes (ex: criação da súmula vinculante – CF, art. 103-A –; repercussão geral do
recurso extraordinário – CF, art. 102, § 3º –; julgamento dos recursos especiais
repetitivos – CPC, art. 543-C-; aumento do poder dos relatores – CPC, art. 557-;
julgamento liminar de improcedência – CPC, art. 285-A), demonstra, claramente, a tendência de uniformização da jurisprudência, verticalização das
decisões judiciais e valorização dos precedentes no ordenamento jurídico
brasileiro14.

n. 3, p. 92-118, Nov. 2009; SILVA, Lucas Cavalcanti da. Controle difuso de constitucionalidade e o
respeito aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.).
A Força dos Precedentes: Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito Processual Civil
da UFPR. Salvador: Juspodivm, 2010.
12. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009; BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009. CLÈVE, Clémerson Merlin. A fiscalização
abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: RT, 1995; MENDES, Gilmar Ferreira.
Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998; MENDES, Gilmar Ferreira. O efeito vinculante
das decisões do Supremo Tribunal Federal nos processos de controle abstrato de normas. Disponível em WWW.jus.uol.com.br; CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das
leis no direito comparado. Porto Alegre: Fabris, 1984; MENDES, Gilmar Ferreira. O papel do senado
federal no controle de constitucionalidade: um caso clássico de mutação constitucional. Revista de
Informação Legislativa, n. 162, abr/jun. 2004. Disponível em http://www2.senado.gov.br/bdsf/
item/id/953
13. O recurso extraordinário deixou de ser visto, em alguns casos (decisões tomadas pelo Pleno
do STF em controle difuso de constitucionalidade), como um mero recurso de interesse subjetivo das partes do processo. Daí falar em “objetivação” do recurso extraordinário, ou seja, o
exame da constitucionalidade é feito em tese (de forma abstrata) –-– apesar do RE se tratar de
um controle difuso –--, extrapolando a idéia de processo subjetivo (efeitos apenas inter-partes)
e passando a vincular o Tribunal em outras oportunidades. O recurso extraordinário resgata,
assim, a “missão jurídica” do STF e o (superfaturado) controle incidental de constitucionalidade
e sua real contribuição para o sistema, fazendo com que o STF deixe de ser uma simples “Corte
de Revisão” dos tribunais, estrangulada e abarrotada por ter de julgar processos repetitivos
e com efeitos apenas entre as partes do litígio. Sobre o assunto, cf. DIDIER JR., Fredie e CUNHA,
Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões
judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3. Salvador: Jus Podivm, 2010.
14. SCAFF, Fernando Facury; MAUÉS, Antonio G. Moreira. A trajetória brasileira em busca do efeito vinculante no controle de constitucionalidade. In: Reforma do Judiciário: primeiras reflexões sobre
a emenda constitucional n. 45/2004. São Paulo: RT, 2005.
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Luiz Guilherme Marinoni sintetiza bem a preocupação de sedimentar na
cultura jurídica brasileira a compreensão, estudo e respeito aos precedentes
quando diz
Embora deva ser no mínimo indesejável, para um Estado Democrático, dar
decisões desiguais a casos iguais, ainda não se vê reação concreta a esta situação da parte dos advogados brasileiros. A advertência de que a lei é igual
para todos, que sempre se viu escrita sobre a cabeça dos juízes nas salas do
civil law, além de não mais bastar, constitui piada de mau gosto àquele que,
perante uma das Turmas do Tribunal e sob tal inscrição, recebe decisão distinta a proferida – em caso idêntico – pela Turma cuja sala se localiza metros
mais adiante, no mesmo longo e indiferente corredor do prédio que, antes
de tudo, deveria abrigar a igualdade de tratamento perante a lei.15

De modo que, é nosso dever reconhecer que os precedentes são ferramentas extremamente valiosas para a concretização dos direitos fundamentais da igualdade, segurança jurídica e razoável duração do processo.
Fala-se em igualdade, porque hoje não se pode mais imaginar apenas o
sentido de igualdade no processo e ao processo. Também se faz necessária
a igualdade diante das decisões judiciais. Ou seja, não basta a igualdade
perante a lei, também se faz necessária a igualdade perante a interpretação
da lei.16
Em segurança jurídica, porque, enquanto direito fundamental ligado à
noção de dignidade da pessoa humana, é valor indispensável ao Estado de
Direito. Os precedentes garantem a estabilidade e previsibilidade do sistema
e, por consequência, protegem e justificam a confiança da população na
ordem jurídica e, de modo especial, na ordem constitucional vigente17.

15. 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. Salvador: Juspodivm, 2010. v. 2. p. 588.
16. MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente na Dimensão da Igualdade. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). A Força dos Precedentes: Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em
Direito Processual Civil da UFPR. Salvador: Juspodivm, 2010; MAUÉS, Antonio Moreira. Ensaio sobre
a harmonização da jurisprudência constitucional. In Separata de Constituição e Estado Social: os
obstáculos à concretização da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
17. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa
humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro.
Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito
Público, nº 21, março, abril, maio, 2010. Disponível em http://www.direitodoestado.com/revista/
RERE-21-MARCO-2010-INGOSARLET.pdf; MARINONI, Luiz Guilherme. O Precedente na Dimensão da
Segurança Jurídica. In: MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). A Força dos Precedentes: Estudos
dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito Processual Civil da UFPR. Salvador: Juspodivm,
2010; POLICHUK, Renata. Precedente e Segurança Jurídica. A Previsibilidade. In: MARINONI, Luiz
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E em razoável duração do processo, porque o jurisdicionado, através de
seu advogado, saberá qual o posicionamento da Justiça diante de determinada matéria. Os precedentes, assim, valorizam o advogado qualificado e
atualizado, abrindo espaço para a advocacia preventiva/consultiva e possuindo um caráter educativo/pedagógico de extrema relevância, afinal enfraquece a nociva cultura da litigiosidade desenfreada presente em nosso país.
Ao lado disso, permite que o STF e o STJ se atenham aos casos em que de
fato haja controvérsia sobre a aplicação da lei federal e da Constituição18.
Como se nota, a contribuição que pode ser dada pelo direito americano,
mais especificamente pelo stare decisis, é enorme. Não admitir que o Brasil
precisa se render a um sistema precedencialista é ignorar a realidade do
neoconstitucionalismo e toda a transformação do civil law.
Daí porque, diante de todo esse cenário, era de se esperar que o Novo
Código de Processo Civil (NCPC) tivesse aproveitado a oportunidade para
explicitar a necessidade de vinculação aos precedentes no direito brasileiro.
Porém, isto não aconteceu.
É certo que o Projeto continuou a conferir papel de destaque à jurisprudência (arts. 285, IV, 317, I e II, 847, 853, 865, 895 a 906 e 956 a 959), contudo
ainda não trabalha no plano do precedente, mas apenas no plano da jurisprudência19. A redação do art. 84720 (art. 882 nas alterações apresentadas
no relatório-geral do Senador Valter Pereira), por exemplo, ignora, ao que

Guilherme (Coord.). A Força dos Precedentes: Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em
Direito Processual Civil da UFPR. Salvador: Juspodivm, 2010.
18. GARCIA, André Luis Bitar de Lima. O Julgamento Liminar das Ações Repetitivas (CPC, ART. 285-A)
como Meio de Efetividade do Direito à Razoável Duração do Processo (CF, ART. 5º, INC. LXXVIII). Tese
(Especialização) – Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, ESA-PA e CESUPA. Belém,
2009.
19. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O Projeto do CPC: Críticas e propostas. São Paulo: RT,
2010. p. 164.
20. “Art. 847. Os tribunais velarão pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte: I – sempre que possível, na forma e segundo as condições fixadas no
regimento interno, deverão editar enunciados correspondentes à súmula da jurisprudência
dominante; II – os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão especial
ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem vinculados, nesta ordem; III – a
jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as decisões de todos os órgãos
a ele vinculados; IV – a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores
deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e daisonomia; V – na hipótese de alteração da
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.
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parece, a diferenciação existente entre os termos jurisprudência, decisão judicial e precedente ou, pelo menos, trata como se fossem sinônimos, o que não
é verdade.
Seria possível pensar que toda decisão judicial é um precedente. Contudo,
ambos não se confundem, só havendo falar de precedente quando se tem
uma decisão dotada de determinadas características, basicamente a potencialidade de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados.
De modo que, se todo precedente é uma decisão, nem toda decisão constitui precedente. Note-se que o precedente constitui decisão acerca de matéria de direito – ou, nos termos do common Law, de um point of law –, e não
de matéria de fato. A maioria das decisões diz respeito a questões de fato.21

Ao lado desta imprecisão técnica, a conclusão de que o NCPC ainda não
introduz um sistema de precedentes no direito brasileiro também decorre
da falta (i) de reconhecimento da eficácia vinculante dos fundamentos determinantes das decisões judiciais e (ii) de abordagem das noções de ratio decidendi, obter dicta, distinguishing, overruling, prospective overruling, antecipatory
overruling, overriding.
No Brasil, a definição de uma metodologia, ainda que básica, para a compreensão das técnicas de confronto, interpretação, superação e aplicação
do precedente22 constitui requisito indispensável para a construção de um
sistema de precedentes obrigatórios. E isto não é possível perceber no NCPC,
que prefere trabalhar no plano da jurisprudência.
Nem se alegue que a implementação de um sistema de precedentes no
direito brasileiro necessitaria de reforma constitucional. “Como parece óbvio,
é da própria previsão de tribunais com competência para dar unidade ao

§ 1º A mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de fundamentação
adequada e específica, considerando o imperativo de estabilidade das relações jurídicas. §
2º Os regimentos internos preverão formas de revisão da jurisprudência em procedimento
autônomo, franqueando-se inclusive a realização de audiências públicas e a participação de
pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a elucidação da matéria.”
21. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O Projeto do CPC: Críticas e propostas. São Paulo: RT,
2010. p. 164-165.
22. PORTES, Maira. Instrumentos para Revogação de Precedentes no Sistema de Common Law. In:
MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). A Força dos Precedentes: Estudos dos Cursos de Mestrado
e Doutorado em Direito Processual Civil da UFPR. Salvador: Juspodivm, 2010; DIDIER JR., Fredie;
BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil, v. 02. Salvador: Juspodivm,
2010.
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Direito e da necessidade de coerência como qualidade ínsita ao sistema jurídico que surge a necessidade de respeito aos precedentes”.23
Aliás, não é possível se falar em Estado de Direito, em Estado Constitucional, sem ordem jurídica coerente. E ordem jurídica não é apenas ordem
legislativa, mas também o direito produzido pelos Tribunais. Isto significa
dizer que, ter várias normas jurídicas produzidas pelos órgãos do Poder Judiciário, é ter um sistema jurídico completamente desprovido de coerência.
Sendo fato notório que o Brasil não tem uma ordem jurídica coerente, é
preciso enfatizar a imprescindibilidade do respeito aos precedentes, inclusive aqueles proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, afinal a esta Corte
cabe a última palavra acerca da interpretação da lei federal no país.

23. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O Projeto do CPC: Críticas e propostas. São Paulo: RT,
2010. p. 17.
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A POTENCIALIDADE DE GERAR
RELEVANTE MULTIPLICAÇÃO DE
PROCESSOS COMO REQUISITO DO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE CAUSAS
REPETITIVAS NO PROJETO DO NOVO CPC
Antonio Adonias A. Bastos1
SUMÁRIO • 1. A política de uniformização e de estabilidade da jurisprudência no Projeto do
novo CPC; 1.1. Proteção à isonomia; 1.2. Proteção à segurança jurídica; 1.3. 1.3. Proteção à razoável duração do processo; 1.4. Proteção à moralidade, à boa-fé objetiva e à liberdade; 1.5.
Distinção entre estabilização das relações jurídicas e estagnação judicial; 2. Os meios de julgamento dos casos repetitivos no Projeto do novo CPC; 3. O incidente de resolução de causas
repetitivas no Projeto do novo CPC; 4. Crítica à instauração do incidente ante a potencialidade
de gerar relevante multiplicação de processos; Referências.

1. A POLÍTICA DE UNIFORMIZAÇÃO E DE ESTABILIDADE DA
JURISPRUDÊNCIA NO PROJETO DO NOVO CPC
Ante a realidade de uma sociedade massificada, com situações jurídicas
homogêneas e conflitos isomórficos2, o legislador e os tribunais vêm dedicando sua atenção ao julgamento das demandas repetitivas e às suas peculiaridades, buscando combater a imprevisibilidade das decisões judiciais3.
Neste sentido, o art. 882 do Projeto do Novo CPC (Projeto de Lei do
Senado – PLS 166/2010, com a redação dada pelo Parecer n.º 1.741, de 2010,
da Comissão Diretora) preconiza a uniformização e a estabilidade da jurisprudência como política a ser adotada pelos tribunais, mediante uma série
de providências: a edição de enunciados correspondentes à súmula da
1.

2.
3.

Doutor (Universidade Federal da Bahia). Mestre (UFBA). Professor de Teoria Geral do Processo
e de Direito Processual Civil na pós-graduação lato sensu. Professor na graduação da Faculdade
Baiana de Direito, da Universidade Salvador (UNIFACS). Advogado.
Estes conceitos foram trabalhados no texto de nossa lavra, intitulado “Situações jurídicas
homogêneas: um conceito necessário para o processamento das demandas de massa” (2010).
Analisando as causas que influenciam diretamente o surgimento e/ou aumento da imprevisibilidade das decisões judiciais, Tallita Cunha de Lima (2009, p. 14) aponta (1) o critério subjetivo
utilizado pelo julgador, (2) o excesso das leis e (3) a ausência de uniformização jurisprudencial.
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jurisprudência dominante; a determinação de que os órgãos fracionários
sigam a orientação do plenário, do órgão especial ou dos órgãos fracionários
superiores aos quais estiverem vinculados, nesta ordem; a estipulação de
que a jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as decisões de todos os órgãos a ele vinculados; a observância da jurisprudência
do STF e dos tribunais superiores como elemento norteador das decisões de
todos os tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e da isonomia; e a modulação dos efeitos
da alteração da jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou da que se originar do julgamento de casos repetitivos, visando ao
interesse social e à segurança jurídica. O dispositivo vai mais além e estatui
que a mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de
fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de estabilidade das relações jurídicas.
Como se vê, a uniformização e a estabilidade da jurisprudência materializam-se fundamentalmente através da formação e da aplicação de precedentes. Além disso, elas consistem em questões de ordem pública, visando
à isonomia, à segurança jurídica e à duração razoável do processo. Trata-se de valores que não estão ligados somente ao interesse das partes em
conflito, dizendo respeito a todo o grupo social. No ordenamento brasileiro,
mais especificamente, o Constituinte de 1988 os considerou como valores
supremos, indicando-os expressamente no preâmbulo da Magna Carta4, cuja
função é nortear a interpretação e a integração do texto constitucional5.
1.1. Proteção à isonomia.
Primeiramente, os precedentes são relevantes para garantir a isonomia.
O problema da convivência, num mesmo sistema, de decisões díspares,
e até mesmo antagônicas, é uma preocupação que extrapola o campo do
direito processual, dizendo respeito à ciência jurídica como um todo. Trata-se de um problema afeito à Filosofia do Direito, independendo, portanto,

4.

5.
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Assim dispõe o texto preambular da CF/88: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna
e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” (destacamos).
Neste sentido: José Afonso da Silva (1999).
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de sua aplicação a um determinado ordenamento. Chaïm Perelman (1999, p.
36-37) explicita a inquietação:
Quando aparecem as antinomias da justiça e quando a aplicação da justiça
nos força a transgredir a justiça formal, recorremos à eqüidade. Esta, que
poderíamos, considerar a muleta da justiça, é o complemento indispensável
da justiça formal, todas as vezes que a aplicação desta se mostra inpossível.
Consiste ela numa tendência a não tratar de forma por demais desigual os
seres que fazem parte de uma mesma categoria essencial. A eqüidade tende a diminuir a desigualdade quando o estabelecimento de uma igualdade
perfeita, de uma justiça formal, é tornado impossível pelo fato de se levar
em conta, simultaneamente, duas ou várias características essenciais que
vêm entrar em choque em certos casos de aplicação (itálico já existente no
original).

Sobre o assunto, Hans Kelsen (1998, p. 55-56) entende que “a única norma
que pode valer como princípio de justiça e igualdade é a norma segundo a
qual todos devem ser tratados igualmente, sem que nenhuma das desigualdades que efetivamente existem devam ser tomadas em consideração”.
Ora, se duas ou mais pessoas estão em situações jurídicas semelhantes
e os conflitos em que elas se encontram envolvidas são homogêneos, deve-se lhes dar o mesmo tratamento, na medida da sua igualdade. Preserva-se,
assim, o princípio da igualdade no seu aspecto material, e não somente
no seu caráter meramente formal. A igualdade prevista na lei (igualdade
formal) não é suficiente, ante a aplicação de interpretações diversas sobre
situações isomórficas. Não é apenas a lei, enquanto norma geral e abstrata,
que deve prever a isonomia. A jurisprudência, enquanto interpretação da lei,
também deve observar o princípio, aplicando-o ao caso concreto. Só assim
será observada a igualdade material e efetiva. Ronald Dworkin (1999, p. 225)
afirma que o sistema judiciário só poderá ser considerado estruturado e
coerente se observar a igualdade na prestação jurisdicional e na formação
dos julgados.
Na sua dimensão material, a isonomia abrange um aspecto positivo, que
é a permissão para que a lei, válida e abstratamente, crie discriminações e
privilégios6, mas também contempla um aspecto negativo, que é a proibição
de aplicar discrímen para situações concretas semelhantes.
Neste passo, a estabilização proporcionada pelos precedentes minimiza
a ocorrência de uma justiça lotérica, caracterizada pela coexistência de decisões completamente díspares para casos semelhantes entre si.

6.

Neste sentido: Rodrigo Klippel e Antonio Adonias Bastos (2011, p. 64).
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1.2. Proteção à segurança jurídica.
A convivência, no sistema, de decisões que dão desfechos opostos às
situações semelhantes deve ser evitada tanto quanto possível, por se tratar
de aspecto social e juridicamente negativo, comprometendo a segurança.
J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 258) desenvolve a concepção de segurança
jurídica em torno de duas idéias nucleares: a sua estabilidade, uma vez que
as decisões dos poderes públicos não devem ser arbitrariamente modificadas, e a sua previsibilidade, que traduz a calculabilidade pelos indivíduos em
relação aos atos dos poderes públicos. O constitucionalista português afirma
que “a segurança jurídica é a garantia da estabilidade jurídica, segurança de
orientação e a realização do direito” (2003, p. 257), reconduzindo-a ao princípio da proteção da confiança, segundo o qual o cidadão deve contar com
a garantia de poder confiar que aos seus atos, ou às decisões públicas que
versam sobre os seus atos, ligam-se os atos jurídicos previstos e calculados
no ordenamento jurídico (CANOTILHO, 2003, p. 257). Neste contexto, a imprevisibilidade das decisões judiciais viola os princípios da segurança jurídica e
da proteção da confiança.
Do ponto de vista da sociologia jurídica, Max Weber (1994, p. 604-606)
afirma que, em um sistema jurídico racional, as decisões judiciais estão
revestidas de um alto grau de previsibilidade e calculabilidade. Por conseqüência, os indivíduos confiam em um maior grau de previsibilidade de suas
próprias condutas quanto mais racional for um sistema jurídico, tornando
mais calculáveis as suas relações à luz do ordenamento.
Araken de Assis (2007, p. 805) acrescenta que “a preocupação com julgamentos uniformes para casos similares sempre existiu em todos os ordenamentos e épocas e interessa à ordem jurídica hígida e justa, mais do que
alhures, a erradicação da incerteza quanto ao direito aplicável às lides”.
A inexistência de uma prognose sobre o conteúdo das respostas jurisdicionais impede que os membros da comunidade tenham uma percepção
clara sobre a conduta que devem adotar, chegando mesmo a fazer com que
deixem de praticar determinados atos ou de celebrar certos negócios, ante
o risco a que podem se submeter em decorrência da instabilidade.
Fábio Ulhoa Coelho (2006) afirma que o “grau de imprevisibilidade das
decisões judiciais” tem:
(...) aumentado bruscamente e os profissionais da área cada vez mais se surpreendem com o resultado das demandas. Lamentando-o ou comemorando-o, são surpreendidos porque, pelo conhecimento da lei e dos precedentes
jurisprudenciais e pela experiência profissional que tinham, nutriam expec-
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tativa diversa para o caso. Quem não é profissional da área também estranha. À maioria das pessoas será, hoje, familiar a notícia de dois processos
idênticos decididos de modo opostos.

A previsibilidade das respostas jurisdicionais é importante para a estabilização social e econômica, influenciando, inclusive, nos investimentos realizados em determinado país. Neste sentido, a atividade judicial apresenta
reflexos sobre o desenvolvimento das sociedades. São inúmeros os estudos
que abordam a inter-relação entre o Direito, o Poder Judiciário e a Economia7. No livro intitulado “A morosidade no Poder Judiciário e seus reflexos
econômicos”, Fabiana Rodrigues Silveira (2007) analisa os pontos de contato
entre a efetividade na prestação jurisdicional e os desafios do desenvolvimento econômico. O Banco Mundial também já se ocupou do assunto, com a
elaboração do Documento Técnico 319, publicado em julho de 1996. O estudo
analisa o Setor Judiciário na América Latina e no Caribe, com o intuito de
proceder a um levantamento de elementos para a sua reforma. Após constatar que há uma crise institucional instalada no Poder Judiciário, o documento indica alguns valores necessários para a superação desse cenário,
a exemplo da ampliação do acesso à justiça (adoção de meios alternativos
de solução de conflitos), da credibilidade (combate à corrupção), da eficiência, da transparência, da independência, da previsibilidade, da proteção à
propriedade privada e do respeito aos contratos. De acordo com o relatório, a adoção desses valores mediante uma reforma institucional e criação
de padrões internacionais, é imprescindível para o estabelecimento de um
ambiente propício ao crescimento da integração econômica entre países e
regiões. Fabiana Rodrigues Silveira (2011) entende haver um paradoxo nos
países latino-americanos: de um lado, há um ambiente institucional inseguro
para investimentos; e, de outro, o Poder Judiciário tenta minimizar os efeitos do lucro mal distribuído. A doutrinadora frisa que a superação desse
impasse consiste num desafio, sobretudo à luz da auto-ajustabilidade da
economia na produção do bem-estar geral.
Sob esta perspectiva, a uniformização e a estabilização jurisprudenciais
são importantes para atribuir confiabilidade à interpretação e à aplicação
do ordenamento jurídico, apresentando resultados positivos nos negócios
jurídicos. Elas influem diretamente na solidificação de uma situação de paz
entre as partes, sejam particulares ou o próprio Estado, contribuindo para o
7.

Sobre o assunto, confira-se ainda: Miguel Carlos Teixeira Patrício (2005), Armando Castelar
Pinheiro e Jairo Saddi (2005), Vasco Rodrigues (2007), Alexandre Morais da Rosa e José Manuel
Aroso Linhares (2009), Jairo Saddi (2007), Luciano Benetti Timm (2008) e Decio Zylbersztajn e
Rachel Sztajn (2005).
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fortalecimento das entidades que integram o Estado Democrático de Direito.
Cristine Mendonça (2005, p. 48) considera a segurança daí decorrente como
um primado “dirigido à implantação de um valor específico, qual seja o de
coordenar o fluxo das interações inter-humanas, no sentido de propagar no
seio da comunidade social o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da regulação da conduta”.
Fábio Ulhoa Coelho (2006) aduz que a imprevisibilidade das decisões
judiciais atrai especuladores, interessados em aportar capital a curtíssimo
prazo em determinado país, em detrimento de sérios investimentos a longo
prazo, já que não existem elementos para calcular o risco de sua atividade
e de obter o cumprimento dos negócios celebrados:
(...) a falta de segurança jurídica distorce o sistema de preços, ao elevar o
risco e custo dos negócios; desencorajar investidores e a utilização do capital disponível; estreita a abrangência da atividade econômica, desestimulando a especialização e dificultando a exploração de economias de escala;
e diminui a qualidade da política econômica, tornando-a mais instável e
deixando de coibir a expropriação do Estado, desestimulando, dessa forma,
o investimento, a eficiência, o progresso tecnológico e, por conta de vários
desses fatores, as exportações.

Devemos observar que a segurança jurídica não pode ser confundida
com a certeza do Direito. A primeira atua no plano do dever ser. Para produzir efeitos consistentes e harmônicos, provocando conseqüências concretas,
ela pressupõe a utilização dos instrumentos colocados à sua disposição pelo
sistema. José Augusto Delgado (2011) ensina que a segurança é de natureza
subjetiva e abstrata, ao passo que a certeza é objetiva, entregando ao cidadão a necessária estabilidade da regra legal, seja pelo caminho da decisão
judicial, seja pela revogação legislativa. Mauro Nicolau Junior (2006) explica
que a segurança consiste no “mínimo de previsibilidade necessária que o
Estado de Direito deve oferecer a todo cidadão, a respeito de quais são as
normas de convivência que ele deve observar e com base nas quais pode
travar relações jurídicas válidas e eficazes”.
Ao examiná-la, José Augusto Delgado (2011) afirma que ela deve ser compreendida sob os aspectos (a) da garantia de previsibilidade das decisões
judiciais; (b) do meio de serem asseguradas as estabilidades das relações
sociais; (c) do veículo garantidor da fundamentação das decisões; (d) dos
obstáculos ao modo inovador de pensar dos magistrados; (e) da entidade
fortalecedora das súmulas jurisprudenciais (por convergência e por divergência), impeditiva de recursos e vinculante; (f) da fundamentação judicial
adequada.
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Neste diapasão, a jurisprudência deve ser considerada e utilizada como
um dos instrumentos voltados para consagrá-la, mediante a solução, de
maneira uniforme, dos conflitos homogêneos, atribuindo confiabilidade aos
negócios jurídicos em face da previsibilidade de regras conhecidas e estáveis
que os regulam.
1.3. Proteção à razoável duração do processo.
A uniformização na solução dos conflitos de massa também contribui
para a razoável duração do processo, inclusive para incrementar a produtividade do trabalho judicial.
Primeiramente, com a diminuição do número de conflitos.
Se os membros da comunidade já conhecem o entendimento acerca das
situações jurídicas em que figuram como partes, eles podem nortear suas
condutas, o que evitará a ocorrência de litígios. José Augusto Delgado (2011)
explica:
A acentuada imprevisibilidade das decisões judiciais fortalece os males provocados pela insegurança jurídica, contribuindo para enfraquecer o regime
democrático. A presença da não uniformidade das decisões judiciais, por
inexistência de causas jurídicas justificadoras para a mudança de entendimento por parte dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal,
gera intranqüilidade, tornando-se causa aumentativa dos conflitos. Ofende,
de modo fundamental, aos princípios do regime democrático, do respeito
à dignidade humana, da valorização da cidadania e da estabilidade das
instituições.

Em segundo lugar, e mesmo havendo conflito, a previsibilidade da resposta diminui o número de processos que são levados ao Judiciário. Na
medida em que se sabe qual será o provável desfecho da lide, a tendência
é de que a parte não “arrisque a sorte” num processo judicial, afinal a álea
terá sido reduzida. É o que pensa Tallita Cunha de Lima (2009, p. 19):
A existência de jurisprudência uniformizada resulta na confiança da sociedade quanto aos seus direitos, bem como no conhecimento das normas
formais. Diminui, portanto, a provocação do Poder Judiciário, uma vez que,
de uma forma ou de outra, já se conhece a possibilidade de obtenção da
tutela jurisdicional pretendida.

Em terceiro lugar, a fixação dos precedentes permite a adequação procedimental, inclusive com mecanismos voltados para a sua abreviação.
Não podemos olvidar que o procedimento não é apenas uma seqüência
fixa de ações determinadas. Segundo Luhmann (1980), trata-se de um sistema social que desempenha uma função específica, legitimando o exercício
do poder, por consistir na transformação estrutural da expectativa, através
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do processo efetivo de comunicação, que deve acontecer em conformidade
com os regulamentos jurídicos. Trata-se de um acontecimento real e não de
uma relação normativa. Não é uma mera justificação da decisão. Ele fundamenta uma presunção de exatidão do seu conteúdo. Diante desta concepção, o procedimento adequado é um dos meios mais eficazes para garantir
o contraditório, que, por sua vez, consiste num dos elementos mais importantes do devido processo legal (BRAGUITTONI, 1998, p. 224).
Fredie Didier Junior (2010, p. 68) leciona que o princípio da adequação
pode dar-se num momento legislativo, informando a produção da lei que
regulamenta, em abstrato, o procedimento8, e num momento jurisdicional,
permitindo ao juiz que adapte o procedimento, no caso concreto, aperfeiçoando-o às peculiaridades da causa.
Sob a primeira perspectiva, a construção legal, geral e abstrata, do procedimento deve estar atenta à natureza e às particularidades do objeto do
processo, prezando pelos direitos fundamentais à efetividade do processo9
e à inafastabilidade da jurisdição, que garante uma tutela adequada.
É o que hoje acontece com os arts. 285-A e 557 do CPC/1973. O primeiro
dispositivo autoriza o julgamento prima facie, quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença
de total improcedência em outros casos idênticos, caso em que se dispensa
a citação e a sentença é proferida de imediato, reproduzindo-se o teor da
anteriormente prolatada. Já o art. 557, caput, confere poderes ao relator
para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. O seu § 1o-A vai mais além e autoriza o provimento do recurso, em decisão singular do relator, se a decisão recorrida
estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Na classificação proposta por Galeno Lacerda (1976, p. 164), trata-se de
uma adequação teleológica, moldando o procedimento aos valores preponderantes em cada caso. No campo das demandas repetitivas, a abreviação
procedimental é permitida exatamente porque será aplicado o precedente,
o entendimento já fixado para as situações assemelhadas.

8.
9.
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Galeno Lacerda (1976) ocupa-se do tema.
Neste sentido: Luiz Guilherme Marinoni (2003, p. 304).
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Mas também é possível conceber que o juiz, num caso concreto, não
aplique o entendimento sedimentado, mudando-o, caso em que se exige
fundamentação adequada e específica. Nesta hipótese, ele estará afastando
a aplicação dos dispositivos que abreviam o procedimento, embora esteja
lidando com uma demanda repetitiva. Trata-se da adaptabilidade, ou seja,
da adequação judicial, ocorrente no momento processual10.
Como se vê, a adaptação, tanto no instante anterior ao processo, como
no seu curso, não viola o devido processo legal. Muito pelo contrário, cuida-se de sua observância, com a consecução da sua razoável duração. Evita-se,
assim, a prática de atos inúteis, que em nada contribuem para o deslinde
do conflito, e que ocorreriam em detrimento de uma prestação jurisdicional
qualificada.
1.4. Proteção à moralidade, à boa-fé objetiva e à liberdade.
Parcela da doutrina chega a considerar que a existência de decisões
díspares também viola a moralidade e a boa-fé objetiva11, por desprezar a
ordem institucional ou jurídica (MEIRELLES, 2006, p. 90), prejudicando diretamente alguns jurisdicionados, na medida em que deixa de dar a um ou a
outro um direito que a lei lhe confere. Em última análise, ao decidir o mesmo
assunto de maneiras diferentes, o Estado-juiz atua contra fato próprio, transgredindo o princípio do venire contra factum proprium, que decorre diretamente da boa-fé objetiva (LIMA, 2009, p. 26).
Também há quem afirme que o fenômeno viola o princípio da liberdade12, na medida em que ela:

10. Parcela da doutrina a admite mesmo sem anterior previsão legislativa, afirmando que a adequação é um direito fundamental, tocando ao órgão jurisdicional efetuá-la quando se depara
com uma regra procedimental que não se amolde ao caso concreto. Neste sentido: Luiz Guilherme Marinoni (2004) e Fredie Didier Junior (2010, p. 72).
11. Analisando o tema, Hely Lopes Meirelles (2006, p. 90) afirma que “a moralidade se compara à
boa-fé objetiva do Direito Privado, na qual é vista como uma norma de comportamento leal
ou um modelo de conduta social, arquétipo ou standard jurídico, ao qual cada pessoa deve
ajustar a própria conduta, obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade
e probidade”.
12. A liberdade aqui é considerada numa acepção ampla, dada por José Afonso da Silva (2008,
p. 233), como “um poder de atuação do homem em busca de sua realização pessoal, de
sua felicidade”. Assim, ela consistiria na possibilidade de coordenação consciente dos meios
necessários à realização da felicidade pessoal. Neste contexto, Hans Kelsen (1998, p. 49) afirma
que, em sua forma originária, a liberdade não permite nenhuma norma limitadora da conduta
do homem em face dos outros. Por isso, a sua concepção deve sofrer transformação para se
tornar um princípio social e de justiça.
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(...) está presente em uma sociedade quando cada um sabe o resultado dos
seus atos e as conseqüências de suas ações. Assim, o cidadão tem o direito
de saber quais normas serão aplicadas e como serão aplicadas, ao menos
em tese, pois a liberdade de interpretação do magistrado não pode jamais
afetar a liberdade do jurisdicionado, que é totalmente violada quando não
tem condições de saber as conseqüências de seus atos.
Por isso, há a necessidade de buscar decisões judiciais homogêneas, pois,
assim, os cidadãos poderão planejar suas vidas ao saber como as leis serão
aplicadas, em tese (LIMA, 2009, p. 29).

Como se vê, “a insegurança e a imprevisibilidade quanto às decisões
judiciais desencadeiam perdas altamente nocivas ao país, não apenas políticas, jurídicas e econômicas, mas ainda colaboram para abalar a credibilidade nas instituições oficiais, no Estado e na palavra oficial de governo.
Enfim, atingem o cerne da República democrática” (DERZI, 2006, p. 961)
1.5. Distinção entre estabilização das relações jurídicas e estagnação
judicial.
Por fim, cumpre esclarecer que a previsibilidade das decisões judiciais
não pode provocar o engessamento do sistema. A estabilidade das relações
jurídicas não se confunde com a sua estagnação ou a das decisões.
A paralisação é indesejável por impedir a mobilidade social, que é uma
das características mais importantes das sociedades contemporâneas, uma
vez “entendida como a alteração nas condições em que o indivíduo se relaciona com os outros e com a sociedade como um todo” (LIMA, 2009, p. 20).
Com efeito, a evolução da sociedade de um determinado período histórico para outro provoca a alteração de valores e da própria moral numa
determinada comunidade. Daí surge a necessidade de uma renovação das
decisões judiciais, refletindo tais mudanças.
Se, de um lado, a instabilidade deve ser evitada, a estagnação também
deve sê-lo, como explicita Vicente Greco Filho (2006, p. 389-390): “a ordem
jurídica repugna o fenômeno de casos iguais serem decididos de maneira
diferente, mas em contrapartida é preciso evitar a estagnação que poderia
ocorrer com a uniformização perene”. Ao discorrer sobre a estabilidade,
Chaïm Perelman (1999, p. 31) entende que “qualquer evolução moral, social
ou política, que traz uma modificação da escala dos valores, modifica ao
mesmo tempo as características consideradas essenciais para a aplicação da
justiça. Ela determina, destarte, uma reclassificação dos homens em outras
categoriais essenciais”.
Sydney Sanches (1975, p. 07-08) sintetiza a distinção entre estabilidade e
estagnação, destacando que a imutabilidade do Direito, com a existência de
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uma jurisprudência rígida e estanque, que não acompanha as mudanças da
sociedade, é um mal a ser evitado, como também o é “a anarquia jurisprudencial”, ou seja, a existência desmesurada e injustificada de decisões que
provêem soluções distintas a casos semelhantes, sem haver motivação para
tais respostas distintas.
Diante da necessidade de compatibilizar a estabilidade das relações jurídicas com a possibilidade de alteração social, deve-se permitir o ingresso de
novos fundamentos para renovar a jurisprudência, arejando-a conforme as
mudanças sociais de determinado local e certa época. Assim, o sistema deve,
a priori, operar fechado, sem, contudo, lhe ser retirada a suscetibilidade à
abertura, comunicando-se com elementos externos, desde que haja uma
motivação para tanto13. Misabel Abreu Machado Derzi (2006, p. 979) tratou do
assunto, afirmando:
Todos sabemos que o sistema jurídico é, do ponto de vista potencial da
pluralidade de sentido, da interpretação, aberto, inegavelmente aberto (...).
Ninguém pode desconhecer o inegável: a falibilidade humana, a mutabilidade e a complexidade da realidade social e do direito, a diversidade e a circularidade das fontes de criação jurídica, a existência de conceitos obscuros,
indeterminados, das cláusulas gerais e dos princípios abstratos e vagos ou
meramente implícitos, a formação da norma “em processo”...

Trata-se antes de saber como o sistema jurídico, dentro da extrema
mobilidade do mundo, se presta a fornecer estabilidade, se presta a acolher as expectativas legitimamente criadas e, portanto, a proteger a confiança. Se assim não for, a ordem jurídica se confundirá com os elementos
do ambiente, sociais, econômicos, morais... enfim, fundir-se-á com os demais
sistemas e desaparecerá como instrumento que possibilita a vida, o convívio e a tomada de decisões assentadas em um mínimo de confiança. Nesse
sentido, o sistema jurídico somente opera fechado, e se reproduz a partir
13. Valemo-nos aqui da teoria dos sistemas, de Niklas Luhmann (1991, 1995 e 1996). Na sua concepção, o ordenamento jurídico, como todo sistema, guarda em si uma complexidade interna,
que consiste em suas próprias categorias, seus mecanismos de criação, de interpretação,
de exclusão, de comparação, de sopesamento, de revogação etc. Ele se enquadra como um
sistema não-trivial, que tem a capacidade de reflexão, ou seja, de elaborar internamente um
modelo do seu meio e uma identidade própria. Sendo assim, o sistema também tem a capacidade de definir e redefinir internamente o que é o sentido, que depois se torna a base da
seleção para redução da complexidade do meio e da contingência interna. Sistemas sociais
são assim constituídos por sentido e constituem sentido ao mesmo tempo: “O sistema opera
de maneira seletiva, tanto no plano das estruturas como no dos processos: sempre há outras
possibilidades que se possam selecionar quando se busca uma ordem. Justamente porque o
sistema seleciona uma ordem, ele mesmo se torna complexo, já que se obriga a fazer uma
seleção da relação entre seus elementos” (LUHMANN, 1996, p. 137).
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de si mesmo, O conhecimento jurídico somente é possível a partir desse
fechamento (...).
Neste passo, andou bem o § 1º do art. 882 do PLS 166/2010, ao admitir a mudança do entendimento sedimentado, desde que seja apresentada
fundamentação adequada e específica. Eis aqui o ponto de abertura que
impede a paralisação do sistema, o que o oxidaria.
2. OS MEIOS DE JULGAMENTO DOS CASOS REPETITIVOS NO
PROJETO DO NOVO CPC
Para cumprir o desiderato de estabilização das relações jurídicas, preservando a isonomia, a segurança jurídica e a razoável duração do processo,
o art. 883 do PLS 166/2010 prevê, como meios para julgamento de causas
massificadas, o incidente de resolução de demandas isomórficas e os recursos especial e extraordinários repetitivos.
De um lado, os recursos excepcionais repetitivos não podem ser considerados propriamente como uma novidade no sistema jurídico pátrio. Com
efeito, os arts. 543-B e 543-C do vigente CPC/1973 já tratam da matéria. Ao
manter os apelos extraordinários repetitivos no ordenamento, o Projeto do
Novo CPC confirma a sua importância, alterando apenas alguns aspectos da
sua regulamentação, sem, no entanto, modificar ou suprimir as principais
diretrizes já existentes.
De outro lado, os arts. 930 a 941 do PLS 166/2010 positivam o incidente de
resolução de causas repetitivas, que consiste num instituto realmente novo
no ordenamento brasileiro.
3. O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE CAUSAS REPETITIVAS NO
PROJETO DO NOVO CPC
A positivação do incidente é louvável, até por se tratar de uma contingência diante do nosso contexto social. Ela está disposta no art. 930 do Projeto do Novo CPC, que diz ser “admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que identificada controvérsia com potencial de gerar relevante
multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de
causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de
decisões conflitantes”.
O pedido poderá ser apresentado pelo juiz ou relator, por ofício (art. 930,
§ 1º, I), pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por
petição (art. 930, § 1º, II). Quando não atuar como requerente, o Ministério
Público intervirá obrigatoriamente, podendo assumir a titularidade em caso
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de desistência ou de abandono (art. 930, § 3º). Tanto o ofício como a petição
devem ser instruídos com os documentos necessários para a demonstração
da necessidade de instauração do incidente (art. 930, § 2º). Além disso, ele
será dirigido ao Presidente do Tribunal (art. 930, § 1º), mas a competência
para examinar a sua admissibilidade e para decidi-lo será do órgão especial,
onde houver, ou do tribunal pleno (art. 45, parágrafo único, c/c o art. 933,
caput).
A sua ampla divulgação é indispensável e deverá dar-se por meio de
registro eletrônico no CNJ. Caberá aos tribunais promover a formação e a
atualização de banco eletrônico de dados específicos sobre questões de
direito submetidas ao incidente, comunicando, imediatamente, ao Conselho
Nacional de Justiça, para inclusão no cadastro (art. 931).
Após ser distribuído, o relator poderá requisitar informações ao órgão
em cujo juízo tem curso o processo originário, que as prestará em quinze
dias; findo esse prazo, será solicitada data para admissão do incidente, intimando-se o Ministério Público. O art. 932 do Projeto diz tratar-se de prazo
improrrogável.
Proceder-se-á, então, ao seu exame de admissibilidade, devendo ser
preenchidos os requisitos do art. 930, a saber: (a) a ocorrência de controvérsia; (b) a potencialidade que tal controvérsia possua para gerar relevante
multiplicação de processos; (c) a identidade da questão de direito entre os
inúmeros processos; (d) o risco de coexistência de decisões conflitantes; e (e)
que provoque grave insegurança jurídica. Além disso, o tribunal, ou o órgão
especial, onde houver, deverá verificar a conveniência de adotar uma decisão
paradigmática, ou seja, de criar um precedente (art. 933, caput e § 1º).
Admitido o incidente, o presidente do tribunal determinará, na própria
sessão, a suspensão dos processos pendentes, em primeiro e segundo graus
de jurisdição. Sobrestados tais feitos, só poderão ser concedidas medidas de
urgência no juízo de origem. Se o incidente for rejeitado, o curso dos processos será retomado (art. 934).
O relator, então, determinará a oitiva das partes e dos demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia,
que, no prazo comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão
de direito controvertida. Em seguida, o Ministério Público deverá manifestar-se no mesmo prazo (art. 935).
As partes, os interessados, o Ministério Público e a Defensoria Pública,
visando à garantia da segurança jurídica, poderão requerer ao tribunal
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competente para conhecer de eventual recurso extraordinário ou especial
a suspensão de todos os processos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente. Aquele que for parte em processo
em curso no qual se discuta a mesma questão jurídica que deu causa ao
incidente também possui legitimidade para requerer tal providência, independentemente dos limites da competência territorial (art. 937).
Concluídas as diligências, o relator pedirá dia para o julgamento do incidente (art. 936, caput).
O incidente deverá ser julgado no prazo de seis meses, com preferência
sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Ultrapassado tal prazo, cessa a eficácia suspensiva
do incidente, salvo se houver decisão fundamentada do relator em sentido
contrário (art. 939).
Na sessão de julgamento, o relator fará a exposição do incidente. Depois
disso, será concedida a palavra, sucessivamente, ao autor e ao réu do processo originário, e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, para
sustentar suas razões. Em seguida, os demais interessados poderão se manifestar no prazo de trinta minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com quarenta e oito horas de antecedência (art. 936, §§ 1º e 2º)
Julgado o incidente pelo tribunal, ele apreciará a questão de direito,
lavrando-se o acórdão. A tese jurídica será aplicada a todos os processos
que versem idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição
do respectivo tribunal. (art. 938, caput). Além disso, o teor da decisão será
observado pelos demais juízes e órgãos fracionários situados no âmbito de
sua competência (art. 933, § 2º).
Não observada a tese adotada pela decisão proferida no incidente,
caberá reclamação para o tribunal competente (art. 941).
Se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu mérito, pelo plenário do STF ou pela corte especial do STJ, que, respectivamente, terão competência para decidir recurso extraordinário ou especial originário do incidente, a tese jurídica firmada será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de direito e que tramitem em todo o território nacional
(art. 938, parágrafo único).
O recurso especial ou extraordinário interposto por qualquer das partes,
pelo Ministério Público ou por terceiro interessado será dotado de efeito
suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional
eventualmente discutida. Interpostos os recursos, os autos serão remetidos ao tribunal competente, independentemente da realização de juízo de
admissibilidade na origem (art. 940).
34

A POTENCIALIDADE DE GERAR RELEVANTE MULTIPLICAÇÃO DE PROCESSOS COMO REQUISITO...

4. CRÍTICA À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE ANTE A
POTENCIALIDADE DE GERAR RELEVANTE MULTIPLICAÇÃO DE
PROCESSOS
Importa destacar uma diferença entre os recursos excepcionais repetitivos e o incidente de resolução de casos massificados: é que os primeiros
têm cabimento ante a efetiva verificação da repetição, ao passo que o último
pressupõe apenas a identificação de controvérsia com potencial para gerar
relevante multiplicação de processos, isto é, não se exige a real ocorrência
da massificação, mas a sua mera possibilidade. Enquanto aqueles pressupõem o ato, o ser, o acontecimento real; o último está no plano da potência,
no campo do que talvez aconteça, do que pode vir a ser14.
De um lado, essa potencialidade pode ser vista positivamente, dado o
seu caráter preventivo. Instaura-se o incidente para evitar que os processos
se multipliquem com a prolação de decisões nos mais diversos sentidos. A
pronta fixação do precedente evitaria a profusão de desfechos em sentidos
antagônicos para os litígios homogêneos.
Contudo, parece-nos que a política legislativa atinente aos recursos
excepcionais está muito mais alinhada ao ordenamento brasileiro, preservando as linhas fundamentais de um Estado Democrático. Com efeito, o processo judicial deve garantir a democracia, com a ampla oportunidade de
debate entre os interessados sobre os assuntos que estão na esfera do seu
interesse e a maturação dessas questões entre os diversos órgãos que exercem poder. Na seara judicial, a garantia do contraditório está intimamente
ligada à concepção democrática de processo.
É o que ensina Fredie Didier Junior (2010, p. 52):
O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação no processo

14. Para Aristóteles, a potência diz respeito às múltiplas possibilidades, que podem ser, inclusive,
contraditórias entre si. Ela indica indeterminação, possibilidade, estado incompleto, imperfeição. Já o ato consiste no desenvolvimento de uma possibilidade, na perfeição adquirida. É algo
determinado, atualizado, completo, perfeito, singular, concreto. O filósofo de Estagira diz que
algo é na medida em que esteja em ato, e não em potência. A título de exemplo, ele afirma
que uma estátua é ato quando está realmente esculpida, e não quando está em um bloco
de mármore. O bloco de mármore poderá se tornar uma estátua ou dele ser feito um piso.
Um ser em potência só pode tornar-se um ser em ato mediante algum movimento. Assim, o
movimento vai sempre da potência ao ato. Consiste em ato de um ser em potência enquanto
está em potência. O ato é portanto, a realização da potência, e essa realização pode ocorrer através da ação (gerada pela potência ativa) e perfeição (gerada pela potência passiva)
(REALE, 2002).
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se opera pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como exigência para o exercício democrático de
um poder.
O princípio do contraditório pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência; comunicação; ciência) e possibilidade de influência na
decisão.
A garantia da participação é a dimensão formal do princípio do contraditório.
Trata-se da garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo. Esse é o conteúdo mínimo do princípio do
contraditório e concretiza a visão tradicional a respeito do tema. De acordo
com esse pensamento, o órgão jurisdicional efetiva a garantia do contraditório simplesmente ao dar ensejo à ouvida da parte.
Há, porém, ainda, a dimensão substancial do princípio do contraditório. Trata-se do “poder de influência”. Não adianta permitir que a parte simplesmente
participe do processo. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o
princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida,
é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do magistrado.
Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do
órgão jurisdicional – e isso é o poder de influência, de interferir com argumentos, idéias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida.
É fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a
ouvida da parte; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à
parte, de influenciar no conteúdo da decisão.

A formação do precedente em decorrência dos apelos excepcionais
repetitivos preserva esses valores, na medida em que os litígios de massa
começam a ser objeto de debate nos órgãos de primeiro grau de jurisdição,
de maneira difusa e com a ampla manifestação de diversos sujeitos que
figuram como autores e réus em cada processo, e com a prolação de decisões por inúmeros julgadores. Em outras palavras: há uma grande quantidade de sujeitos pensando o assunto e contribuindo para a futura formação
do precedente. Embora possam surgir decisões com conteúdos diversos e/
ou opostos num primeiro momento, esse sistema garante a maturação das
teses jurídicas, mediante a ampla colaboração de partes e juízes. Esse amadurecimento continua no âmbito dos tribunais de segunda instância, onde as
causas vão se concentrado gradativamente, até alcançar os tribunais superiores. Ao chegar a estes órgãos, a questão já se encontra amadurecida,
tendo sido ricamente pensada e discutida. Ronald Dworkin (2002, p. 325-326)
ensina que a existência de dissenso é importante para o exercício legítimo
de poder numa democracia:
(...) pressupomos que a interpretação que um cidadão faz, ao seguir seu
próprio discernimento, juntamente com os argumentos que apresenta para
justificá-la quando tem a oportunidade de fazê-lo, contribui para criar a melhor decisão judicial possível. (...) Devemos, igualmente, lembrar que o valor
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do exemplo do cidadão não se esgota uma vez tomada a decisão. Nossas
práticas requerem que a decisão seja criticada pelos praticantes do direito e
pelas escolas de direito e que a interpretação dissidente do cidadão venha
a ser de muita valia para essa crítica.

E prossegue:
Se o Estado nunca processasse, os tribunais não poderiam agir com base na
experiência e nos argumentos gerados pela dissidência. Disso decorre, porém, que quando as razões práticas para processar são relativamente fracas
em um determinado caso, ou podem ser enfrentadas por outros meios, o
caminho da eqüidade está na tolerância (DWORKIN, 2002, p. 330).

Ao formar-se por este mecanismo, o precedente poderá, de maneira
legítima, orientar e vincular os demais órgãos judiciais quanto à solução dos
casos isomórficos, nos termos do art. 882 do PLS 166/2010, até porque a questão já passou pela análise de tais órgãos.
Em sentido contrário, o incidente pode ser provocado com base, tão-só, na potencialidade de repetição e quando o processo ainda tramita em
primeiro grau de jurisdição. Parece-nos questionável o efeito vinculante do
precedente formado nestas circunstâncias. Primeiramente, porque está calcado na suposição de que haverá multiplicação de casos semelhantes, sem
a sua efetiva constatação. Assim, pode originar-se de um único ou de poucos
feitos. Some-se a isso que, sendo o incidente deflagrado quando o processo
ainda está em trâmite na primeira instância, a questão ainda não passou
pelo esperado amadurecimento, até porque inúmeras pessoas que eventualmente se envolveriam em litígio sobre o mesmo tema ainda não ajuizaram
suas ações individuais. Assim, podem não estar atentas à relevância de sua
participação na construção da tese jurídica. De outro lado, o tema não terá
sido amplamente enfrentado por diversos julgadores.
Como se vê, este procedimento pode não mobilizar tantos sujeitos, de
maneira a legitimar democraticamente a sua eficácia vinculante, exatamente
por estar calcado na potencialidade de multiplicação de processos, e não na
sua efetiva ocorrência.
REFERÊNCIAS
ASSIS, Araken. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
BASTOS, Antonio Adonias. Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o processamento das demandas de massa. In: Revista de Processo. Ano 35, n. 186. São Paulo:
Revista dos Tribunais, ago/2010.
BRAGHITTONI, Rogério Ives. Devido processo legal e direito ao procedimento adequado – a interação do binômio processo/procedimento e sua importância para o due processo of law. In:
Revista de Processo. Ano 23, n. 89. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1998.

37

Antonio Adonias A. Bastos

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina,
2003.
COELHO, Fábio Ulhoa. A Justiça desequilibrando a economia. In: Jornal Valor Econômico. 10.11.2006.
Também disponível em: <http://www.newton.freitas.nom.br/artigos.asp?cod=354>. Acesso
em: 20/07/2008.
DELGADO, José Augusto. A imprevisibilidade das decisões judiciárias e seus reflexos na segurança
jurídica. In: http://www.stj.jus.br/internet_docs/ministros/Discursos/0001105/A%20IMPREVISIBILIDADE%20DAS%20DECIS%C3%95ES%20JUDICI%C3%81RIAS%20E%20SEUS%20REFLEXOS%20
NA%20SEGURAN%C3%87A%20JUR%C3%8DDICA.doc. Acesso em 22/02/2011.
DERZI, Misabel Abreu Machado. A imprevisibilidade das decisões judiciais e suas conseqüências.
In: PIRES, Adilson Rodrigues; TÔRRES, Heleno Taveira (orgs.). Princípios de direito financeiro
e tributário: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio Janeiro: Renovar,
2006.
DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil – teoria geral do processo e processo de
conhecimento. Vol. 01. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2010.
DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
______. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. Vol. 02. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
KELSEN, Hans. O problema da justiça. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antonio Adonias. Manual de Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 64.
LACERDA, Galeno. O código como sistema legal de adequação do processo. In: Revista do Instituto
dos Advogados do Rio Grande do Sul – Comemorativa do Cinquentanário. Porto Alegre,
1976.
LIMA, Tallita Cunha de. A imprevisibilidade das decisões judiciais: violação aos princípios da
segurança jurídica, da igualdade e da liberdade. Monografia apresentada como requisito
parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Direito. União Educacional do Planalto
Central – Faculdade de Ciências Jurídicas do Planalto Central: Gama, 2009.
LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Brasília, Universidade de Brasília, 1980.
______. Sistemas sociológicos: lineamentos para una teoría general. Alianza Editorial/Universidad
Iberoamericana, 1991.
______. Social Systems. Stanford CA: Stanford University Press, 1995.
______. Introdución a la teoría de sistemas. México D. F.: Antrhopos, 1996.
MARINONI, Luiz Guilherme. O direito à efetividade da tutela jurisdicional na perspectiva da teoria
dos direitos fundamentais. In: Revista de Direito Processual Civil. Curitiba: Gênesis, 2003.
______. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
MENDONÇA, Christine. Segurança na ordem tributária nacional e internacional. In: SANTI, Eurico
Marcos Diniz de (coord). Segurança jurídica na tributação e Estado de Direito. São Paulo:
NOESES, 2005.

38

A POTENCIALIDADE DE GERAR RELEVANTE MULTIPLICAÇÃO DE PROCESSOS COMO REQUISITO...

NICOLAU JUNIOR, Mauro. Segurança jurídica e certeza do direito: realidade ou utopia num Estado
Democrático de Direito? In: Âmbito Jurídico, Rio Grande do Sul. Disponível em http://
www.ambito-juridico.com.br/n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=677. Acesso em
04/09/2006.
PATRÍCIO, Miguel Carlos Teixeira. Análise económica da Litigância. Coimbra: Almedina, 2005.
PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
PIRES, Adilson Rodrigues; TÔRRES, Heleno Taveira (orgs.). Princípios de direito financeiro e tributário: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio Janeiro: Renovar, 2006.
REALE, Giovanni (org.). Metafísica. São Paulo: Loyola, 2002.
RODRIGUES, Vasco. Análise econômica do Direito – uma introdução. Coimbra: Almedina, 2007.
ROSA, Alexandre Morais da; LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogos com a Law & Economics. Rio
de Janeiro: Lúmen Júris, 2009.
SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário no Brasil: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: Quartier
Latin, 2007.
SANCHES, Sidney. Uniformização da jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975.
SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord). Segurança jurídica na tributação e Estado de Direito. São
Paulo: NOESES, 2005.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
______. Aplicabilidade das normas Constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
SILVEIRA, Fabiana Rodrigues. A morosidade no Poder Judiciário e seus reflexos econômicos. Porto
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2007.
______. Poder Judiciário Latino-Americano e Banco Mundial. In: http://www.ibrajus.org.br/revista/
artigo.asp?idArtigo=33. Acesso: 23 fev. 2011.
TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito & Economia. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
WEBER, Max. Economía e sociedade. 3. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1994.
ZYLBERSZTAJN, Decio e SZTAJN, Rachel (Orgs.). Direito & Economia. Análise Econômica do Direito e
das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

39

MORATÓRIA LEGAL
NO PROJETO DO NOVO CPC:
MAIS DO MESMO... QUE PENA!
Beclaute Oliveira Silva1

“Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem.
Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final.
Alguma coisa está fora da ordem.
Fora da nova ordem mundial”.
Caetano Veloso (Fora da Ordem)
SUMÁRIO • Introdução. 1. Natureza jurídica. 2. Repercussão no direito material. 3. Aplicabilidade
no tempo da regra que inseriu o direito ao parcelamento. 4. Aplicabilidade ante ao título executivo judicial. 5. Sanção pelo descumprimento. 6. Exercício da pretensão ao parcelamento. 7.
Parcelamento parcial da dívida. 8. Parcelamento e a fazenda pública. 9. Ato decisório sobre o
parcelamento e as sua conseqüências. 10. Conclusão. 11. Referências.

Introdução
O presente ensaio é uma justíssima homenagem ao saudoso Professor
José de Albuquerque Rocha, que conheci nos livros, primeiro através da brilhante obra O procedimento da Uniformização de Jurisprudência, seu trabalho de mestrado, depois pelo clássico Teoria Geral do Processo, que se
encontra na décima edição. Ainda hoje a formulação kelseniana do seu trabalho de mestrado, é para mim fonte de inspiração. Para ele, escrevo esse
singelo ensaio.
Uma nova legislação surge para trazer novas soluções para os velhos
problemas ou, como se é de esperar, fornecer respostas inovadoras a problemas que ainda não foram objeto de regulação. Claro, há legislações novas
que pioram aquilo que está bom ou, simplesmente, repetem soluções insuficientes para os problemas já existentes. Bem, lamentavelmente, o presente

1.

. Mestre em Direito (UFAL). Doutorando em Direito (UFPE). Membro do IBDP. Professor de Direito
Processual da FDA/UFAL. Serventuário da Justiça Federal
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estudo se debruça sobre uma proposta de solução, inserida no Projeto do
Novo CPC, doravante identificado como PNCPC que, malgrado altere a redação do instituto que se pretende analisar, nada inova quanto à regulação da
questão.
O instituto que se analisa é o denominado moratória legal, introduzido
no atual CPC pela Lei nº 11.382/2006, através do art. 745-A,2 no intuito de
conferir maior celeridade na tutela jurisdicional executiva. Trata-se de uma
modalidade de cumprimento das obrigações creditícias, sob a forma de parcelamento. No PNCPC, ele aparece no art. 837, com redação similar à vigente.3
1. Natureza jurídica da moratória legal
1.1. Direito material e direito formal
O direito material e o direito processual se enlaçam e, muitas vezes, fica
difícil estipular quando um termina e começa o outro, principalmente com a
crescente produção legislativa que tem enaltecido o sincretismo.

2.

3.
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Art. 745-A. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de
advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis)
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.
(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 1o Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exeqüente levantará a quantia depositada e
serão suspensos os atos executivos; caso indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido
o depósito. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 2o O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento
das subseqüentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos,
imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas
e vedada a oposição de embargos. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
Art. 837. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o
depósito de trinta por cento do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado,
o executado poderá requerer seja admitido a pagar o restante em até seis parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês.
§ 1º Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exequente levantará a quantia depositada e serão
suspensos os atos executivos; caso seja indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o
depósito.
§ 2º O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:
I – o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos;
II – a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não
pagas.
§ 3º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor
embargos.
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A distinção, entretanto, tem relevância por duas razões. A primeira, pela
forma como interfere na esfera jurídica do sujeito de direito. A segunda, pela
repercussão na aplicação no tempo das normas que a veiculam.
Como é cediço, o direito subjetivado é uma categoria intranormativa. É
uma eficácia da relação jurídica, logo se encontra no consequente da norma.
A distinção entre as duas classes é fixada pela função da norma jurídica.
Aqui aparecem duas situações: as normas que veiculam regras de direito formal – as normas de estrutura ou de competência – e as normas que veiculam
regras de direito material – as normas de conduta.
Conforme explicação de Norberto Bobbio, as normas de conduta prescrevem o modo como os indivíduos devem se comportar, enquanto as segundas, malgrado, em última análise, prescrevam uma conduta, ou seja, “o
modo pelo qual se devem produzir as regras” 4, têm o condão de inovar o
sistema jurídico.
Em outras palavras, a norma de estrutura prescreverá as condições para
que outras normas sejam elaboradas, modificadas ou extintas. As condições
são enumeradas por Alf Ross da seguinte forma: autoridade competente;
procedimento; regras que delimitam a matéria com que a autoridade competente pode, mediante o procedimento, criar, modificar e extinguir leis.5 As
normas de direito processual propriamente ditas são normas de estrutura.
No que se refere à norma de conduta, esta irá estabelecer como a conduta em sua inferência intersubjetiva será juridicamente modalizada sob a
forma proibida, permitida e obrigada. Assim, elas interferem diretamente
nas relações intersubjetivas, atribuindo poderes a um dos sujeitos. Eis a lição
de Lourival Vilanova:
Na relação jurídico-material, o direito subjetivo do titular ativo advém do
poder ou faculdade (à parte os direitos à conduta própria) sobre conduta de
outrem, cuja exigibilidade coativa é posta à disposição do titular: advém de
norma material e de fato produtor de efeitos, fato e efeitos individualizados
pela concreção aqui-e-agora.6

Feitas as distinções, passa-se à análise do disposto no art. 745-A do CPC,
correspondente ao art. 837 do PNCPC.

4.
5.
6.

BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 1ª reimp. Brasília: Polis e Editora Universidade de Brasília, 1990, p. 33/34.
ROSS, Alf. Sobre el Derecho y la Justicia. Trad. Genaro Carrió. 2ª ed. Buenos Aires: Eudeba, 1997,
p. 43.
LOURIVAL, Vilanova. Causalidade e Relação no Direito. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 136.
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1.2. Lugar do art. 837 do PNCPC
Topologicamente o dispositivo acima mencionado continua inserido no
Código de Processo Civil, que tem por função regular como será produzido
novo instrumento normativo, no caso, sob forma de decisão jurídica. Isso não
quer dizer que não exista dispositivo de direito material no aludido diploma.
Quando isso ocorre, há as chamadas regras heterotópicas.
No caso, a aludida regra tem por função auxiliar a mais rápida efetivação
da prestação jurisdicional executiva. Como salienta Daniel Amorim A. Neves,
“o exíguo prazo de seis meses proporciona forma de satisfação mais eficaz
que as demais medidas executivas”.7 Entretanto, malgrado se entenda que
esta possa ser uma consequência possível do dispositivo, não se pode tomá-la com o fim de caracterizar sua natureza jurídica. Explica-se.
As regras de direito formal insculpidas no CPC não conferem às partes
pretensões aptas a interferir na esfera do direito material de outrem, mas
na produção judicial do direito. Eis a função da petição inicial, da resposta,
da produção de prova, dos recursos etc.
A adjudicação, a alienação por iniciativa do credor e a alienação em hasta
pública são atos que visam à satisfação do crédito mediante a expropriação
de bens previamente penhorados. Trata-se de atos que visam concluir o ato
expropriativo. Muito embora haja a alienação por iniciativa do credor (art.
685-C do CPC), o alienante atua enquanto função estatal delegada. Atua para
realizar a jurisdição, logo é direito formal.
Quando o exercício de uma faculdade tem por finalidade interferir em
um ou mais aspectos do próprio direito material, essas categorias, apesar
de poderem ser tratadas pelo CPC, são categorias de direito material, como
o caso da compensação, exceção do contrato não cumprido, prescrição,
decadência etc. Muito embora haja interferência no processo, ela é oblíqua,
já que atinge aspectos do próprio objeto litigioso, seu conteúdo. Diz respeito ao mérito, que na visão de Alfredo Buzaid, na exposição de motivo ao
vigente CPC, é a lide.8
A análise do dispositivo em comento leva à conclusão de que se trata
de uma nova forma de quitação da obrigação. Não se trata de ato executivo, mas exercício de um direito material apto a influenciar na forma da
prestação jurisdicional. Mais. O seu exercício independe da aquiescência do
7.
8.
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NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Método, 2009,
p. 889.
BUZAID, Alfredo. Exposição de motivos do Código de Processo Civil. In Código de Processo Civil
e Constituição Federal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 4.

MORATÓRIA LEGAL NO PROJETO DO NOVO CPC: MAIS DO MESMO... QUE PENA!

outro sujeito da relação, sendo caracterizado como um direito potestativo,
na precisa lição de Fredie Didier, que se transcreve: “consoante já visto, o
art. 745-A confere ao executado, preenchidos certos pressupostos, o direito
potestativo ao parcelamento da dívida na execução fundada em título executivo extrajudicial.”9 Há quem defenda ser possível o uso da faculdade inclusive para os títulos executivos judiciais, como é o caso de Cassio Scarpinella
Bueno.10 A aludida possibilidade será, adiante, objeto de análise.
O exercício da pretensão do devedor tem o condão de interferir na lide
executiva – pretensão insatisfeita, no léxico carneluttiano –,11 alterando o
modo de sua satisfação.
Desde que haja cumprido os requisitos legais, nem o credor nem o magistrado podem obstar o seu exercício.12 Essa assertiva tem a oposição de Marcelo Abelha, que alega não estar o credor obrigado a aceitar.13 Rechaça-se a
aludida construção hermenêutica, pois transformaria o aludido dispositivo
em proposta de acordo tipicamente qualificada. Ora, não seria necessário
um novo dispositivo legal para permitir algo já assente no processo, a transação. Não é mais do mesmo. É inovação! Confere-se um poder jurídico ao
devedor de parcelar o débito na forma ali estipulada, independentemente
da vontade do credor.
Tem-se desta forma que o aludido dispositivo introduziu no sistema jurídico uma nova regra de direito material cujo titular é o devedor em uma
relação jurídica creditícia. Fica evidente que se trata de uma nova forma de
o devedor livrar-se do débito, inordinação, na linguagem cossiana.14
Com isso fica evidente que o disposto no aludido dispositivo é regra de
direito material inserta em um diploma de direito processual. Sendo regra
de direito material, deve seguir as premissas estipuladas para o aludido
direito, máxime com relação à aplicação, como se verá.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leornardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil: Execução. Vol. 5. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 387.
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela Jurisdicional
Executiva. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 551-552.
CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. Vol. I. Trad. Hitomar Martins Oliveira.
2ª ed. São Paulo: Lemos e Cruz Livraria e Editora, 2004, p. 288.
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Op. cit. p. 546/547;
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Op. cit. p. 889.
ABELHA, Marcelo. Manual de Execução Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p.
564.
COSSIO, Carlos. La Teoria Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de Libertad. Buenos Aires:
Losada, 1944, p. 209.
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2. Repercussão no direito material
Vige no direito civil pátrio a regra do art. 314 do CCB, que assim dispõe:
“ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o
credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim
não se ajustou.” Isso mudou. Agora pode!
A regra do Código Civil acima transcrita impõe a forma como deve ser
cumprida a obrigação. Com a moratória legal, conferiu-se ao sujeito passivo
da obrigação uma nova forma de satisfazer o débito de forma espontânea.
Criou-se, desde o advento do atual 745-A do CPC vigente uma exceção ao
dispositivo do Código Civil. Agora, é possível ao devedor alterar a forma de
quitar a obrigação, desde que siga os ditames da moratória legal. Os requisitos podem ser assim explicitados:
a) reconhecimento do crédito exeqüendo;
b) exercitável até o fim do prazo para embargos;
c) depósito de 30% (trinta por cento) do débito (incluindo honorários e
custas processuais, se for o caso);
d) parcelamento do restante em até seis prestações mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês.
Põe-se sob condição (se for o caso) a questão dos honorários advocatícios e das custas processuais, pois para quem admite o uso do dispositivo
em dívida decorrente de título executivo judicial, pode ocorrer que haja
execução sem honorários e sem custas judiciais, como se dá nos juizados
especiais.
Não se colocou aqui a questão das sanções pelo inadimplemento de
parcelas (art. 745-A, §2º, do CPC, equivalente ao art. 837, §§ 2º e 3º do PNCPC),
pois se trata de matéria de conotação processual, como se explicitará.
A nova forma de adimplemento da obrigação atinge frontalmente o plano
da eficácia dos fatos jurídicos que venham a gerar créditos quirografários ou
com garantia real, uma vez que o dispositivo não fez distinção. Saliente-se que os elementos estruturais da relação jurídica (vínculo jurídico, pelos
menos dois sujeitos distintos – intersubjetividade –, direito implicando dever,
objeto) permanecem incólumes. A pretensão e a obrigação são também eficácias da relação jurídica, mas não são essenciais, pois pode existir relação
jurídica sem que as aludidas eficácias apareçam, como é caso da dívida não
vencida.
No caso, altera-se o modo como a prestação será satisfeita de forma
espontânea pelo sujeito passivo. Além disso, impõe uma restrição ao
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exercício da pretensão. Agora o credor cobra a dívida por inteiro, e o devedor pode quitá-la integralmente ou parcelá-la. Vê-se com isso que de uma
só vez o dispositivo modifica a forma de prestação (objeto da obrigação) e
a pretensão do credor e, de certa forma, o próprio direito subjetivo, já que
a pretensão é a sua fase exigível.
Normativamente o direito material inserto no art. 745-A do CPC, no projeto, art. 837, pode ser assim disposto:
•

Antecedente: dado o fato de o devedor, reconhecendo o crédito em face
do seu credor, antes de findo o prazo para embargos15, depositar pelo
menos trinta por cento do débito, incluindo as despesas com honorários
e custas processuais (se for o caso);

•

Consequente: deve-ser o direito de o devedor parcelar o remanescente
do débito em até seis prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Muito embora mantenha uma relação de referibilidade com a relação
jurídica creditícia, já que possui por função alterar a sua eficácia, percebe-se, pelo desenho normativo acima explicitado, que se trata de um direito
material autônomo. Sua função, assim, é estipular, mediante ato unilateral do
devedor, uma nova forma de satisfação espontânea do débito, interferindo
na pretensão do credor e no modo de satisfação do crédito.
Além disso, o exercício da faculdade pode ser efetivado até o fim do
prazo para embargos ou da impugnação ao cumprimento da sentença. Não
é imperativo para o seu exercício a existência de citação ou de intimação.
Como se verá, o seu exercício inclusive independe do início da fase executiva.
Uma questão que se impõe aqui é: sendo regra de direito material, pode
ocorrer aplicação imediata em processos pendentes, como decorrência do
art. 1.211 do CPC? Essa questão será abordada no próximo item.
3. Aplicabilidade no tempo da regra que inseriu o direito
ao parcelamento
Apesar de o dispositivo ser louvado como uma das formas de garantir
a efetividade,16 ela não pode estar desvinculada da segurança jurídica,
15. Deve-se salientar que a expressão “antes de findo o prazo para os embargos” não se circunscreve apenas à execução.
16. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela Jurisdicional
Executiva. Vol. 3. Op. cit. p. 546; ASSIS, Araken. Manual da Execução. 11ª ed. São Paulo: RT, 2007, p.
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um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, tanto que a Constituição
vigente a coloca como uma das garantias fundamentais ao insculpi-la no
caput do seu art. 5º e ao desdobrá-la na garantia ao ato jurídico perfeito e
ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88).
Dentre outras funções, a aludida garantia pretende evitar que situações
já consolidadas sejam alteradas, mesmo que por boas intenções. Uma vez
firmada a relação jurídica, os partícipes sabem previamente como a respectiva conduta fora deonticamente moldada. Para garantir a estabilidade das
relações, sem macular a cláusula da segurança, seria necessária a anuência
das partes, celebrando negócio jurídico novo apto a alterar o anterior, possibilitando o parcelamento.
No caso, a lei confere um direito potestativo apto a alterar unilateralmente aspectos da relação jurídica constituída sob outras estruturas normativas de direito material. Assim, não se criou uma nova forma procedimental,
que autorizaria a incidência imediata, mas se conferiu ao devedor um direito
apto a interferir no desenvolvimento eficacial da relação jurídica creditícia.
Admitir-se a aplicação imediata do dispositivo para direitos subjetivos
constituídos antes da vigência da lei que o instituiu implicaria flagrante
ofensa à Constituição, salvo se o credor concordasse com a proposta. Nesse
caso, ter-se-ia uma alteração voluntária negocial da obrigação. Seria interessante, assim, fazer uma interpretação conforme a Constituição do dispositivo, determinando sua aplicação apenas para os direitos creditícios constituídos após a vigência do aludido dispositivo. Isto é relevante como matéria
de impugnação para o credor, principalmente se possuir meios executivos
aptos a solver rapidamente o crédito.
4. Aplicabilidade ante o título executivo judicial
Duas correntes se levantam nesta perspectiva. A primeira entende
ser extensível o parcelamento à execução por título executivo judicial.17 A
segunda defende não ser extensível.18

470; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 44ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 427.
17. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Op. cit. p. 546/547;
ABELHA, Marcelo. Manual de Execução Civil. Op. cit., p. 564/565.
18. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. Op. cit., p. 427/428; NEVES,
Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Op. cit. p. 890.
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Os argumentos lançados pelos defensores da interpretação extensiva
tomam por base o disposto no art. 475-R do CPC, que se repete no art. 500
do PNCPC, que manda aplicar subsidiariamente no cumprimento de sentença,
no que couberem, as regras do processo de execução.
O argumento restritivo parte da premissa de que a permissão ao parcelamento, na fase de cumprimento de sentença, implicaria um pesado ônus
ao credor que percorreu a via-crúcis do processo de conhecimento para
certificar o seu direito. Ela teria, na fase de cumprimento, efeito procrastinatório, enquanto na execução por título executivo extrajudicial, que se dá no
início, patrocinaria a celeridade. Além disso, poderia macular a coisa julgada.19 Seria interessante o legislador solucionar esse impasse hermenêutico.
Em resumo, as duas teses. Lamentavelmente, o legislador não resolveu o
problema, pelo que permanece a discussão.
A aplicação do dispositivo na execução por título judicial aqui é defendida, mas por outro argumento. Como já se delineou, o direito ao parcelamento é um direito potestativo do devedor. Ele, enquanto categoria de
direito material, pode ser exercido como modo de satisfação do crédito.
Independe se o título é judicial ou extrajudicial. Por ser regra de direito
material referente à lide executiva – pretensão insatisfeita – pode ser exercitada tanto na execução por título judicial como extrajudicial.
A aplicação da aludida moratória na fase de cumprimento de sentença
não macula a coisa julgada, já que esta se dirige ao elemento declarativo
da sentença, 20 enquanto a moratória se dirige à eficácia executiva do título
judicial.
19. DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leornardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil: Execução. Vol. 5. Op. cit., p. 388.
20. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 199f7, t. V (arts. 444 a 475), p. 154; SILVA, Ovídio A. Baptista da. Sentença
e Coisa Julgada. 3ª ed., revista e aumentada. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1995,
p. 104-106. Com base em outras premissas, mas chegando à mesma conclusão, Eurico Tullio
Liebman, que se transcreve: “4– Ainda é necessário esclarecer melhor o que se entende por
imutabilidade (ou incontestabilidade) dos efeitos da sentença. Não significa, naturalmente, que
fatos sucessivos não possam modificar a situação de as relações entre as partes. Ao contrário,
significa que, com referência à situação existente ao tempo em que a sentença foi prolatada,
os efeitos por ele produzidos são e permanecem tais como nela estabelecidos, sem que se
possa novamente discuti-los, em juízo ou fora dele, até que fatos novos intervenham criando
situação diversa, que tome lugar daquela que foi objeto da sentença. Isso porque, nem mesmo
a força do julgado pode obviamente impedir que fatos novos produzam conseqüências que
lhes são próprias. Assim, em primeiro lugar, as partes podem, depois da sentença, exercer atos que modifiquem suas relações: o devedor pode pagar seu débito, extinguindo a
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Superada essa objeção, passa-se à próxima.
A discussão não pode ter por centro a celeridade, malgrado seja relevante. Ela não é condição para o exercício do direito ao parcelamento. É
possível que o parcelamento na execução por título executivo extrajudicial
ou judicial seja até mais demorado, como no caso de o devedor ser uma instituição financeira sólida. Entretanto, isso não impede o seu uso. Assim, não é
a celeridade que condiciona ou não o exercício do direito ao parcelamento.
As condições para sua veiculação estão insculpidas no dispositivo que regula
a analisada moratória legal. Por essas razões, dada a natureza material do
direito ao parcelamento, entende-se plenamente plausível o seu uso na fase
do cumprimento da sentença, antes da fruição do prazo para a impugnação.
5. Sanção pelo descumprimento
O descumprimento do avençado pelo devedor no exercício do direito ao
parcelamento, nos termos do art. 837,§§2º e 3º, do NPCPC, gera as seguintes
consequências:
a) vencimento das prestações subsequentes;
b) prosseguimento do processo;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas;
d) vedação à oposição de embargos.
Normativamente, ela pode ser assim descrita:
•

Antecedente: dado o fato de o devedor não adimplir qualquer das prestações (ilícito);

•

Consequente: deve-ser o vencimento das prestações ainda não pagas,
prosseguimento do processo anteriormente suspenso, multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor das prestações não pagas e a vedação de oposição de embargos.

obrigação declarada na sentença e tornando impossível a execução forçada fundada na sentença condenatória; as duas partes podem, mesmo depois da sentença, entrar em acordo
e acertar suas relações de modo diverso do declarado pelo juiz, e assim por diante. Mas o
que não poderiam fazer, é pretender um novo juízo sobre o que validamente decidido por
intermédio de uma sentença que representa a disciplina concreta da relação jurídica controvertida, tal como resulta do efetivo funcionamento dos mecanismos previstos e regulados pelo
ordenamento jurídico.” (Destacou-se). Cf. LIEBMAN, Eurico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença e outros ensaios sobre a Coisa Julgada. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires; tradução
dos textos posteriores à edição de 1945 e notas relativas ao direito brasileiro vigente, de Ada
Pellegrini Grinover. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 286-287.
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A aludida norma, percebe-se, tem cunho nitidamente processual, pois diz
respeito à forma estatal de realização do direito e não a um direito exercido
pelo credor ante o devedor. Tem caráter sancionatório, denominada por Lourival Vilanova de norma secundária e, por consequência, norma processual.21
A norma que fixa o parcelamento e a que pune o seu descumprimento,
malgrado de naturezas distintas, são umbilicalmente unidas em uma síntese
reduzida da simbiose uniformizadora do ordenamento jurídico. Aqui, mais
uma vez, a precisa lição de Lourival Vilanova:
Norma primária (oriunda de normas civis, comerciais, administrativas) e norma secundária (oriunda de norma de direito processual objetivo) compõe a
bimembridade da norma jurídica: a primária sem a secundária desjuridiciza-se; a secundária, sem a primária, reduz-se a instrumento, meio, sem fim
material”.22

Fica evidente que no art. 837 do PNCPC há regras de direito material e
regras de direito processual.
Com relação à norma sancionatória, alguns pontos merecem ser esclarecidos. O primeiro diz respeito ao prosseguimento do processo. No caso,
o uso da faculdade do parcelamento, uma vez deferido, implica a suspensão dos atos executivos. Se já ocorreu a penhora ou outro ato executivo,
este não será desfeito, pois suspensão não implica desfazimento.23 De onde
parou, deve o processo prosseguir.
Outra questão diz respeito à base de cálculo da multa de 10% (dez por
cento). Ela não poderá incidir sobre os juros de 1% (um por cento), já que
se trata de parcela destacada das prestações de natureza remuneratória. O
caput do artigo 837 do PNCPC, in fine, estipula: (...) “até seis parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês”. Muito
embora a correção monetária apareça destacada, como ela não é acréscimo, mas tem por função garantir o não perecimento do valor devido, deve
servir também como base de cálculo.
A vedação à oposição de embargos é uma sanção por ato ilícito processual.24 Há outras teses a respeito, que se rechaçam. Ei-las. Autores, como é
o caso de Fredie Didier, defendem que a aludida vedação se “relaciona ao
princípio que proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum
proprium) e, portanto, está relacionada à proteção da boa-fé objetiva e da
21.
22.
23.
24.

LOURIVAL, Vilanova. Causalidade e Relação no Direito. Op. cit. p. 124.
VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. . Op. cit. p. 124.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Op. cit. p. 892.
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Op. cit. p. 893.
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confiança”.25 Acrescenta-se ainda que a proibição à veiculação de embargos
ou de impugnação ao cumprimento de sentença (ação autônoma incidental)
decorre de preclusão.26
As teses acima lançadas têm alguns problemas. Com relação à adoção
da tese que proíbe o comportamento contraditório, uma questão se levanta.
Uma vez veiculada a proposta, o devedor deve reconhecer o crédito do exeqüente. Se o magistrado indeferir o pedido de parcelamento, pois o devedor
não preencheu um dos requisitos, ficaria ele impossibilitado de embargar?
Estar-se-ia imputando um ônus ao executado que a lei não pôs, já que ela
proíbe a oposição de embargos no caso de não pagamento de qualquer
das prestações. Prevalecendo a aludida tese, quem vier a propor o parcelamento já estaria abrindo mão dos embargos, deferindo ou não o magistrado
o parcelamento.
No caso, a melhor exegese consistiria em ver o reconhecimento como
condicionado ao deferimento do parcelamento, sob pena de inviabilizar a
utilização do instituto. A tese da preclusão não é acatada neste trabalho, pois
esta é endoprocessual e nele deve produzir os seus efeitos, não possuindo
o condão de influenciar outras demandas. Assim, o exercício do direito de
ação, que antecede ao processo, não pode ser obstado pela preclusão que
ocorre em outro processo. Por essas razões entende-se que a mencionada
vedação é apenas uma sanção por ato ilícito processual.
6. Exercício da pretensão ao parcelamento
O artigo sob análise conferiu, como já visto, um direito ao devedor da
relação creditícia. Este direito pode ser exercido na fase de execução, antes
de findo o prazo para os embargos, como também na fase de cumprimento
da sentença, antes do prazo para a impugnação. Ao exercitar a mencionada
faculdade, há uma modificação na forma de quitação do débito.
Tal pretensão, entretanto, não se restringe à fase executiva, já que por
ser um direito do devedor, este pode exercer tal pretensão como defesa,
em ação de cobrança, ou em demanda, visando exercitar a antiga “execução

25. DIDIER JÚNIOR, Fredie; Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Direito
Probatório, Decisão Judicial, Cumprimento e Liquidação da Sentença e Coisa Julgada. Vol. 2.
Salvador: JusPodivm, 2007, p. 548.
26. DIDIER JÚNIOR, Fredie; Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Direito
Probatório, Decisão Judicial, Cumprimento e Liquidação da Sentença e Coisa Julgada. Vol. 2. Op.
cit. p. 892; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Op. cit. p.
551.
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do devedor”, ou como pretensão ao parcelamento no cumprimento da sentença. O aludido direito, como já assentado, é exercitável até o fim do prazo
para eventual embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença.
Passa-se a verificar as três hipóteses:
6.1. Como defesa
Nesta hipótese, o devedor ao ser demandado, em ação de cobrança,
enquanto durar a fase de conhecimento, pode reconhecer a procedência
do pedido postulando de imediato o pagamento parcelado do montante do
débito, tal qual estipulado no art. 837 do PNCPC.
Aqui deverá o magistrado resolver o mérito, determinando a liberação
dos 30% (tinta por cento) previamente depositados, e passar, ato contínuo,
à efetivação da decisão exequenda. Este reconhecimento poderia ser total
ou parcial. Esta prática, além de facilitar a celeridade processual, decorre
da natureza jurídica do instituto. Negar esta possibilidade, além de macular
a ordem jurídica, por impedir o exercício de um direito, implicaria um desserviço à celeridade. Ora, sendo-lhe vedado o exercício desta modalidade
de defesa, nada impediria o seu uso na fase de cumprimento da sentença.
No procedimento monitório, pode a parte fazer valer tal pretensão
mediante os embargos monitórios. Aplicam-se ao inadimplemento as sanções do art. 837 do PNCPC.
6.2. Como ação autônoma
O direito ao parcelamento é autônomo e pode ser exercido pelo devedor em juízo desde que haja resistência do credor em receber a quitação do
débito em parcelas, nos moldes do art. 837 do PNCPC. Isso se dá porque a
eventual resistência ultimada pelo credor ao pagamento parcelado constitui
afronta a direito substancial.
Trata-se de outra forma de consignação em pagamento, já que alguns
requisitos são os estipulados no art. 837 do PNCPC. Entretanto, respeitando-se as peculiaridades, pode-se fazer uso do procedimento especial previsto
nos arts. 524ss do PNCPC. Cabe ao consignado opor a defesa nos moldes
previstos no aludido procedimento de consignação, como também arguir a
inaplicabilidade do instituto, pois o crédito surgiu antes do advento da lei ou
do desrespeito de algumas das condições para o exercício do direito.
6.3. Pretensão ao parcelamento na fase de cumprimento da sentença
O devedor, no prazo estipulado no art. 475-J do CPC, que no projeto corresponde ao art. 509, pode propor o parcelamento. O aludido pleito também
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pode ser veiculado após a incidência da multa de 10% (dez por cento), desde
que antes do decurso do prazo para a impugnação.
Acrescente-se que a aplicação da multa do vigente art. 475-J do CPC não
elide a multa do art. 745-A, §2º, do CPC, que no projeto corresponde ao 837,
§2º, já que possuem fundamentos diversos.
Havendo descumprimento do pagamento das parcelas, teremos duas
situações:
a) o parcelamento se deu antes da multa do vigente art. 475-J do CPC: neste
caso, as parcelas remanescentes serão consolidadas e aplicada a multa
do atual art. 745-A, §2º, do CPC. Como houve suspensão dos atos executivos, o prazo volta a fluir a contar da intimação do despacho que determinou o pagamento do saldo remanescente e da multa do art. 745-A, §2º,
do CPC. Se o pagamento não se efetivar no prazo remanescente, haverá a
incidência da multa do vigente art. 475-J do CPC, que corresponde ao art.
509 do PNCPC, e, após a garantia do juízo, não poderá o devedor objetar,
em sede de impugnação, alegação referente ao direito de crédito do exequente, tendo em vista a incidência da sanção do art. 745-A, §2º, do CPC
(art. 837, §3º do PNCPC).
b) o parcelamento se deu após a multa do art. 475-J do CPC: neste caso, a
multa do art. 475-J do CPC compõe o débito exequendo. A multa do art.
745-A, §2º, do CPC tomará o saldo remanescente como base de cálculo,
incluindo, é claro, parcela da multa do art. 475-J do CPC. Após a garantia
do juízo, o devedor não poderá impugnar o direito ao crédito do exequente, em face da incidência da sanção do art. 745-A, §2º, do CPC (art.
837,§3º do CPC).
7. Parcelamento parcial da dívida
Outra questão relevante se dá quando o executado reconhece ser devedor de parte do débito exequendo, mas não concorda com o restante da
cobrança. Por se tratar de um direito potestativo do executado, ele pode sim
fazer uso da prerrogativa, como bem deixou assentado Cassio Scarpinella
Bueno. No caso, pode o devedor pedir o parcelamento e ajuizar os respectivos embargos.27 Seria interessante que o legislador codificador regulasse
essa matéria, para evitar problemas de aplicação.
Da mesma forma, pode a parte fazer uso do reconhecimento parcial em
defesa no processo de conhecimento ou nos embargos monitórios.
27. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Op. Cit., p. 551.
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Na via de ação tal pretensão parcial pode ser efetivada. No entanto,
com relação ao débito remanescente, poderá incorrer em mora, caso utilize
a via da ação de consignação em pagamento. Uma saída para este caso
seria ajuizar demanda questionando a existência do débito e, ato contínuo,
exercer o direito ao parcelamento nos mesmos autos, quanto à dívida que
reconheceu, cumulando-se os pedidos. Portanto, deverá fazer uso do procedimento ordinário.
8. Parcelamento e a fazenda pública
Nada impede que o devedor possa fazer valer o seu direito ante a
fazenda pública quando esta for credora.
O inverso – fazenda pública devedora – não pode ser efetivado, pois
o modo de o ente público quitar seu débito tem acento constitucional. É o
precatório.
Outra situação interessante que se levanta é quanto à possibilidade de
se fazer uso de tal pretensão perante o crédito tributário. Aqui há uma restrição. A obrigação e o crédito tributário devem ser regulados por lei complementar (art. 146, III, b, da CF/88). Como o parcelamento diz respeito ao
crédito, apenas mediante lei complementar seria possível a regulação. Não
é o caso do art. 745-A do CPC e de seu correlato no PNCPC.
Assim, não se pode fazer uso do aludido dispositivo ante o crédito tributário. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte julgado:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 745-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE
EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
I – Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido
de parcelamento do débito na forma prevista no art. 745-A, do Código de
Processo Civil.
II – O artigo 745-A, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n.
11.382/06, facultou ao Executado, no prazo para os embargos, e após a comprovação de depósito de 30% (trinta por
cento) do valor da dívida, a formulação de requerimento para pagar o restante do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.
III – A inovação introduzida pelo art. 745-A, do referido diploma legal, não se
aplica aos créditos tributários.
IV – Agravo de instrumento improvido.
(Relatora: Des. Fed. Regina Costa. TRF da 3ª Região. 6ª Turma. AI 309325
(200703000862051 UF: SP). (DJF3 de 17.11.2008).
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Deve-se salientar, no entanto que o Judiciário e a própria Fazenda vem
aceitando tal prática.
9. Ato decisório sobre o parcelamento e as suas
consequências
O direito ao parcelamento, deduzido em juízo, deve ser analisado pelo
magistrado. O devedor deve postular efetivando o depósito prévio no valor
de pelo menos 30% (trinta por cento), além de planilha discriminada indicando a forma com que pretende parcelar o saldo remanescente em até
seis prestações, acrescidas de correção monetária e juros mensais de 1%
(um por cento).
Deduzida tal pretensão, estando presentes os requisitos, deve o magistrado deferir o parcelamento. Não se trata aqui de ato discricionário, mas
plenamente vinculado.28Até porque constitui exercício de direito potestativo
do devedor, tendo a decisão nítida função declarativa. Cabe ao magistrado
declarar se houve ou não o preenchimento das condições legais. Estando
presentes os requisitos, o deferimento se impõe.
A doutrina, por outro lado, vem defendendo a exigência do contraditório
prévio para o deferimento ou não do aludido pleito.29
O contraditório prévio se mostra extremamente problemático, já que o
mero depósito de trinta por cento do valor do débito com a proposta de
parcelamento não tem o condão de suspender o prazo para os embargos
ou os atos executivos.
Como prescreve o art. 745-A, §1º, do CPC (art. 837, §1º do PNCPC), é o deferimento que suspende os atos executivos. No caso, o prazo para embargos
permanece fluindo. Ou seja, dada a realidade forense, uma vez deduzido o
pedido, este será submetido ao contraditório e só após isso o magistrado irá
analisar se é o caso de deferimento ou não do parcelamento. Neste intervalo
o prazo para os embargos já se esgotou. Fica o devedor como Dâmocles,
com a espada sobre sua cabeça, pendurada por um fio de cavalo. Noutros
termos, o instituto, assim, seria inútil.
28. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Op. cit., p. 549; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. Op. cit., p. 428; NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Op. cit., p. 889.
29. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Op. cit., p. 549; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. Op. cit., p. 428; NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Op. cit., p. 892; ABELHA, Marcelo. Manual
de Execução Civil. Op. cit., p. 565
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No caso, o contraditório deve ser prestigiado, mas diferido, devendo o
magistrado proferir decisão inaudita altera parte. Havendo deferimento, que
será por decisão interlocutória, abre-se para o credor a oportunidade de
veicular agravo de instrumento ou até mesmo pedido de reconsideração.
Neste momento, o magistrado pode exercer o juízo de retratação.
Cassada a decisão interlocutória que autoriza o parcelamento, volta a
fluir, da intimação do referido ato, o prazo para embargar, além de cessar a
suspensão dos atos executivos, podendo o executado valer-se dos embargos
de mérito.
Ademais, o deferimento de parcelamento não causará prejuízo ao exequente, já que este tem como consequência a suspensão dos atos executivos e não o seu desfazimento, como já visto. Com isso fica resguardado o
interesse do credor, além de não se macular a cláusula constitucional do
contraditório.
A impugnação do credor terá de se ater ao preenchimento das condições legais para o exercício do direito potestativo ao parcelamento ou à não
aplicação do dispositivo, tendo em vista que a relação creditícia é anterior à
vigência da lei que instituiu a aludida moratória legal.
O indeferimento do pedido desafia também recurso de agravo de instrumento, mas, em regra, ele não terá o condão de suspender os prazos,
devendo o devedor estar atento ao efeito que fora emprestado ao recurso
pelo órgão recursal.
Este problema não ocorre na hipótese do uso do direito ao parcelamento como modalidade de defesa em processo de conhecimento ou sob a
forma de consignação em pagamento ou ação autônoma.
10. Parcelamento e boa-fé
Um dos problemas que merecia cuidado por parte do legislador é o
problema do uso indevido da prerrogativa do parcelamento. Isso ocorre,
por exemplo, quando o devedor, plenamente solvente, como uma instituição
financeira ou uma multinacional, condenada a pagar determinado débito se
utiliza do parcelamento, que lhe sai muito mais vantajoso que quitar de uma
só vez o débito. Isso se agrava nas relações de consumo, em que o credor
é hipossuficiente. Imagine, o credor, abrindo mão de parte de seu crédito,
decide fazer uma acordo e, no momento de quitar, o devedor se recusa,
obrigando o credor a partir para uma execução, sendo surpreendido com o
pedido de parcelamento totalmente abusivo.
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Para evitar de forma objetiva tais abusos, seria relevante o legislador
obrigar o credor a fazer prova de que não poderia efetivar o pagamento
integral, no intuito de coibir o uso abusivo do direito ao parcelamento, que
corresponde à mácula à boa-fé. Acredito que hoje tal objeção pode ser veiculada, mas a inexistência de regulação e o fato de o parcelamento ser um
direito potestativo do devedor acaba por criar algumas dificuldades para o
aplicador construir solução que se apresenta, em respeito à boa fé, muito
mais coerente com o sistema jurídico positivo.
Conclusão
A busca pela efetividade da prestação jurisdicional tem sido a causa de
profundas alterações na legislação processual e fomentado ardoroso debate
na doutrina pátria. O projeto do novo CPC, da forma como foi elaborado,
apresenta-se como medida lamentável, já que padece de inúmeros vícios e
omissões, como algumas aqui apontadas.
A efetividade não pode ser buscada a qualquer custo, sob pena de tornar-se arbitrária, logo, contrária ao Estado de Direito. É na segurança jurídica
que a efetividade realiza o Estado de Direito. Com base nessas premissas,
lançam-se as seguintes notas conclusivas:
1. O direito ao parcelamento é categoria do direito material e a sua aplicação, em nome da segurança jurídica, deve respeitar à regra tempus regit
actum e não à regra de aplicação imediata em processos pendentes, já
que não se trata, como visto, de regra processual.
2. O art. 745-A do CPC, correspondente ao art. 837 do PNCPC, criou um direito
potestativo do autor contra o réu, que tem o condão de alterar a forma
como a prestação creditícia deve ser adimplida. Uma vez cumpridos os
requisitos, o magistrado deve deferir o pleito.
3. A aludida moratória legal pode ser veiculada no caso de reconhecimento
parcial do débito. Neste caso, pode o devedor veicular, concomitantemente ao parcelamento, os respectivos embargos.
4. Por ser direito potestativo do devedor, este pode veicular tal pretensão
em sede de ação autônoma e em sede defesa, desde que antes do
ocaso do prazo para os embargos. Além disso, pode ser veiculada em
sede de cumprimento de sentença.
5. O deferimento do pedido de parcelamento inaudita altera parte não fere
o contraditório, já que este pode ser diferido. Ademais, o deferimento
ao parcelamento não gera prejuízo ao exequente, pois este apenas suspende os atos executivos, sem desfazê-los.
58

MORATÓRIA LEGAL NO PROJETO DO NOVO CPC: MAIS DO MESMO... QUE PENA!

6. Enquanto não deferido o pedido de parcelamento, o reconhecimento
do crédito ultimado pelo exequente se dá sob condição. Havendo indeferimento do pleito, o devedor pode propor embargos de mérito sem
que com isso se possa alegar que houve comportamento contraditório
(venire contra factum proprium).
7. O descumprimento do parcelamento gera sanções processuais, como a
proibição de se veicular embargos ou impugnação de mérito.
8. A decisão que defere ou nega o parcelamento não é discricionária, mas
vinculada, de cunho eminentemente declaratório, podendo ser desafiada por recurso de agravo de instrumento.
9. Havendo cassação da decisão que deferiu o parcelamento, os atos executivos voltam a produzir efeitos. O prazo para embargo, que pode ser
de mérito, volta a fluir a contar da intimação do ato que cassou a decisão.
10. O uso do direito ao parcelamento não pode macular a boa-fé.
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1. Introdução
Antes de adentrarmos ao assunto aqui versado, gostaríamos de registrar nossos sinceros agradecimentos aos ilustres processualistas Professores
Fredie Didier Jr., José Henrique Mouta Araújo e Rodrigo Klippel pelo honroso
convite de participação em portentosa obra coletiva em homenagem ao saudoso processualista cearense Professor José de Albuquerque Rocha.
O presente trabalho traz relevantes aspectos inerentes ao recurso de
agravo de instrumento no atual Código de Processo Civil brasileiro, bem
como as principais alterações insertas no texto projetado.
Além de traçarmos as principais diferenças entre a atual sistemática e a
projetada, tentaremos desenhar a solução de alguns pontos nevrálgicos da
prática forense na arena recursal.
O estudo aqui alinhavado não possui pretensão de esgotar, ou melhor,
exaurir a temática tratada (são apenas as primeiras impressões de uma alteração preocupante de um estudioso preocupado), mas, tentar promover salutar

1.

Especialista em Direito Processual Civil pelo Centro de Extensão Universitária – CEU-SP. Membro
do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Membro da Academia Brasileira de Direito
Processual Civil – ABDPC. Membro da Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung. Membro do
Instituto dos Advogados de Minas Gerais – IAMG. Membro do Conselho de Redação da Revista
Brasileira de Direito Processual – RBDPro. Membro do IEDC. Membro da Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil – APRODAB. Advogado.
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debate acerca de questões de suma importância para a prática processual,
a fim de resultar ao que se pretende com a sistemática do novo Código de
Processo Civil, a “eficiência processual”.
Ao final do texto, a título de ilustração e facilitação, anexamos os principais artigos do NCPC2 relacionados ao recurso de agravo de instrumento e,
que foram mencionados e trabalhados no presente estudo.
2. Alguns aspectos do recurso de agravo de instrumento
na atual sistemática processual
O agravo de instrumento insere-se no rol dos recursos,3 com expressa
previsão legal, cuja finalidade é provocar a efetiva impugnação de decisões
interlocutórias de primeiro grau (juízos do primeiro grau) e de segundo grau
(tribunais, p. ex., TJMG, TJSP, TJRJ).
Abordaremos apenas a impugnação às interlocutórias de primeiro grau,
tendo em vista a existência de legislação própria com relação às decisões
proferidas pelos presidentes ou vice-presidentes dos tribunais de segunda
instância (verificar a Lei 12.322/2010, além do disposto no art. 996 e seus
parágrafos, NCPC, relacionado ao “agravo de admissão”), no que tange à
admissibilidade dos recursos especial, extraordinário e de revista (negativa
de seguimento dos mencionados recursos aos tribunais superiores – STJ, STF,
TST, v.g.).
Tais questões serão tratadas oportunamente em reflexão apropriada.
Além do precitado recurso de agravo de instrumento, existem outros
abarcados pela sistemática processual recursal, v.g., o agravo retido, o
agravo interno e o agravo regimental, cujas peculiaridades escapam ao presente estudo.
Imperioso destacar que o agravo retido, após a promulgação da Lei
11.187, de 19 de outubro de 2005 (ex vi do art. 522, CPC), tornou-se o recurso

2.
3.
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NCPC – Novo Código de Processo Civil – Projeto de Lei 166/2010.
De acordo com o saudoso Professor homenageado: “O direito ao recurso está garantido,
duplamente, pela Constituição como um dos elementos constitutivos do direito fundamental
das partes à tutela jurisdicional efetiva: (a) de modo expresso, nos arts. 5º, incisos XXXV e LV;
104, incisos II e III, e tantos outros da Lei Fundamental; e (b) de modo implícito, em decorrência da própria estrutura do Judiciário, isto é, da maneira como a competência funcional
está distribuída entre seus órgãos (juízos e tribunais), cabendo aos juízos do primeiro grau a
competência funcional para conhecer e julgar as ações. E aos tribunais a competência funcional
específica para julgar, preponderantemente, os recursos, o que permite deduzir a natureza
constitucional dos recursos” (In: Teoria geral do processo. 7ª Ed. SP: Atlas, 2004, p. 266).
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adequado para atacar as decisões interlocutórias de primeiro grau, ocasionando, com isso, redução e restrição ao uso do recurso de agravo de instrumento que passou a ser apto à impugnação de decisões interlocutórias,
apenas nos casos de “lesão grave ou de difícil reparação” ou em casos de
inadmissão do recurso de apelação, ou, ainda, dos efeitos do recebimento
desse último recurso (recebimento em ambos os efeitos: devolutivo e suspensivo; ou recebimento no efeito meramente devolutivo).
Quanto a esse último aspecto (efeitos do recebimento), importante observar as regras desenhadas no art. 520 da atual sistemática processual civil.
Em relação à “lesão grave ou de difícil reparação”, assim se posicionaram Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “‘A lesão grave ou de
difícil reparação’ constitui um conceito vago ou indeterminado, devendo ser
definido pelas peculiaridades do caso concreto. A referência a lesão grave ou
de difícil reparação conduz à idéia de urgência, de sorte que as decisões que
concedam ou neguem pedido de liminar ou tutela antecipada encartam-se
perfeitamente na hipótese legal”.4
A previsão legal do recurso de agravo de instrumento encontra-se inserida nos arts. 522 e seguintes do CPC.
O agravo de instrumento consubstancia-se em recurso apto a atacar decisões interlocutórias (ex vi do art. 522, CPC – segunda parte, onde se contempla a expressa ressalva), cuja admissibilidade depende da observância de
requisitos intrínsecos (cabimento, legitimação para recorrer, interesse para
recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo),5 classificação
essa sugerida pelo mestre José Carlos Barbosa Moreira,6 a qual adotamos no
presente trabalho.
No presente estudo, não trataremos de todos os aspectos inerentes à
admissibilidade do aludido recurso, mas tão só de alguns que, realmente,
despertam calorosos debates da doutrina e da jurisprudência.
O prazo para sua interposição é de 10 (dez) dias (ex vi do art. 522, CPC),
cuja contagem se dá levando-se em consideração as regras constantes do

4.
5.

6.

Curso de direito processual civil. 6ª edição, Editora JusPodivm, 2008, volume 3, p. 143.
Ver PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. O recurso de agravo de instrumento como meio de impugnação das decisões interlocutórias de primeiro grau. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2008, p. 54-75.
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil. 14. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, v. 5.
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Código de Processo Civil (ex vi do art. 184), a partir da efetiva intimação da
parte, por intermédio de seu advogado (ex vi dos arts. 242 e 506, CPC).
Ao tratar do requisito extrínseco da tempestividade, preciso o posicionamento de Eduardo Chemale Selistre Peña: “A intimação pode dar-se pessoalmente ao advogado da parte, ou pela publicação da decisão no órgão
oficial, onde houver, ou, ainda, por meio de carta registrada, com aviso de
recebimento, observadas as especificações dos arts. 236 e 237. A intimação
do revel, a teor do art. 322, é dispensável”.7
A interposição do recurso de agravo de instrumento se dá diretamente
no tribunal competente (ex vi do art. 524, CPC) com atendimento aos requisitos de admissibilidade.
A mencionada interposição pode ocorrer por intermédio de protocolo
integrado, por correio, por fac-símile (Lei 9.800/99) e, também, por e-mail
(correio eletrônico).
Nos casos de interposição por fac-símile e por e-mail, importante constar todas as peças integrativas do instrumento (obrigatórias, necessárias
e facultativas), além do comprovante de pagamento do preparo recursal
(quando a parte recorrente não estiver sob o pálio da assistência judiciária
gratuita; caso esteja – aplicam-se os preceitos insertos nos arts. 3º, II, e 9º da
Lei 1.060/50 – nesse caso, não há necessidade de pagamento referente ao
preparo recursal), sob pena de inadmissibilidade do recurso por inobservância da regularidade formal e do preparo recursal (requisitos extrínsecos de
admissibilidade).
No ato de interposição, sugerimos extrema cautela quando da formação
do instrumento (peças do procedimento – obrigatórias – art. 525, I, CPC –;
facultativas – art. 525, II, CPC –; e necessárias ao entendimento da questão ou
das questões direcionadas ao julgador – não há previsão legal para essas
últimas peças – “faculdade da parte”), principalmente em relação às peças
obrigatórias (pode ocorrer, v.g., de a certidão de publicação da decisão interlocutória “intimação” estar no verso de uma página).
Com o devido respeito, a juntada de todo o processado demonstra desconhecimento e insegurança à formação do instrumento, e, o que é pior, provoca verdadeiro “acúmulo desnecessário” de papéis, trazendo dificuldades
à análise da admissibilidade do recurso e ao entendimento das questões
postas ao julgador.

7.
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As cópias representativas das peças relacionadas à regularidade formal
do recurso de agravo de instrumento não precisam ser autenticadas,8 bastando a declaração de autenticidade do advogado, para se atingir a finalidade pretendida; hoje, segundo nosso singelo entendimento, tal responsabilidade é implícita ao ato processual praticado.
De acordo com o entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “Ademais, não obstante o silêncio normativo, é possível
que se interprete extensivamente a parte final do § 1º do art. 544 do CPC,
que autoriza o advogado a declarar autênticas as cópias juntadas, sob sua
responsabilidade pessoal. A essa conclusão chega-se com certa facilidade,
quando se nota que a legislação processual vem sendo alterada nesse sentido. Além do § 1º do art. 544 do CPC, já mencionado, há também o art. 475-O,
§ 3º, em que também há essa autorização.
A Lei n. 11.382/2006 acrescentou um inciso IV ao art. 365 do CPC, para
deixar assente que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do processo judicial declaradas autênticas pelo próprio
advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a
autenticidade. Essa evolução legislativa culminou na regra geral de que ao
advogado se confere o poder de declarar autênticas cópias extraídas de
autos judiciais, não se devendo, portanto, deixar de conhecer do agravo de
instrumento por falta de autenticação, a não ser que o agravado alegue – e
comprove – que as cópias não correspondem aos originais”.9
Não se pode olvidar da necessidade de cumprimento ao preceito inserto
no art. 526, CPC, ou seja, a demonstração da interposição do recurso de agravo
de instrumento e os respectivos documentos no juízo de primeira instância.
O descumprimento a tal norma processual implica em inadmissão do
recurso de agravo de instrumento pelo tribunal competente (ex vi do art. 526,
parágrafo único, CPC).
A observância a tal norma implica em instauração do “juízo de retratação” no juízo de primeiro grau, possibilitando, destarte, a reconsideração da
decisão interlocutória recorrida.
Entendemos não se caracterizar como requisito de admissibilidade recursal (requisito extrínseco de regularidade formal) o disposto no art. 526, CPC,
8.

9.

No mesmo sentido: STJ – 1ª Turma, REsp 764417/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2006, DJU
08.06.2006, p. 138. Também: REsp 440194/MG, DJU 16.06.2003. Verificar: STJ – Corte Especial, REsp
Repetitivo n. 1.111.001/SP, rel. Min. Luiz Fux, publicação do acórdão em 30/11/2009.
Curso de direito processual civil. 6ª edição, Editora JusPodivm, 2008, volume 3, p. 155-156.
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aliás, parece ser esse o escorreito entendimento albergado pela sistemática
do novo Código de Processo Civil, o qual enfrentaremos mais adiante.
Convém colacionarmos o posicionamento de Fredie Didier Jr. e Leonardo
José Carneiro da Cunha, com o qual perfilhamos: “Como não se trata de
questão que possa ser conhecida de ofício, o descumprimento do art. 526
enquadra-se na hipótese normativa do caput do art. 245. Assim, o agravado
deve alegá-lo nas contra-razões – normalmente o primeiro momento que lhe
cabe falar nos autos –, sob pena de preclusão. Os requisitos de admissibilidade do recurso nada mais são do que espécies de requisitos processuais
de validade, que se caracterizam pelo particular efeito que a sua falta produz: a inadmissibilidade da postulação recursal.
A incidência do art. 245 é, pois, inevitável. Outra interpretação poderia
levar, ainda, a chicanas processuais: o agravado se calaria, deixando para o
último momento possível esta ‘arma’, que somente ele poderia manejar”.10
Outro ponto de relevância consubstancia-se na interposição do recurso
de agravo de instrumento e sua imediata conversão pelo relator para a
modalidade retida, em virtude da ausência do requisito da urgência (ex vi
do art. 527, II, CPC).
Eis interessante lição de Eduardo Chemale Selistre Peña: “Destarte, a
parte recorrente deve optar pela retenção, se não houver urgência, e, feita
equivocadamente a opção, deve o relator converter o agravo de instrumento em agravo retido, determinando a remessa dos autos à origem para
que sejam apensados aos principais.
Contudo, se ao examinar o recurso o relator, de imediato, sem maiores
dificuldades, verificar que é inadmissível, ou manifestamente improcedente,
deve negar-lhe seguimento. Ora, só pode ser convertido em retido, o agravo
de instrumento admitido. Ademais, como antes mencionado, seria contraproducente converter o recurso, permitindo-se que novamente seja trazido
ao tribunal juntamente com a apelação, se evidente, por exemplo, a sua
intempestividade”.11

10. Curso de direito processual civil. 6ª edição, Editora JusPodivm, 2008, volume 3, p. 158. Pela inadmissão somente em caso de oposição de resposta da parte agravada (vedação da inadmissão
ex officio): STJ – Corte Especial, REsp Repetitivo n. 1008667/PR, rel. Min. Luiz Fux, publicação do
acórdão em 17/12/2009.
11. PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. O recurso de agravo de instrumento como meio de impugnação
das decisões interlocutórias de primeiro grau. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.
103.
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Em arremate, fazendo alusão ao posicionamento de Guilherme Rizzo
Amaral: “(...) Assim, verificando o tribunal que não há urgência in concreto
deverá negar seguimento ou provimento ao agravo de instrumento, e não
convertê-lo em agravo retido”.12
Com relação à admissão do recurso de agravo em sua modalidade de
instrumento, há necessidade de demonstrar a efetiva urgência diante de
perigo de lesão.
Imperioso destacar que o “perigo de lesão” servirá para provocar a
admissibilidade do recurso de agravo em sua forma de instrumento, bem
como será requisito essencial à concessão dos efeitos suspensivo e ativo
pelo relator.
Existem momentos distintos, apesar de convergentes à urgência, quais
sejam, o para a admissão na forma de instrumento (ex vi do art. 522, CPC) e
o para a concessão do efeito suspensivo (ex vi do art. 558, caput, CPC), ou,
ainda, o para a concessão do efeito ativo, ou seja, da antecipação da pretensão recursal (parcial ou total) – ex vi do art. 527, III, segunda parte, CPC –.
Em nossa singela opinião, nem a todo recurso de agravo de instrumento
admitido (conhecido) deverá ser emprestado o efeito suspensivo, tratam-se
de situações distintas a serem delineadas pelo próprio relator do recurso no
tribunal competente.
Perfeito o entendimento de Eduardo Chemale Selistre Peña, citando,
inclusive, escorreitos posicionamentos de José Miguel Garcia Medina, Teresa
Arruda Alvim Wambier, Heitor Vitor Mendonça Sica, Eduardo Arruda Alvim,
Cristiano Zanin Martins: “O perigo de lesão que é referido tanto no art. 522
como no art. 558, caput, comporta graus, sendo que aquele se requer para a
obtenção de efeito suspensivo há de ser mais agudo, ou mais imediato, do
que aquele necessário para que o agravo seja de instrumento.
Para que o agravo seja de instrumento, é suficiente a demonstração de
que o reexame da questão não pode aguardar que a sentença seja proferida
e que eventual recurso de apelação chegue ao tribunal. De outro lado, para
que o se atribua o efeito suspensivo ao agravo, mister se faz a prova de que
o recorrente não pode esperar até o julgamento pelo colegiado.

12. PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. O recurso de agravo de instrumento como meio de impugnação
das decisões interlocutórias de primeiro grau. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008,
p. 104.
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Ademais, para a concessão do efeito suspensivo exige-se que haja relevância na fundamentação (art. 558, caput), requisito que não se faz necessário para a admissão do agravo de instrumento.
Assim, poderá haver casos em que será admissível o agravo de instrumento, mas não se lhe atribuirá o efeito suspensivo, porquanto o risco não
será tão grave a ponto de autorizar-lhe”.13
Já tivemos oportunidade de manifestar o seguinte: “Com relação ao
‘efeito suspensivo’, imperioso destacar alguns pontos de extrema necessidade e utilidade para a prática forense junto aos tribunais.
E, para tanto, não se pode olvidar dos ensinamentos dos ilustres processualistas Professores José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim
Wambier: ‘Segundo nosso entendimento, embora haja alguma similitude
entre os requisitos previstos no art. 522, caput, e no art. 558 do CPC para,
respectivamente, se admitir o agravo de instrumento e se atribuir efeito
suspensivo a tal recurso, não se pode dizer que, admitido o recurso como
agravo de instrumento, deverá, ipso facto, ser este recurso recebido com
efeito suspensivo’.
Existem outros casos em que a parte recorrente deverá convencer o
relator a admitir o recurso de agravo em sua forma de instrumento (ex vi do
art. 527, III c/c a segunda parte do caput do art. 558, ambos do CPC).
Acertadamente, os precitados processualistas entendem que, para a
concessão de efeito suspensivo deverá estar presente também a ‘relevância
da fundamentação’, entendimento com o qual perfilhamos”.14
Com relação às decisões unipessoais que imprimem efeitos (suspensivo
ou ativo) ao recurso de agravo de instrumento, assim como aquelas que
convertem o aludido recurso para a sua modalidade retida, todas poderão
enfrentar o controle por intermédio de embargos de declaração ou de ação
mandamental (mandado de segurança), além, da hipótese prevista na legislação processual civil vigente, a reconsideração da decisão pelo relator do
tribunal competente.15
13. PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. O recurso de agravo de instrumento como meio de impugnação
das decisões interlocutórias de primeiro grau. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008,
p. 105.
14. SILVA, Bruno Campos. O recurso de agravo de instrumento e o efeito suspensivo – ‘indevida
via transversa oportunizada pelo juízo de primeira instância’. Revista Magister de Direito Civil e
Processual Civil. Porto Alegre: Magister, 2010, v. 38 (set./out.), p. 74-75.
15. Ver nosso “O recurso de agravo de instrumento e o efeito suspensivo – ‘indevida via transversa
oportunizada pelo juízo de primeira instância’”. Revista Magister de Direito Civil e Processual
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Em arremate, de suma importância, a correta compreensão da aplicação
do princípio da fungibilidade recursal,16 na lição de Eduardo Chemale Selistre
Peña: “A adoção do princípio da fungibilidade, contudo, como já afirmou
o STJ, exige a presença de três requisitos: a) dúvida objetiva sobre qual o
recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro, que se dá quando
se interpõe recurso errado quando o correto encontre-se expressamente
indicado em lei e sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida e; c) que o
recurso erroneamente interposto tenha sido agitado no prazo do que se
pretende transformá-lo”.17
3. As principais alterações com o novo Código de Processo
Civil brasileiro
A nova sistemática processual civil projetada prima, sobretudo, pela eficiência processual. Esse o espírito da Comissão de Juristas designada para a
formatação do NCPC (ex vi do Projeto de Lei n. 166/2010).
A principal e relevante e polêmica alteração consubstancia-se naquela
relacionada à extinção do recurso de agravo retido e à modulação das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, com enumeração
em rol taxativo (ex vi do art. 969, NCPC18).
De acordo com José Miguel Garcia Medina: “No NCPC inexiste previsão de
agravo retido, sendo cabível agravo de instrumento apenas em hipóteses
taxativamente previstas em lei (cf. art. 929 do NCPC). As questões que tiverem sido objeto de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença, no
entanto, ‘se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não ficam cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões’ (art. 963 parágrafo único do NCPC)”.19
Nesse aspecto, alterar-se-á o instituto da preclusão temporal salutar à
segurança jurídica (tendo por regra a irrecorribilidade das interlocutórias),
a fim de possibilitar a impugnação de decisões interlocutórias ao final da

Civil. Porto Alegre: Magister, 2010, v. 38 (set./out.), p. 75.
16. STJ – 1ª Turma, AgRg 1997/0013227-7, rel. Min. Humberto Gomes Barros, j. 02.06.1997, DJU,
04.04.2000.
17. O recurso de agravo de instrumento como meio de impugnação das decisões interlocutórias de
primeiro grau. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 57.
18. NCPC – Novo Código de Processo Civil
19. Código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC.
SP: RT, 2011, p. 573.
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demanda (por intermédio do recurso de apelação), com exceção daquelas
com previsão no mencionado rol desenhado especificamente para o recurso
de agravo de instrumento.20
Eis o posicionamento crítico de Fredie Didier Jr., com o qual perfilhamos:
“Em vez de processo, retrocesso.
Em vez de decisão de mérito, reinício de fases procedimentais já
superadas.
Segurança jurídica e duração razoável, "estados de coisas" que precisam
ser atingidos por força dos mencionados princípios constitucionais, simplesmente desprezados.
Se a interlocutória é recorrível, haverá preclusão do direito ao recurso
se a parte não a impugnar no primeiro momento que lhe couber falar nos
autos. Aquela questão, já decidida, não poderia mais ser revista. O órgão
jurisdicional passaria a ocupar-se das demais questões objeto da sua cognição, sejam elas questões de mérito ou de admissibilidade, questões de fato
ou de direito. Haveria, assim, redução da extensão da cognição, já que em
relação a algumas questões teria havido decisão já estabilizada.
Nada justifica, realmente, que o órgão jurisdicional possa decidir uma
questão ao longo do procedimento e essa decisão de nada valha. Decisão
sem possibilidade de preclusão é situação que claramente ofende a segurança jurídica. Avilta, inclusive, o papel do juiz de primeira instância.
Imaginem as seguintes decisões interlocutórias:
a) não autoriza a formulação de uma pergunta à testemunha;
b) não admite a denunciação da lide;
c) não autoriza a realização de um determinado meio de prova;

20. Em um primeiro momento, pensamos e, até mesmo, concordamos com a alteração empreendida, levando-se em consideração a efetividade processual, entretanto, após profundas
reflexões e análise de aspectos práticos, chegamos à conclusão de que tal alteração provocará
verdadeiro retrocesso, vez que, ao contrário, as hipóteses taxativas ao recurso de agravo
de instrumento, além de ocasionarem máculas ao acesso à justiça, permitirão o retorno do
manuseio de ações mandamentais (mandados de segurança), trazendo, ao que tudo indica,
verdadeira insegurança jurídica. Esse também, o posicionamento de Luiz Fernando Valladão
Nogueira. Verificar, também, aguçada e respeitada crítica do mestre Sérgio Bermudes, Código
de Processo Civil: mudança inútil. Artigo publicado no jornal “O Globo”, em 21.12.2010. Verificar o
substancioso artigo de Fredie Didier Jr., Preclusão e decisão interlocutória. Anteprojeto do Novo
CPC. Análise da proposta da Comissão. Artigo publicado no site “Migalhas”, em 12 de março de
2010.
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d) decide sobre o valor da causa;
e) decide sobre a incompetência relativa;
f) decide sobre o pedido de revogação da justiça gratuita concedida à
parte adversária;
g) não admite a reconvenção;
h) indefere a petição inicial da oposição;
i) não aceita um comportamento processual do assistente;
j) considera intempestiva a juntada aos autos do parecer do assistente
técnico;
k) determina a exclusão de documentos dos autos;
l) rejeita o pedido de invalidade do processo em razão da não intervenção
do Ministério Público ou da não designação do curador especial etc.
Em todos os casos, a prevalecer a proposta da Comissão, essas decisões
somente poderiam ser revistas muito tempo depois de terem sido proferidas, exatamente no momento do julgamento da apelação. Acolhida a apelação nesta parte, todos os atos do procedimento posteriores à decisão
anulada também seriam anulados. E os atos anulados teriam de, em regra,
ser novamente praticados.
É preciso manter o sistema atual: decisão interlocutória que não cause
risco à parte deve ser impugnada por agravo retido; a recorribilidade da
decisão faz com que, necessariamente, se ela não for recorrida, surja a
preclusão, que impede o reexame da questão e evita o retrocesso. Parecem
muito claras as vantagens deste sistema”.21
Com a nova sistemática, o recurso de apelação, além de obstar a coisa
julgada, terá o comprometimento de impedir a preclusão temporal, consoante a sistemática do texto processual civil projetado, s.m.j..
Feitas estas perfunctórias considerações, passamos, então, as nossas primeiras impressões acerca do recurso de agravo de instrumento na sistemática do novo Código de Processo Civil brasileiro.
O texto processual civil projetado traz as seguintes alterações relevantes, as quais refletem diretamente na estrutura do recurso de agravo de
instrumento:

21. Preclusão e decisão interlocutória. Anteprojeto do Novo CPC. Análise da proposta da Comissão.
Artigo publicado no site “Migalhas”, em 12 de março de 2010.
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a) extinção do recurso de agravo retido – alteração substancial;
b) criação de rol taxativo para as hipóteses de cabimento do recurso de
agravo de instrumento (ex vi do art. 969, NCPC) – alteração substancial;
c) alteração do prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento
(ex vi do art. 948, II e § 1º, NCPC) – alteração procedimental;
d) alteração do art. 526, sobre a comprovação de interposição (ex vi do art.
972, caput, NCPC) – alteração procedimental;
e) alteração do art. 525, I, com relação à certidão de intimação (ex vi do art.
971, I, NCPC) – alteração procedimental;
f) introdução da sustentação oral – possibilidade de sustentar oralmente
as razões recursais – alteração procedimental – “novidade deveras salutar” trazida pelo NCPC – uma das novidades sugeridas (propostas) pelo
Instituto dos Advogados de Minas Gerais – IAMG, capitaneada por Luiz
Fernando Valladão Nogueira e José Anchieta da Silva (Diretor do Departamento de Direito Processual Civil e Presidente, respectivamente do prestigiado IAMG).
A extinção do recurso de agravo em sua modalidade retida implica em
extinção do instituto da preclusão temporal, eis que as decisões a serem
impugnadas naquele momento procedimental passarão a ser objeto de um
único recurso, ou seja, o recurso de apelação.
Com a devida vênia aos juristas comprometidos com a criação e com o
aperfeiçoamento do novo Código de Processo Civil brasileiro, enxergamos
aspectos um tanto preocupantes, os quais, ao invés de prestigiar a eficiência
processual, poderão ocasionar verdadeiros embaraços, postergando, ao que
parece (primeiras impressões), a higidez do procedimento para momento
tardio, sem contar que os tribunais de segunda instância, ainda não estarão
aptos a tamanha alteração.
No caso, afigura-se óbvio, somente a prática processual recursal é que
ditará as regras e refletirá estatisticamente a aplicação e a concretização do
direito processual.
A criação de rol com enumeração taxativa às hipóteses de cabimento
do recurso de agravo de instrumento, como já afirmamos, além de afrontar
garantia constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, CF/88), ressuscitará o manuseio
de ações mandamentais (mandados de segurança).
Na hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (ex vi
do art. 969, I, NCPC), em se tratando de tutelas de urgência ou da evidência,
surge um aspecto conceitual destacado por Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
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Mitidiero em relação à distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada,
a qual não restou evidenciada pela nova sistemática do novo Código de
Processo Civil brasileiro, e, que, poderá trazer enormes dúvidas, as quais
poderiam ter sido dissipadas em texto legal.
Eis o posicionamento dos referidos processualistas: “Rigorosamente,
o texto já à partida confunde tutela antecipatória com tutela cautelar, na
medida em que submete ambas à demonstração do ‘risco de dano irreparável ou de difícil reparação’. Esta confusão é acentuada pela quantidade de
alusões ao ‘processo principal’ ou ‘pedido principal’ nos artigos que tratam
da tutela de urgência (arts. 280, 282, I, 287, § 1º, 289, 290, 291, I, 292 e 294),
terminologia obviamente ligada à tutela cautelar, dada a sua referibilidade,
mas não à tutela antecipatória. (...)
Se o Projeto tivesse realizado esta distinção basilar, teríamos logrado
distinguir tutela cautelar e tutela antecipatória. Haveria aí evidente apuro
teórico”.22
O prazo para a interposição será único, ou seja, de 15 (quinze) dias para
todos os recursos, com exceção para os embargos de declaração (ex vi do
art. 948, II e § 1º, NCPC), cujo prazo permanece o mesmo de 5 (cinco) dias (ex
vi do art. 977, primeira parte, NCPC); observando-se, ainda, o art. 957 e seus
incisos (dies a quo).
O referido prazo, ao que parece, restou estendido pela nova sistemática
processual civil.
O comando do art. 526, também restou alterado com a supressão de seu
parágrafo único (ex vi do art. 972, caput, NCPC).
Nesse caso, como restou consignado verdadeira “faculdade” à parte
recorrente, não há qualquer necessidade de se impor prazo para o cumprimento do mencionado preceito legal (antes era de 3 “três” dias); além disso,
com a supressão do parágrafo único, sufragou-se o entendimento de que o
descumprimento a tal norma não geraria a inadmissibilidade do recurso de
agravo de instrumento.
Com a alteração, desenhou-se, de forma explícita, o objetivo da norma,
qual seja, o “juízo de retratação” (ex vi do art. 972, parte final do caput, NCPC).
22. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: críticas e propostas. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010, p. 106-107. Verificar, em relação à distinção entre tutela cautelar
e tutela antecipada: SILVA, Bruno Campos. Comentários ao novo § 7º do artigo 273, do Código de
Processo Civil Brasileiro acrescentado pela Lei n. 10.444, de 2002. Revista de Direito Processual
Civil. Curitiba: Genesis, 2003, n. 27.

73

Bruno Campos Silva

Assim, caso a parte recorrente deixe de cumprir o preceito legal, ou seja,
juntar aos autos cópia da petição representativa do recurso, do comprovante de interposição e relação de documentos que o instruíram, perderá a
oportunidade de instauração do “juízo de retratação”, e, com isso, a possibilidade de reconsideração da decisão interlocutória recorrida.
Em relação ao art. 971, I, NCPC, a alteração induz ao entendimento de
que a certidão de intimação da parte poderá ser substituída por qualquer
documento oficial que comprove a tempestividade do recurso de agravo de
instrumento, prestigiando-se o formalismo-valorativo (expressão e conceito
cunhados por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira).
Em repúdio ao formalismo exacerbado, imperioso destacar entendimento de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “(...) Parte-se da ideia
de que a forma deve ser prestigiada na medida em que não descambe em
formalismo pernicioso, oco e vazio, devendo-se respeitar a maneira como os
atos processuais foram realizados toda vez que se atinja a finalidade normativa,
ainda que sem estrito cumprimento da forma legal”.23
Inovação bastante salutar foi a introdução da possibilidade de sustentação oral das razões recursais (ex vi do art. 892, V e §§ 1º e 2º, NCPC), o que
prestigia, sobremaneira, a função constitucionalizada exercida pelos advogados (ex vi do art. 133, CF/88).
Com relação ao ato de sustentação oral, totalmente pertinentes as colocações de Eduardo Chemale Selistre Peña, com base nos ensinamento do
mestre Sérgio Bermudes e em Piero Calamandrei: “Como adverte a voz autorizada, ‘é preciso que os juízes se compenetrem do fato de que quem usa
a tribuna, ali está exercendo um direito, que é também, o de ser ouvido. Os
juízes que conversam, ou permanecem desatentos, durante a sustentação,
demonstram censurável descaso pela função jurisdicional e condenável descortesia para com quem fala’.
Os advogados, por sua vez, devem respeitar o prazo que lhes é concedido e cuidar para não usar a tribuna com intuito outro que não a defesa
da causa.
De resto, o advogado habilidoso não deixa de observar antiga e preciosa
lição que diz que a forma de eloquência em que melhor se fundem as duas

23. Idem, p. 183. Verificar, também: ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto; MITIDIERO, Daniel. Curso de
processo civil. São Paulo: Atlas, 2010, vol. 1, p. 324; ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Do formalismo no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008; ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Do
formalismo-valorativo em confronto com o formalismo excessivo. Revista de Processo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006, n. 137.
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qualidades mais apreciadas do orador, a brevidade e a clareza, é o silêncio.
Com efeito, sem demasia, pode-se concordar que o juiz ‘aceita melhor a brevidade, ainda que obscura: quando um advogado fala pouco, o juiz, mesmo
que não compreenda o que ele diz, compreende que tem razão’”.24
Ainda, em alusão a Piero Calamandrei: “E o autor ainda complementa,
adiante: ‘A arte é a medida da disciplina. O virtuoso reconhecimento do
advogado está na sua objetividade pela qual expõe o que quer e onde quer
chegar. Defenda as causas com zelo, mas sem exagerar. Se escreve demais,
ele não lê; se você fala demais, ele não ouve; se você é obscuro, ele não tem
tempo para tentar compreendê-lo. Para ganhar a causa, é necessário empregar argumentos medianos e simples, que oferecem ao juiz o fácil caminho da
menor resistência’”.25
E, arremata, de maneira brilhante: “Não está o advogado que usa a tribuna adstrito a repetir as alegações das razões ou contrarrazões, da inicial
ou da contestação. Sua missão é convencer os julgadores do direito daquele
que defende, podendo para tanto invocar novos argumentos, mencionar
outros dispositivos legais, chamar a atenção para elementos de prova constantes dos autos ainda pouco explorados”.26
4. Conclusão
O recurso de agravo de instrumento sofreu e, ainda, está por sofrer profundas mutações com o advento do novo Código de Processo Civil brasileiro.
As mencionadas mutações provenientes de substanciosas alterações ao
instituto do agravo, em nosso singelo entendimento, implicam em desprestígio ao recurso de agravo de instrumento, provocando, ao que parece, o seu
inconteste amesquinhamento e, com isso, a abertura para possível enxurrada de mandados de segurança, trazendo, destarte, insegurança jurídica
ao jurisdicionado.
As primeiras impressões são preocupantes diante de tantas e substanciosas alterações.

24. Curso e julgamento dos processos nos tribunais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010,
p. 67. Verificar, também: BERMUDES, Sérgio. Comentários ao Código de Processo Civil. 2.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, v. 7, p. 379-380; CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por
um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 81-83 e 104-105.
25. Idem, ibidem.
26. PEÑA. Eduardo Chemale Selistre. Curso e julgamento dos processos nos tribunais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 68.
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O tempo mostrará e a prática resultará na estatística comprobatória de
eficiência ou não das alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil.
As reflexões acima desenhadas não possuem o condão de esgotar temática tão vasta e intrincada, mas apenas suscitar o debate salutar entre aqueles que labutam por um processo civil mais eficiente, com as suas bases
fincadas no texto constitucional.
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6. Anexo28
CAPÍTULO II
DA ORDEM DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL
Art. 892. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo do
relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao
recorrido, pelo prazo improrrogável de quinze minutos para cada um, a fim
de sustentarem as razões nas seguintes hipóteses:
I – no recurso de apelação;

28. Contém os artigos relacionados ao recurso de agravo de instrumento do Projeto do NCPC com
as devidas alterações do substitutivo aprovado pelo Plenário do Senado Federal em sessão
realizada em 15.12.2010, os quais foram trabalhados no presente estudo.
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II – no recurso especial;
III – no recurso extraordinário;
IV – no agravo interno originário de recurso de apelação ou recurso especial
ou recurso extraordinário;
V – no agravo de instrumento interposto de decisões interlocutórias que
versem sobre tutelas de urgência ou da evidência;
VI – nos embargos de divergência;
VII – no recurso ordinário;
VIII – na ação rescisória.
§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas
observará o disposto no art. 993.
§ 2º Os procuradores que desejarem proferir sustentação oral poderão requerer, até o início da sessão, que seja o feito julgado em primeiro lugar,
sem prejuízo das preferências legais.
TÍTULO II
DOS RECURSOS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 948. São cabíveis os seguintes recursos:
I – apelação;
II – agravo de instrumento;
III – agravo interno;
IV – embargos de declaração;
V – recurso ordinário;
VI – recurso especial;
VII – recurso extraordinário;
VIII – agravo de admissão;
IX – embargos de divergência.
§ 1º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor e para
responder os recursos é de quinze dias.
Art. 949. Os recursos, salvo disposição legal em sentido diverso, não impedem a eficácia da decisão.
§ 1º A eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, observado o
art. 968.
§ 2º O pedido de efeito suspensivo do recurso será dirigido ao tribunal, em
petição autônoma, que terá prioridade na distribuição e tornará prevento
o relator.
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§ 3º Quando se tratar de pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação,
o protocolo da petição a que se refere o § 2º impede a eficácia da sentença
até que seja apreciado pelo relator.
§ 4º É irrecorrível a decisão do relator que conceder o efeito suspensivo.
Art. 954. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma,
de um ato incompatível com a vontade de recorrer.
Art. 955. Dos despachos não cabe recurso.
Art. 956. A sentença ou a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte.
Art. 957. O prazo para a interposição do recurso, aplicável em todos os casos
o disposto no art. 192, contar-se-á da data:
I – da leitura da sentença ou da decisão em audiência;
II – da intimação das partes, quando a sentença ou a decisão não for proferida em audiência;
III – da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial.
Parágrafo único. No prazo para a interposição do recurso, a petição será
protocolada em cartório ou segundo a norma de organização judiciária, ressalvado o disposto no art. 970.
Art. 961. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, sob pena de deserção, observado o seguinte:
I – são dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal;
II – a insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente,
intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.
§ 1º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará, por decisão irrecorrível, a pena de deserção, fixando-lhe prazo de cinco dias para
efetuar o preparo.
§ 2º O equívoco no preenchimento da guia de custas não resultará na aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto
ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de cinco
dias ou solicitar informações ao órgão arrecadador.
Art. 962. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão interlocutória ou a sentença impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
CAPÍTULO III
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Art. 969. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I – tutelas de urgência ou da evidência;
II – o mérito da causa;
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III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV – o incidente de resolução de desconsideração da personalidade jurídica;
V – a gratuidade de justiça;
VI – a exibição ou posse de documento ou coisa;
VII – exclusão de litisconsorte por ilegitimidade;
VIII – a limitação de litisconsórcio;
IX – a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X – outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Art. 970. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:
I – a exposição do fato e do direito;
II – as razões do pedido de reforma da decisão e o próprio pedido;
III – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
Art. 971. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I – obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade
e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II – facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis.
§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas
custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada
pelos tribunais.
§ 2º No prazo do recurso, a petição será protocolada no tribunal, postada
no correio sob registro com aviso de recebimento ou interposta por outra
forma prevista na lei local.
§ 3º A falta de peça obrigatória não implicará a inadmissibilidade do recurso
se o recorrente, intimado, vier a supri-la no prazo de cinco dias.
Art. 972. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, de
cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso,
com exclusivo objetivo de provocar a retratação.
Parágrafo único. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o
relator considerará prejudicado o agravo.
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1. Breves noções de processo e sua efetividade
Sabe-se que o Estado moderno tem como escopo a proteção de todos
os seus cidadãos dentro e fora dos seus limites territoriais, nos casos em que
a legislação assim permite por intermédio de meios constitucionais e legais.
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil é um instrumento sublime e exemplar para a consolidação do Estado Democrático de
Direito devido a suas linhas gerais explicitadas no seu artigo 5º com a proteção dos direitos e garantias fundamentais “oferecendo” as diversas maneiras de proteção jurídica para todos.
O Poder Judiciário está capitulado em vários artigos no texto magno,
mais precisamente no título IV, capitulo III, informando os órgãos jurisdicionais e o órgão administrativo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A jurisdição, ação, processo e defesa são temas ligados entre si em razão
de serem conceitos primordiais e essenciais para tentar-se alcançar o porquê da existência de um judiciário comprometido com a tentativa de buscar
a verdade diante de um caso concreto e a Constituição Federal informa de
maneira esparsa no decorrer do seu texto sobre os assuntos mencionados,
restando as legislações infraconstitucionais, a doutrina e a jurisprudência o
devido aprofundamento.

1.
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A evolução de uma sociedade é fato concreto, principalmente tendo
como suporte um instrumento normativo de alta segurança jurídica, pois a
respeitabilidade do preceito constitucional é imprescindível para o avanço
democrático de qualquer país e, no que tange ao processo ser um meio de
solução litigiosa do jurisdicionado, as mudanças são previsíveis no decorrer
do tempo devido ao foco da garantia do preceito constitucional de duração
razoável do processo2.
O critério a ser utilizado para mensurar a razoabilidade da duração de
um processo é totalmente particular em cada caso não havendo de maneira
alguma uma tabela ou instrumento para informar o lapso temporal por causa
do início do processo ao seu julgamento3
Sabendo que o processo é um instrumento de grande valia para a solução dos conflitos existentes entre as partes ou, simplesmente, nos casos em
que não existe a presença de objeto litigioso, mas sim a mera solicitação,
o Poder Judiciário garante e defende os direitos existentes e que não são
litigiosos no caso, por exemplo, de retificação de registro civil e separação
consensual.4
Cabe ressaltar que os meios de solução de conflitos não se restringe
somente ao processo judicial, há também a existência dos meios alternativos
os quais são primordiais para uma rápida consecução, presteza de agilidade
na resolução dos problemas dentro da sociedade, a mediação e arbitragem
são institutos relevantes dentro do ordenamento jurídico nacional.5

2.

3.

4.

5.
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A Emenda Constitucional n.º 45/2004 acrescentou o inciso LXXVIII na Constituição Federal informando sobre a existência de um processo com duração razoável de tempo garantindo ao
jurisdicionado uma prestação da tutela de forma rápida.
O jurista Antonio Adonias informa que a corte europeia dos Direitos Humanos estabeleceu três
critérios para verificar a garantia de julgamento do recurso Guillemin x França, em 21/02/1997:
complexidade da matéria deduzida em juízo; comportamento dos litigantes e de seus procuradores ou da acusação e da defesa do processo e a atuação do órgão jurisdicional. BASTOS, Antônio Adonias Aguiar. A razoável duração do processo. Salvador: Faculdade Baiana de
Direito, 2009, p. 49.
Assim comenta Luiz Marinoni: “Não há como aceitar a ideia de que a jurisdição deve se preocupar apenas em resolver conflitos de interesses. Não se quer dizer, como é obvio, que uma
atividade, pelo simples fato de ser confiada ao juiz, assume natureza jurisdicional. O que se
pretende demonstrar é que a jurisdição não pode ter a sua dimensão reduzida a resolver
conflitos, especialmente diante do espaço reservado ao juiz no Estado contemporâneo.” MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007, p. 147.
A lei nº 9.307/96 regula sobre o procedimento arbitral e dentro do NCPC existe a possibilidade
de mediação judicial de conflitos.
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A construção do preceito do processo ser o único e melhor meio de
pacificação de conflitos dentro de uma sociedade torna-se cada vez mais
arcaico, moroso e irracional pelo motivo de que, atualmente, a conciliação
tem-se tornado palavra cada vez mais frequente no vocabulário jurídico.
Não é por acaso que a conscientização nos bancos da academia jurídica anteriormente atingia o “lado” litigioso, conflituoso entre as partes,
pois o objetivo dos advogados, principalmente os recém-formados, era a
quantidade de processos ajuizados para determinar quem seria o melhor
profissional.
Tal afirmação pode ser encarada como afronta ou ignorância, mas isso
não é verdade, a intenção atual, tanto das instituições de ensino superior
jurídicas como dos órgãos julgadores e legisladores demonstram a real
necessidade de avançar quanto à ideologia do saber negociar, mediar, solucionar sem que enseje prejuízo demasiado as partes.
O acúmulo de processos perante os tribunais de todo país é reflexo evidente da situação de caos vivenciada por todos os integrantes da sociedade,
por isso realizar uma busca pelo culpado ou culpados não é a única tarefa a
ser feita, já que é preciso encarar os fatos e tentar ter qualidade na prestação de serviços a partir da melhor e maior utilização dos meios alternativos
de solução de conflitos.
A busca do culpado pode ser vista como uma alternativa de alcançar as
respostas de todas as indagações surgidas ao longo dos anos pela demora
e ineficiência da prestação da resposta jurisdicional e com isso a sociedade
poderia denominar quais seriam os grandes causadores da morosidade
jurisdicional.
Isto não é digno de hermeneutas jurídicos pensadores da solução da
garantia de um processo sem dilação indevida sendo que a obsessão de
colocar o estigma de “vilão judiciário” não acarretará avanço na discussão e
servirá para trazer a baila discussões antigas e sem agregar nenhuma espécie de evolução ideológica.
E neste trabalho, é enfatizado a participação inicial do autor e do requerido dentro do processo diante das possíveis mudanças a serem realizadas
e se alcançam o objetivo determinado pelo Poder Legislativo: a simplificação
do processo civil.
E dentro destas reformas, a provocação inicial, comunicação dos atos
processuais e, principalmente, a defesa do suplicado obtiveram consideráveis mudanças no bojo do novo texto legal a ser aprovado, mas imperfeições
e dúvidas ainda pairam nas mentes inquietas e sapientes dos mais diversos
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juristas sobre informações que poderiam ser melhores disponibilizadas pelo
projeto diante da distância real das linhas traçadas com o público iniciante
do processo – o estudante da graduação.
A dialética existente no processo vislumbra-se em decisivo para o aperfeiçoamento do conhecimento jurídico e é fato incontroverso sobre o real
enriquecimento dos debates doutrinários e jurisprudenciais realizados pelos
responsáveis da interpretação de cada linha, vírgula e palavra da nova
legislação.
Seria de suma importância mencionar alguns artigos para que se possa
direcionar em uma pesquisa sobre os argumentos ratificados e retificados
no projeto de lei, mas como é da essência do nome, projeto é algo não
concreto, insólito, inacabado, ou seja, algo em construção que demanda um
tempo maior para a sua finalização.
E o projeto já tramitou no Senado Federal e encontra-se na Câmara dos
Deputados na mesma época de elaboração do presente trabalho, motivo
pelo qual os artigos serão os apresentados no relatório geral do Senador
Walter Pereira enviado a Câmara.
2. Da petição inicial
Provocar o Poder Judiciário por meio de protocolização de petição é a
denominação da petição inicial, também conhecida por exordial, peça vestibular, peça inicial, enfim este primeiro ato processual deverá obedecer as
regras expostas na lei.
O artigo 282 da legislação processual de 1973 é, seguramente, um dos
artigos mais repetidos, mencionados, dissecados nas salas de aulas, nas mais
diversas disciplinas processuais e (porque não) materiais. A sua importância e
o seu cumprimento de forma clara e nítida é requisito abissal para que a lide
transcorra devidamente respaldada em qualquer princípio de direito.
A petição inicial constitui-se num ato processual totalmente cercado por
formalidades e requisitos legais, sendo a concretização do direito de ação
do indivíduo e para que este início seja aceito pelo magistrado de forma
uníssona e prosseguir a lide de acordo com a legislação processual, é importantíssimo a sua instrução com os documentos pertinentes e com redação
jurídica convicta e verdade das informações ali contidas.
No projeto de lei, o tema petição inicial encontra-se a partir do artigo
292, Livro II, Capitulo II.
Quanto aos requisitos e obrigatoriedade dos documentos indispensáveis
a propositura da ação foi transcrita quase que na íntegra pelo legislador nos
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artigos 292 e 293, sendo o único fato merecedor de comentário é quanto à
exigibilidade na peça exordial de dois itens: indicação do cadastro de pessoa
física e jurídica das partes sendo totalmente já praticado por alguns tribunais
pátrios da exigência, mas agora fica legalizado e o outro item, sendo totalmente inovador, é endereço eletrônico do autor e do réu.
Ora, porque razão o legislador informa da exigência quanto ao endereço
eletrônico das partes, sendo que o requerente não haverá problema algum,
mas é quanto ao requerido, qual será a interpretação utilizada pelo legislador ao colocar?
Será que não na hipótese do réu não ter sido comunicado, o escrivão
efetuará a citação ou intimação por meio eletrônico?
É de bom alvitre informar que o artigo 249, inciso VI do projeto informa
sobre a contagem de prazo processual quando da intimação eletrônica. E
verifica-se que nos artigos 215, V e 247 do projeto autorizam a comunicação
por meio eletrônico.
Certeza há quanto ao termo meio eletrônico do artigo da citação, pois
informa a possibilidade de ser citado desta forma, mas não estaria descaracterizando o princípio da pessoalidade quanto ao recebimento da citação,
isto não seria tornar o processo mais ágil e célere? Ou seria apenas mera
formalidade dentro do artigo de requisitos da peça exordial? Seria obrigatório para o autor o conhecimento de endereço eletrônico do réu?
Pode-se dizer que é apenas mera precaução do legislador quanto ao
procedimento a ser feito nas intimações por meio eletrônico e tal exigência,
caso não cumprida pelo autor, não deve ser merecedora de penalidade de
emenda e muito menos de indeferimento da inicial, afinal tal informação não
ocasionará prejuízos irreparáveis ao andamento do feito.
No que tange a inexistência de cumprimento dos requisitos necessários
para o seu deferimento, o magistrado solicita providências ao autor para
que emende ou complete no prazo de 15 (quinze) dias ao invés do antigo 10
(dez) dias para cumprimento das diligências pertinentes.
A mudança de prazo não é algo que chame muita atenção, face aos prazos no novo código serem colocados em 05 ou 15 dias e, no presente caso, o
requerente possui mais alguns dias para buscar documentos ou argumentos
que complementem ou refaçam a peça processual.
O acréscimo no artigo 295, antigo 284, foi quanto à obrigatoriedade do
magistrado em indicar na sua decisão de emendar o erro de forma precisa
e o que deve ser corrigido para que inicial seja deferida.
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Isso é de grande valia para todos os advogados, promotores, defensores públicos e procuradores quando recebiam a intimação de que a peça
redigida estava incompleta com a simples pronunciação: “Emende o autor
a petição inicial no prazo de 10 dias” e sem nenhuma motivação aparente,
apenas com essa sutileza de que a peça estava errada, porém sem indicar o
erro e consistia em violação do princípio constitucional da motivação judicial
em que todos os atos do juiz devem ser informados conforme lição do artigo
93, IX, da Lei Magna.
Acontece verdadeira peregrinação do requerente ao juiz quanto ao
esclarecimento do suposto erro cometido e quando não tem o acesso à resposta, a alternativa é a protocolização de petições solicitando informações
sobre o teor daquela decisão ocasionando uma duração demasiada do processo e com a modificação da lei tais fatos serão a exceção.
Quanto à consequência da não realização do ato indicado pelo juiz no
prazo oportuno, a sanção a ser aplicada ao autor é o indeferimento da
petição inicial, mas se observe que caso haja esforço da parte na tentativa
de sanar a irregularidade nada impede quanto à possibilidade de peticionar
junto ao juiz da causa e solicitar nova oportunidade de corrigir o vício, p.
ex. com a junção de documento de difícil acesso em outra comarca ou outro
país, a não liberação de documento em órgão público e etc.6
O que o CPC atual não prevê é a suspensão de processo na hipótese
acima elencada, assim como no anterior, no entanto, não vislumbro nenhum
motivo para a não concessão desta possibilidade se o autor for o maior
interessado no prosseguimento célere da lide.
A extinção do processo sem resolução do mérito ocasiona uma pena
absurda ao autor por não possuir ou ter acesso ao documento solicitado
pelo juiz, não restando outra alternativa para recorrer sobre fato ínfimo
gerando mais um recurso a ser analisado pelo tribunal competente e, consequentemente, gasto de dinheiro com o preparo recursal além de “perder” o
pagamento dos custos iniciais e não se pode deixar de comentar quanto ao
tempo perdido nesta mera interpretação do juiz.

6.
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É importante mencionar sobre a utilidade do artigo 399 do CPC/73 que informa sobre a possibilidade do juiz requisitar documentos de órgãos públicos. “Art. 399. O juiz requisitará às
repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I – as certidões necessárias
à prova das alegações das partes; II – os procedimentos administrativos nas causas em que
forem interessados a União, o Estado, o Município, ou as respectivas entidades da administração indireta.”
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Com a possibilidade de suspensão do processo, o requerente agiria de
maneira mais tranquila na busca do documento solicitado pelo juiz, pois não
tinha mais a pressão de extinção do processo sem resolução do mérito sob
a alegação de inépcia da petição inicial ou de não promover os atos e diligências necessárias no período de um mês.
Enquanto nos artigos 296 e 325, do projeto de lei, foi introduzido e de
maneira bem oportuna no que diz respeito à apresentação na petição inicial
e na contestação, do rol de testemunhas a serem ouvidas pelo juízo em
número não superior a 05 (cinco) diferente do que pregava o artigo 407,
parágrafo único do CPC 1973 em que colocava o número máximo de 10 (dez)
e podendo restringir ao número de três testemunhas para serem ouvidas.
Nestes artigos fala-se da necessidade de apresentação das testemunhas
no primeiro momento de cada parte no processo, não acontecendo mais a
possibilidade de depósito do rol de prova testemunhal em dias antes da
audiência de instrução e julgamento e da não obrigação de intimação judicial
pelo Poder Judiciário, somente em casos especiais, obrigando as partes a
comunicarem e levarem as testemunhas para a audiência, fazendo com que
o processo torna-se mais rápido em virtude da desburocratização destes
atos processuais.
2.1 Do Pedido e suas especificações
Neste item, o projeto realizou algumas mudanças pequenas, mas concernentes e inovadoras no que concerne à obrigatoriedade do pedido certo
e determinado, podendo ocorrer o pedido genérico nas mesmas hipóteses
previstas do antigo CPC e a novidade é quanto a sua aplicação nos pedidos contrapostos inseridos na peça contestatória do réu, assunto que será
melhor abordado em tópico da defesa do réu.
No CPC/1973 em seu artigo 286, a expressão era pedido certo ou determinado, dando a entender que as duas palavras são contraditórias, mas o
projeto sana este pequeno engano colocando pedido certo e determinado
no artigo 297. E outro acerto técnico corresponde à possibilidade do pedido
genérico a implementação da palavra objeto no inciso III do mencionado
artigo diante da possibilidade do requerido cumprir não somente em valor,
mas também em objeto quando da satisfação.
Havendo a retirada do pedido cominatório, o autor solicitava penalidade pecuniária pelo não cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou
entrega de coisa sendo que tal pedido foi aos poucos perdendo utilidade
devido à existência de tutela inibitória e da possibilidade de aplicação de
multa quanto ao descumprimento da decisão.
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Quanto ao pedido de prestações periódicas foi alterado esta expressão
para sucessivas, obedecendo o texto igual do código do século XX.
As mudanças substanciais ocorreram nos artigos 313 e 314, cabe mencionar, primeiramente, sobre o artigo 313, antigo 293 em que os pedidos
deveriam ser interpretados de forma restritiva cabendo a compreensão dos
juros legais e o projeto de lei adiciona sobre a necessidade do valor solicitado na inicial deve ser corrigido monetariamente e acrescido com as verbas
de sucumbência.
Ora, o que o atual projeto propõe é a desnecessidade de informar, no
bojo da peça exordial, que o valor principal deva ser acrescido de honorários de sucumbência e correção monetária, não restando outra alternativa
ao magistrado a não ser incluir de forma explícita na sua decisão final.
Outra novidade que apareceu no primeiro projeto diz respeito à regra
sobre o aditamento da inicial em que altera de forma substancial a antiga lei
processual civil, pois informa da faculdade do autor em alteração do pedido
ou causa de pedir até a prolação da sentença e o contraditório deverá ser
exercido pelo requerido.
Uma demonstração sobre a alteração do pedido faz menção a boa-fé do
autor e tal conceito é indeterminado, pois a boa-fé pode ser interpretada de
maneiras diversas pelo julgador da lide e a explicitação sobre este requisito
é novidade dentro do processo civil, consubstanciando-se em elemento real,
possível e concreto de ser atingido pelo autor.
O tema da boa-fé é importantíssimo para o alcance da verdade a ser
informado ao magistrado, principalmente no processo e na relação jurídico
material.7
É nítido quando trata sobre a possibilidade de mudança da peça inicial
no prazo em que se expira com a prolação da sentença, assim como informar sobre a boa-fé e quanto à inexistência de prejuízo ao réu em razão
do pedido de aditamento do pedido ter a possibilidade de ser feito até a
decisão judicial designada e o próprio magistrado poderá até indeferir o

7.
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Assim argumentam os Juristas Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona: “Deverá esse princípio – que
veio delineado no Código como cláusula geral – incidir mesmo antes e após a execução do contrato, isto é, nas fases pré e pós-contratual. Isso mesmo. Mesmo nas tratativas preliminares,
das primeiras negociações, da redação da minuta – a denominada fase de pontuação – a boa-fé deve-se fazer sentir. A quebra, portanto, dos deveres éticos de proteção poderá culminar,
mesmo antes da celebração da avença, na responsabilidade civil do infrator.” (Novo Curso de
Direito Civil. Vol.IV, t.I, Saraiva, 2010, p. 113)
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pedido com base no desfavorecimento do requerido por seu convencimento
de maneira motivada ou intimá-lo para apresentação de contraditório no
período estipulado de 15 (quinze) dias e informar por petição interlocutória
o prejuízo latente relação à mudança de pedido ou causa de pedir.
Mas é notória e clara a existência de índole benigna pelo procurador
judicial do suplicante pela exteriorização dos atos realizados em que tem
como missão a busca incessante pela verdade por caminhos legais e morais.
Exemplo a ser especificado seria a comprovação de fato superveniente na
distribuição da peça vestibular e o requerente demonstra em juízo quanto
ao fato de origem e possibilidade da emenda da inicial. Nota-se que no
pedido contraposto também pode ser aplicado a mesma regra.
Estas são as possíveis vantagens para o autor quanto a possibilidade de
mudança de pedido no decorrer da lide, e, quanto ao réu, o beneficio pode
ser a alteração do pedido no curso do processo.
O contraditório é assegurado ao requerido obedecendo ao devido processo legal, não tendo o que se cogitar da quebra, inviolabilidade, descaso
da lei perante o réu, no entanto, ocorre um problema maior que o simples
conceito de “prejuízo ao réu”. Fala-se sobre a estabilização da demanda,
tema importantíssimo para garantia da segurança jurídica processual.
O assunto desperta interesse porque a qualquer momento o autor
poderá protocolar uma petição solicitando ao juiz a mudança do pedido ou
da causa de pedir do processo, ocorrendo uma celeuma jurídica ao magistrado em deferir ou não.
Caso o autor vislumbre a possível derrota no processo terá um trunfo
antes proibido no diploma processual civil com relação à alteração do pedido
em qualquer momento do processo e com isso terá a faculdade de protocolizar petição requerendo o aditamento ou modificação do pedido com as
argumentações a serem expendidas.
Note-se que o artigo 8º do projeto informa que o processo não pode
ser interrompido de forma protelatória pelas partes em razão da obrigação
junto ao Estado de cumprir com a solução rápida, evitando um processo
moroso em virtude da obediência do princípio da lealdade processual.
Estas considerações foram extremamente necessárias, pois são um
reflexo de toda a classe jurídica diante do total desrespeito existente dos
legisladores quanto à possível inclusão de tamanho disparate procedimental.
Sobre abuso do processo, Humberto Theodoro Jr. argumenta que dentro
do atual Estado Democrático de Direito não se pode, de maneira alguma,
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tolerar o abuso de direito processual. Nenhuma forma de má-fé é admissível,
por parte dos sujeitos do processo.8 E cita ainda Luigi Paolo Comoglio:
Un processo che sia intrinsicamente equo e giusto, secondo i parametri eticomorali accettati dal comune sentimento degli uomini liberi di qualsiasi epoca
e paese, in quanto si riveli capace di realizzare una giustiza veramente imparziale, fondata sulla natura e sulla ragione.9

Tal texto foi extraído do discurso “Garanzie costituzionali e giusto processo” reproduzido na II Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil em
1997, em Brasília.
No entanto, no projeto enviado ao pleno do Senado Federal, pelo Relator
Walter Pereira o erro foi sanado e o artigo foi modificado ficando da seguinte
maneira: “Art. 304. O autor poderá: I – até a citação, modificar o pedido ou
a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu; II – até o
saneamento do processo, com o consentimento do réu, aditar ou alterar o
pedido e a causa de pedir, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias, facultado o
requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto
neste artigo ao pedido contraposto e à respectiva causa de pedir.”10
Desta forma o erro foi corrigido a tempo diante de um gravame enorme
que ocasionaria distorções e prejuízos relevantes ao réu no processo em
que a simples premissa de ingresso junto ao Poder Judiciário sedimenta a
total procedência verdadeira dos pedidos alegados pelo requerente.
A descrença junto ao Poder Judiciário pela sociedade tomaria proporções
infindáveis, já que se conceberia como surreal o poder oferecido pela legislação ao autor sobre a possibilidade de mudança do pedido até a prolação
da sentença sendo, certamente, objeto de inúmeros recursos aos Tribunais
Superiores, possuindo consequência direta ao engessamento da prestação
da tutela jurisdicional.

8.

THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 30 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
v.I. p. 109.
9. Ibidem, p. 109.
10. O artigo do anteprojeto enviado ao senado era da seguinte forma: Art. 314. O autor poderá,
enquanto não proferida a sentença, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que
o faça de boa-fé e que não importe em prejuízo ao réu, assegurado o contraditório mediante a
possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias, facultada a produção de
prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao pedido contraposto
e à respectiva causa de pedir.
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Sobre o indeferimento da inicial, a única mudança pertinente de comentários refere-se a dois itens do artigo 306 quais sejam: 1) mudança de prazo
de retratação do magistrado de 48 (quarenta e oito) horas para 03 (três)
dias quando da interposição do recurso de apelação do autor; 2) Inclusão da
obrigação do juiz ad quo em citar o réu para apresentação de contra razões
recursais.
3. A defesa do Réu: Contestação
O título apresenta novidades na nomenclatura, pois no código processual
de 1973, a denominação defesa do réu incluía as diversas formas processuais: exceções, impugnação ao valor da causa, reconvenção e a inovação
trazida pelo projeto, no artigo 324, foi a de que a peça processual do réu é
somente a contestação.
Antes de falar da contestação, cabe esclarecer de forma superficial a
possibilidade de realização de audiência de conciliação depois da propositura da peça inicial, caso estejam presentes os requisitos e não for caso de
improcedência liminar do pedido (o antigo 285-A), o juiz é obrigado a realizar
audiência de conciliação no prazo de 30 dias conforme lição do artigo 323 do
projeto do novo código de processo civil.
Esta audiência substitui a do artigo 331, denominada de audiência preliminar, e faz com que o Poder Judiciário não olvide esforços de solucionar o
conflito de maneira rápida entre os litigantes.
O procedimento de como deve ser realizado este ato processual encontra-se em diversos parágrafos do artigo mencionado, informando de maneira
clara e simples, a intenção do legislador em fazer com que a quantidade de
processos passíveis de solução, antes de todo um procedimento desgastante
e imprevisível, sejam aumentados.
A verdadeira intenção é de que a conciliação seja palavra cada vez mais
presente dentro do sistema processual civil diante da demora demasiada
da prestação jurisdicional e a aplicação das técnicas de negociação e mediação deverão ser aplicadas e baseadas na lei processual, ocasionando uma
melhor qualidade de prestação de serviços jurisdicionais.
A logística dos Tribunais no que concerne à realização de diversas audiências diárias é um desafio incomensurável e merecedor de atenção de
todos os envolvidos nesta ampla reforma quanto ao aspecto procedimental
da realização de audiência inaugural.
Conforme dito, deverão que ser criados mecanismos de fácil entendimento e rápido para a consecução destas audiências, sendo um trabalho
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técnico de gestão a elaboração e realização destes serviços, ou seja, é a
operacionalização.
Quanto às pessoas aptas ao exercício deste cargo, encontra-se a partir
do artigo 144 do projeto, mas uma ressalva que merece ser colocada em
destaque: excluiu-se do texto o requisito de que para ser conciliador ou
mediador, deve-se ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
3.1 Natureza jurídica da contestação
A partir do momento em que o requerido é inserido na relação processual, seja por meio de citação ou por sua própria ciência nos autos,
o prazo é aberto para apresentação de defesa e no projeto em análise
a questão inovadora é quanto à peça única a ser utilizada pelo réu: a
contestação.
Esta peça abarca todas as outras peças (exceção de incompetência
relativa; reconvenção, impugnação e ação declaratória incidental), salvo as
exceções de suspeição e impedimento em que devem ser protocoladas em
petição escrita autônoma dirigida ao juiz da causa e ocasionará a suspensão
do processo11.
Algo interessante a ser analisado no projeto é a extinção dos incidentes
processuais em virtude da questão qualitativa processual, ou seja, menor
acúmulo possível de apensos nos autos principais evidencia-se a certeza

11. Informa-se que quanto à exceção de incompetência ou suspeição disposta anteriormente
no artigo 134 e 135 do CPC/73, a regra a ser estipulada é a retirada do nome exceção sobre
estes casos e a denominação de simples petição juiz e seu procedimento, conforme lição
do artigo 126: A parte alegará, no prazo de quinze dias a contar do conhecimento do fato,
impedimento ou suspeição em petição específica dirigida ao juiz da causa, indicando o
fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e
com rol de testemunhas. § 1º Protocolada a petição, o processo ficará suspenso. § 2º Despachando a petição, se reconhecer o impedimento ou a suspeição, o juiz ordenará a remessa
dos autos ao seu substituto legal; em caso contrário, determinará a atuação em apartado
da petição e, dentro de dez dias, dará as suas razões, acompanhadas de documentos e de
rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa dos autos ao tribunal. § 3º Verificando
que a alegação de impedimento ou de suspeição é infundada, o tribunal determinará o
seu arquivamento; caso contrário, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição,
condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal. § 4º O tribunal pode
declarar a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.
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na busca da prestação jurisdicional mais rápida e sem empecilhos ao julgamento final.12
Os únicos incidentes previstos no projeto referem-se ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, intervenção de terceiros, declaração
de constitucionalidade e o incidente de resoluções de demandas repetitivas.
A petição contestatória vem a ser algo multifuncional para o requerido
dentro da legislação novel em razão de ser uma única peça para argumentar
todos os pedidos expostos na petição inicial, assim como trazer aos autos
questionamentos pertinentes ao magistrado.
No processo civil regido pelo código de 1973, a nitidez das atitudes do
réu era evidente em relação à resposta da ação proposta e cada peça possuía natureza jurídica diferenciada e no projeto sobre a possibilidade de
apresentação de defesa do réu o titulo já vem exposto da seguinte forma:
DA CONTESTAÇÃO
E o artigo 324 informa de maneira categórica sobre a maneira pela qual
o réu pode exercitar o seu direito de ampla defesa: Contestação. Segue o
caput do mesmo da seguinte maneira: “O réu poderá oferecer contestação
por petição, no prazo de quinze dias contados da audiência de conciliação
ou da última sessão de conciliação ou mediação”.
E no bojo desta peça processual é importantíssima a análise sobre o
artigo 326 e 327, incisos II e III, e 417 informando, respectivamente, sobre
a possibilidade de pedido contraposto, exceção de incompetência relativa,
incorreção no valor da causa e alegação de falsidade documental. Assim
exara os artigos mencionados:
Art. 326. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto para
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, hipótese em que o autor será intimado, na pessoa do
seu advogado, para responder a ele no prazo de quinze dias. § 1º. O pedido
contraposto observará regime idêntico de despesas àquele formulado na
petição inicial. § 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva
não obsta ao prosseguimento do processo quanto ao pedido contraposto;
Art. 327. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
I ...
II – incompetência absoluta e relativa;

12. E a garantia estabelecida pelo próprio legislador ao inserir o artigo oitavo como princípio
inerente ao bom andamento do processo: “As partes e seus procuradores têm o dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz para a identificação das questões
de fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios.”
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III – incorreção do valor da causa;
Art. 417. A falsidade deve ser suscitada na contestação ou no prazo de dez
dias contados a partir da intimação da juntada aos autos do documento.

No CPC de 1973, as peças cabíveis para argumentar estes fatos eram:
reconvenção, exceção de incompetência relativa, impugnação ao valor da
causa e ação declaratória incidental13.
Certeza há quanto à defesa do réu, ser mencionada de forma clara e
nítida dentro da relação jurídica processual, pois se entende por defesa
como a forma cabível de apresentação de argumentos do requerido, perante
o julgador da lide, em razão das alegações informadas pelo requerente na
peça inicial14.
E, logicamente, o réu não poderá ficar em uma posição desvantajosa
em relação ao autor, em obediência ao princípio da isonomia processual,
pois caso assim não fosse aplicado, o requerente possuiria um papel diferenciado dentro de uma relação processual, face ao verdadeiro privilégio
em relação ao autor, de que os seus fatos e o pretenso direito violado ou
ameaçado seja sempre considerado como verdadeiro.
O réu tem um papel de destaque dentro do processo civil, devido à
necessidade de sua participação no decorrer da lide processual, quando
o julgador irá julgar a ação em seu mérito e aquele, poderá apresentar os
meios possíveis de defesa existente na legislação processual, com o intuito
de garantir que não haverá prejuízo a nenhuma das partes, pois caso isso
ocorra, o processo poderá estar eivado de nulidade15.
Sendo assim, pode-se informar que a Contestação tem natureza híbrida
diante da possibilidade de uma única peça contemplar várias alegações
13. Entenda-se que o autor tem o direito de ajuizar ação declaratória incidental no caso do réu
juntar na peça defensiva documentos passíveis de falsidade.
14. Assim expõe Adonias e Klippel: “Defesa significa, pois, impugnação à situação jurídica intersubjetiva descrita pelo autor na petição inicial. Por ser uma resposta ao exercício do direito
de ação, o direito de defesa pode ser inserido como elemento formador do principio constitucional do acesso à justiça (artigo 5º, XXXV da CF/88) além de, obviamente, a ele referir-se ao
princípio da ampla defesa e contraditório (artigo 5º, LV da CF/88).” KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS,
Antônio Adonias. Manual de Processo Civil. Rio de Janeiro:Ed. Lumen Iuris, 2011, p. 417.
15. A doutrina, por meio de Marinoni e Arenhart, manifesta-se dessa forma: “Como se vê, assim
como o direito de ação não se exaure com a propositura da ação, o direito de defesa não
se satisfaz com a apresentação de contestação, constituindo-se na possibilidade de o réu
efetivamente (ou reagir) em juízo para que seja negada a tutela do direito, e para que a sua
esfera jurídica, no caso de reconhecimento do direito, não seja invadida de maneira indevida.’
(MARINONI, Luiz Guilherme & ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5a
ed. São Paulo: RT, 2006)
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defensivas e requerer, ao mesmo tempo, a proteção do seu direito fazendo
com que esta petição direcionada ao juízo ocasione a busca pelo processo
sem dilações indevidas com o fito de garantia de um verdadeiro Estado
Democrático de Direito.
3.2 Do prazo processual
O prazo é o mesmo de 15 (quinze) dias não havendo nenhuma novidade
quanto ao tempo de duração de protocolização da contestação, sendo a
inovação, somente, quanto à contagem e a sua forma de início.
No que diz respeito à contagem, conforme o artigo 249, o prazo terá
início e tramitará nos dias úteis fazendo com que a estipulação de 1973 seja
extirpada de maneira clara e nítida ocasionando a facilidade de contagem
do prazo a todos, tendo que obedecer, inclusive no caso de feriado local ou
estadual, tal atitude do legislador foi acertada.
Não se pode dizer, sinceramente, que esta regra trará prejuízos ao
desenvolvimento do processo, pois a simples criação de outro meio para
contagem do prazo é algo inovador e sensato diante da possibilidade de
certa “despreocupação” para os advogados, procuradores, promotores,
defensores, ou seja, aqueles sujeitos que devem obedecer aos prazos processuais sob pena de preclusão.
A compreensão da elaboração deste artigo é um anseio dos cumpridores
de prazos processuais e o motivo é o mais óbvio possível: o não exercício
da profissão nos dias não úteis. Atualmente, o prazo é contado de forma
ininterrupta ocasionando a feitura de peças processuais durante o fim de
semana, feriados, p.ex.
Sabe-se que o real entrave do processo não é prazos longos ou contados
de forma desigual para as partes, mas o atual estágio de estrutura do Poder
Judiciário Nacional em que a demanda de ações é muito maior do que se
pode suportar.
Foi informada sobre a possibilidade de realização de audiência prévia,
posterior ao ajuizamento da demanda, quando for possível, caracterizando
uma maior celeridade a prestação da tutela jurisdicional em que as partes
estarão perante o conciliador com o fito de obter uma solução de conflitos
na melhor forma possível, então o réu será intimado a comparecer a esta
audiência.
Quando houver a conciliação será prolatada uma sentença com resolução do mérito conforme os artigos 323, parágrafo nono combinado com o
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474, III, do projeto do NCPC. Desta forma não se fala em abertura de prazo
processual de defesa ao réu.
Na primeira hipótese, trata-se da não existência de audiência de conciliação entre as partes e acontecerá abertura de prazo para o réu manifestar-se
quanto à petição inicial, sendo o lapso temporal contados de 15 (quinze) dias
úteis para apresentação da contestação em peça escrita contados da intimação desta decisão conforme a regra dos artigos 249 e parágrafos primeiro e
segundo do 32416.
A segunda hipótese consiste na realização da audiência de conciliação ou
da sessão de conciliação e mediação.
O prazo será contado em dias úteis ou dias não úteis ?
O artigo 249 começa com o seguinte teor: “Ressalvado o disposto no
art. 324, começa a correr o prazo, obedecida a contagem somente nos dias
úteis” e o artigo 324 assim menciona: “O réu poderá oferecer contestação
por petição, no prazo de quinze dias contados da audiência de conciliação
ou da última sessão de conciliação ou mediação.”
Fazendo a comparação entre os dois artigos denota-se a ressalva mencionada pela regra geral de contagem nos dias úteis em que informa da
realização de audiência ou sessão e o prazo será contado de forma diferenciada, pois quando o legislador insere a palavra “ressalva” a interpretação
literal é de exceção.
E o artigo 324 informa o prazo de contestação sem mencionar dias úteis.
Desta forma, a interpretação chega a seguinte conclusão: A existência
de dois tipos de contagem de prazo processuais, sendo a primeira forma
quanto ao artigo 249 em que os dias úteis serão computados e do artigo 324
em que os prazos serão contados de forma ininterrupta.
Será que o legislador agiu de maneira correta ao inserir no ordenamento
jurídico dois tipos de contagem processual?
A audiência posterior ao ajuizamento da inicial é um procedimento inovador dentro do projeto e o verdadeiro objetivo, conforme a exposição de
motivos, é que os conflitos poderão se efetivar perante o juiz por meio da
mediação ou conciliação.
É uma busca válida para uma melhor compreensão do processo pelo
maior interessado: a sociedade. O trâmite simplório é algo importante para
16. Esta regra equivale ao do artigo 281 e 241 do CPC de 1973
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que o jurisdicionado ao procurar o Poder Judiciário tenha conhecimento que
a lide poderá obter uma resolução perante um conciliador ou mediador.
A grande indagação está na interpretação a ser dada pelos magistrados
na contagem dos prazos de maneira diferenciada ou se a aplicação destes
artigos mencionados serão interpretados de maneira restritiva, pois a regra
é nítida do novo diploma processual civil quanto a contagem de dois prazos
em situação distintas.
3.3 As preliminares e o mérito da Contestação
A defesa do réu não necessita de mais peças e peças para exercício do
contraditório e ampla defesa, conforme o procedimento adotado do código
(des)atualizado.
A simplicidade é algo merecedor de elogios ainda mais quando se trata
do procedimento adotado quanto a defesa do réu, descomplicando o procedimento de diversas peças processuais fazendo com que este trâmite processual não tenha alta complexidade no seu entendimento quanto a forma
da petição e qual é o seu objeto.
Uma das inovações trazidas é no parágrafo único do artigo 325, diz respeito ao rol de testemunhas a serem apresentadas ao juízo em número
não superior a cinco, quantidade semelhante ao adotado pela peça exordial
garantindo o princípio da igualdade processual17.
Quanto às peças extintas de defesa, é necessário a leitura dos artigos 326
e 327 do projeto que mencionam a maneira de sua interposição.
Passa-se, primeiramente, a análise das preliminares da contestação e as
partes que possuem destaque são as modificadas pelo projeto
Art. 327. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
I – inexistência ou nulidade da citação;
II – incompetência absoluta e relativa;

17. Art. 325. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões
de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Parágrafo único. Na contestação, o réu apresentará o rol de testemunhas cuja
oitiva pretenda, em número não superior a cinco”. Nesse sentido: “No processo civil legitimam-se normas e medidas destinadas a reequilibrar as partes e permitir que litiguem em paridade
de armas, sempre que alguma causa ou circunstância exterior ao processo ponha uma delas
em condições de superioridade ou de inferioridade em face da outra. Mas é muito delicada
essa tarefa de reequilíbrio substancial, a qual não deve criar desequilíbrios privilegiados a
pretexto de remover desigualdades.” (CINTRA, Antônio Carlos; DINAMARCO, Candido; GRINOVER,
Ada. Teoria Geral do Processo. 22 ed. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.60)
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III – incorreção do valor da causa;
IV – inépcia da petição inicial;
V – perempção;
VI – litispendência;
VII – coisa julgada;
VIII – conexão;
IX – incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
X – convenção de arbitragem;
XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII – falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
XIII – indevida concessão do benefício da gratuidade de Justiça

Quanto ao inciso II e III, verifica-se a possibilidade de alegar a incompetência relativa e valor da causa, sem a necessidade da exceção e impugnação, feito que merece destaque face a total possibilidade da peça processual
contestatória possuir lógica quanto à solicitação do réu devido a economicidade processual.
O objetivo do réu na incompetência relativa é a demonstração de direito
violado pelo autor quanto a propositura da ação ter sido em lugar errôneo
e passível de mudança desde que arguido pela parte requerida e como preliminar de mérito trará ao juízo responsabilidade semelhante ao da incompetência absoluta para apreciar o fato e sem a necessidade de suspensão
do processo.
No entanto, deixa-se claro a questão da possibilidade de convalidação
dos atos do juízo incompetente de forma relativa, pois o projeto não considerou como matéria de ordem pública, passível de não conhecimento por
ofício e somente provocada pela parte requerida, conforme estipulação do
parágrafo quarto do artigo 32718.
Com relação à impugnação, a sua forma de alegação no artigo em
comento é de grande valia diante da sua argumentação ser bastante singela
e necessária as partes e ao Estado, no que tange ao recolhimento de taxa
judiciária, e podendo ser conhecido de ofício pelo juízo, decisão esta acertada face a total independência do magistrado nas ações em que as partes
tentam não efetuar o pagamento arguindo até mesmo o benefício da justiça
gratuita, conforme o inciso doze do artigo em questão.
18. § 4º Excetuada a convenção arbitral e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das
matérias enumeradas neste artigo.
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E a última mudança deve-se ao fato do legislador não considerar mais a
possibilidade jurídica do pedido como condição da ação e somente a ausência de legitimidade e falta de interesse processual19.
Quanto à análise do artigo 326 em que menciona a possibilidade do
pedido contraposto, antes não permitido na codificação de 1973, gera uma
nova conceituação da leitura de processo quanto à contestação, pois deveria
conter somente matéria de defesa com a exposição das razões de fato e de
direito20.
A nova codificação processual informa que o réu poderá alegar pedidos
conexos com a ação principal no bojo da contestação não necessitando postular outra ação e, consequentemente, formar nova relação jurídica processual, inexistindo a reconvenção.
O pedido contraposto já é aceito dentro de procedimentos especiais
para que se de uma agilidade maior dentro do processo, respeitando o
princípio constitucional da duração razoável do processo tornando-se mais
célere e econômico o trâmite dos autos sem a necessidade de mais uma
peça processual, o exemplo é quanto no procedimento possessório e no
procedimento sumário do código da década de 1970.
A possibilidade de pedido no bojo da peça contestatória é inovação
perante a legislação anterior sendo de grande valia a presente mudança
para que ocorra uma mudança substancial no decorrer do processo.
A pequena mudança que ocorreu com a exclusão da peça reconvenção
pode não aparentar transformação visível, mas é, com certeza, a partir de
agora acaba com o possível entendimento jurisprudencial da protocolização
das peças processuais, de contestação e reconvenção, simultaneamente,
gerando uma menor preocupação a todos os hermeneutas jurídicos quanto
à forma de interposição apesar do artigo 299 do CPC/73 constar da obrigatoriedade de protocolar em conjunto.

19. O presente assunto possui uma profundidade extrema para ser debatido nestas poucas laudas, o maior aprofundamento dar-se-á com a publicação de artigos e livros concernentes a
transformação estrutural da denominação condições da ação.
20. Art. 326. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, hipótese em que
o autor será intimado, na pessoa do seu advogado, para responder a ele no prazo de quinze
dias. § 1º. O pedido contraposto observará regime idêntico de despesas àquele formulado
na petição inicial. § 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva não obsta ao
prosseguimento do processo quanto ao pedido contraposto.
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E assim como ocorre na petição inicial o aditamento ou emenda, a contestação poderá provocar a emenda quando o réu alegar ilegitimidade na
lide, ocasionando, desta forma, um benefício processual ao autor quanto à
troca do pólo passivo e também ao processo pela não demora processual
na resolução do conflito.21
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo brasileiro necessita de ideias renovadoras e simples devido
ao desgaste ao longo de todos estes anos em que a sensação de um processo capaz de solucionar os conflitos dentro de uma duração razoável de
tempo, seja pelo lapso temporal como pela diminuição dos atos, faça parte
de uma utopia jurídica.
Portanto, de maneira alguma há que se falar em desrespeito ao princípio
do contraditório e o do princípio da ampla defesa quanto à sistemática atribuída pelo projeto reformador do processo civil devido à inovação colocada
pelo legislador, no que tange a petição inicial e defesa.
A importância de um NCPC somente será concretizada ao longo dos anos
com as mudanças realizadas, tanto legislativas como sociais, para que se
alcance as expectativas pretendidas, mas o temor de frustrações destas é
totalmente real.
A real busca pelo processo perfeito é a tônica apresentada nos debates
sobre a estrutura do projeto de lei processual em comento, fazendo com
que atos processuais sejam suprimidos em busca de uma maior e melhor
prestação da tutela jurisdicional, modificação de conceitos enraizados na
cultura processual, tudo em nome de um processo rápido ao jurisdicionado.
Sabe-se que nem sempre a celeridade e efetividade são conceitos próximos da certeza da verdade e justiça das decisões proferidas pelo magistrado.
Devem-se ser feitos trabalhos técnicos e aprimorados com especialistas
na área de gestão e resultados, ou seja, deixar um pouco de lado o tecnicismo jurídico e sedimentar o conceito da importância da produtividade e
eficiência dentro do Poder Judiciário, maneira pela qual a morosidade será

21. Art. 328. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo
prejuízo invocado na inicial, o juiz facultará ao autor, em quinze dias, a emenda da inicial, para
corrigir o vício. Nesse caso, o autor reembolsará as despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou da
vantagem econômica objetivada
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resolvida ao longo do tempo, sendo fruto de uma evolução de pensamento
e atos realizados pelos gestores da administração pública.22
Não se pode esquecer o papel do Conselho Nacional de Justiça o qual
busca formas e procedimentos para que a função jurisdicional seja entregue
a população de maneira mais rápida e simples.
Enfim, ao ser ou prestes a ser violado um direito o indivíduo poderá
exercer o seu direito de ação dentro do Estado Democrático de Direito com
o ingresso de um processo frente ao Poder Judiciário para que este resolva
o conflito e os magistrados aplicarão o seu conceito de direito.
E com as várias reformas processuais já existentes, principalmente no
código de processo civil, surgiu a expectativa da promulgação do novo
diploma processual e os anseios foram atendidos e/ou ignorados, imperfeições corrigidas seja de ordem técnica ou formal, isto é, aproximadamente 40
anos depois a necessidade (ou não) de elaboração de um novo instrumento
processual civil está em pauta pelo Poder Legislativo Nacional.
Ressalta-se que o legislativo deve acompanhar o princípio acima mencionado da duração razoável do processo, pois a sua aplicação não é somente
na seara jurídica e, mas também na elaboração das leis. Com essa ciência,
pode-se dizer que o atual projeto de lei do processo civil deve ter esta mentalidade dos nossos legisladores federais com o intuito de proteção ainda
maior ao jurisdicionado carente de decisões rápidas.23

22. Neste mesmo pensamento ensaia Humberto Theodoro Jr. sobre a reforma do poder judiciário
ser mais além do que as leis processuais: “Começará a acontecer quando os responsáveis por
seu funcionamento se derem conta da necessidade de modernizar e reorganizar seus serviços. O que lhes falta, e, por isso, caóticos, é a adoção de métodos modernos de administração,
capazes de racionalizar o fluxo de papéis, de implantar técnicas de controle de qualidade, de
planejamento e desenvolvimento dos serviços, bem como de preparo e aperfeiçoamento do
pessoal em todos os níveis do Judiciário.” THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do
direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. In: Revista Forense,
v. 387, set/out. 2006, p. 156.
23. E assim informa Adonias: “Os destinatários da norma constitucional que prevê o direito à resposta jurisdicional tempestiva não são apenas os sujeitos que participam de um processo,
mas também aqueles que o concebem do ponto de vista legislativo, na medida em que a atividade processual é essencialmente normatizada e que tal regulamentação integra a garantia
do devido processo legal, protegendo os jurisdicionados e administrados contra o arbítrio do
Estado.” Op. Cit., 2009, p. 51. Neste mesmo sentido argumenta Humberto Theodoro: “Toda essa
onda reformista tem encontrado apoio na mesma tese: é preciso aprimorar o remédio processual para proporcionar a tutela jurisdicional em tempo mais curto e com resultados de maior
efetividade para a tutela dos direitos materiais lesados ou ameaçados.” THEODORO JÚNIOR,
Humberto. A grande função do processo no Estado Democrático de Direito. In: Revista Brasileira
de Direito Processual – RBDPRO, Belo Horizonte, ano 15, n.59, p. 11-21, jul/set 2007, p. 19.
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1.Introdução.
O presente artigo visa a analisar, de forma critica, a evolução da formulação do novo código de processo civil, especificamente no que tange aos
poderes do juiz.
Para atingir o objetivo proposto, o artigo divide-se em quatro partes,
sendo ao final expostas as conclusões.
Na primeira, será feita a análise da atual dicção do Código de Processo
Civil. Na segunda, aborda-se a os poderes do juiz dentro da perspectiva da
instrumentalidade do processo. Na terceira, será analisado o medo do arbítrio judicial. Na quarta, serão abordados os artigos do projeto do novo CPC
que se relacionam ao tema. Finalmente, são apontados os pontos principais
do texto.
2.Os poderes do Juiz na atual dicção do CPC
O código de processo civil de 1973 e suas sucessivas modificações, prevêem, em artigos distintos, os poderes do juiz, tanto na direção do processo
quanto no que se refere a instrução processual propriamente dita.
Assim, estabelece o art 125 do código que .O juiz dirigirá o processo ,
competindo-lhe: I – assegurar às partes igualdade de tratamento; II – velar
pela rápida solução do litígio; III – prevenir ou reprimir qualquer ato contrário
à dignidade da Justiça;IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.
1.

Juíza do Trabalho Titular da 1 Vara do Trabalho de Aracaju (TRT 20ª Região), Professora Adjunta
da Universidade Federal de Sergipe, Coordenadora do Mestrado em Direito da Universidade
Federal de Sergipe,Especialista em Direito Processual pela UFSC, Mestre em Direito, Estado e
Cidadania pela UGF, Doutora em Direito Público pela UFBA
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Veja-se que os incisos do art. 125 apresentam clausulas abertas, cabendo
ao intérprete apontar qual o real conteúdo do poder intrínseco a “velar pela
rápida solução do litígio”, por exemplo.
Além do art. 125, o art. 445, especificamente no que tange às audiências de
instrução e julgamento, estabelece que o juiz exerce o poder de polícia, competindo– lhe: I – manter a ordem e o decoro na audiência; II – ordenar que se
retirem da sala da audiência os que se comportarem inconvenientemente;III
– requisitar, quando necessário, a força policial.
Ainda no tocante aos poderes instrutórios do juiz, fixa o art. 342. O juiz
pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa.
Vê-se claramente que o juiz possui inúmeros poderes com o objetivo de
conduzir o processo a uma eficente solução, poderes esses que são ampliados pelo novo código em tramitação. Entretanto, mesmo na dicção atual do
código, a tendencia é de ampliação dos poderes do juiz na condução do
processo, o que vem analisado no tópico que se segue.
3. OS PODERES DO JUIZ DENTRO DA PERSPECTIVA DA
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO
De acordo com a doutrina contemporânea, o processo é um instrumento
público de solução de conflitos. A partir de tal conceituação, a figura do juiz
surge como “um agente estatal no desempenho de uma função pública, cujos
objetivos são bem mais amplos do que a mera satisfação das partes envolvidas no litígio” (PUOLI, 2001, p. 21).
Nem sempre, contudo, a atividade do juiz foi assim entendida2. Na época
em que prevalecia a concepção privatística do processo, a função do juiz
limitava-se a “regular o desenrolar do conflito, até o momento em que o
processo tivesse condições de ser decidido” (PUOLI, 2001, p. 21). Justamente
2.

A história do direito processual inclui três fases metodológicas fundamentais, bem delineadas na lição de Cintra, Dinamarco e Grinover, aqui resumida: Na primeira, o processo era
considerado simples meio de exercício de direitos, sendo a ação entendida como o próprio
direito material, que uma vez lesado adquiria forças para obter em juízo a reparação da lesão
sofrida. Na segunda fase, denominada autonomista ou conceitual, que iniciou-se em meados
do séc. XIX, foram consolidadas as grandes teorias processuais, como a natureza jurídica da
ação e do processo, condições da ação e pressupostos processuais. Nessa fase, a grande
preocupação foi a consolidação do direito processual enquanto ramo autônomo do direito.
Finalmente, a terceira fase, ora em curso, denomina-se instrumentalista e tem por norte a
compreensão da efetividade do processo como meio de acesso à justiça. Cf. CINTRA; GRINOVER;
DINAMARCO. 2000, p.42-45.
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nesse período foram desenvolvidos e erigidos a lugar privilegiado, dentro da
doutrina processual civil, os princípios dispositivo, da inércia e da imparcialidade do juiz, que tinham todos a função de servir como limites à atuação
do magistrado.
Em oposição à figura do juiz do Estado liberal, assiste-se, com o surgimento da democracia social, à intensificação da participação do juiz, a
quem cabe zelar por um processo justo, capaz de permitir, nas palavras de
Marinoni e Arenhart: “i) a justa aplicação das normas de direito material, ii)
a adequada verificação dos fatos e a participação das partes em um contraditório real e iii) a efetividade da tutela dos direitos, pois a neutralidade é
mito, e a inércia do juiz, ou o abandono do processo à sorte que as partes
lhe derem, não é compatível com os valores do Estado atual” (MARINONI;
ARENHART, 2000, p. 192).
Nesse sentido, atualmente, os princípios dispositivo, da imparcialidade e
da inércia devem ser analisados a partir da visão publicística do processo3.
Ou seja, o juiz deve ser inerte e imparcial, mas não pode ser indiferente
ao resultado da demanda. Isso porque o processo tem outras finalidades
públicas além do atendimento do interesse das partes. Na realidade, “os
objetivos de fazer atuar o Direito estatal e pacificar com justiça são mais
importantes do que o mero interesse individual dos partícipes em terem a
solução da causa levada para conhecimento da jurisdição” (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2000, p. 40).
Dentro desse contexto, o direito brasileiro assiste a um progressivo
aumento dos poderes outorgados ao juiz, para bem desempenhar suas atividades, sendo tal incremento consagrado pela legislação, doutrina e jurisprudência. Como exemplo, podem ser citados a valorização dos princípios
constitucionais do processo, a crescente utilização, pela legislação material,
em especial o novo Código Civil, de conceitos juridicamente indeterminados
e as sucessivas lterações promovidas no Código de Processo Civil.
Além da ampliação dos poderes do juiz de forma geral, assiste-se ao
reforço dos poderes especificamente instrutórios, ou seja, aqueles concedidos ao juiz na instrução da demanda para o alcance da mais ampla
produção probatória possível. Isso porque, na realidade, um processo
3.

A perspectiva publicista do processo é a tendência do direito processual atual. No Brasil,
importante trabalho de aprofundamento e divulgação do tema foi levado a efeito por Cândido
Rangel Dinamarco. (DINAMARCO, 1994, p. 44-57). Nesse trabalho, o autor explica que essa tendência universal leva à consideração do processo como instrumento a serviço de valores que
são objeto da ordem jurídico-substancial.
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“verdadeiramente democrático, fundado na isonomia substancial, exige uma
postura ativa do magistrado” (MARINONI; ARENHART, 2000, p. 192). É que não
se pode permitir que os fatos relevantes para a solução da demanda deixem
de ser verificados em razão da menor sorte econômica ou astúcia de uma
das partes. Ao extremo, pode-se chegar até mesmo à conclusão de que “parcial é o juiz que, sabendo que uma prova é fundamental para a elucidação
da matéria fática, queda-se inerte” (MARINONI; ARENHART, 2000, p. 193).
No entanto, em que pese esse reforço nos poderes do juiz, há uma questão que não pode deixar de ser enfrentada, referente ao medo do arbítrio
judicial, o que é explicado por diversos fatores, conforme item a seguir.
4. O MEDO DO ARBÍTRIO JUDICIAL
Os procedimentos de instrução probatória atualmente utilizados pelo
direito processual civil no Brasil são fruto do movimento intelectual de valorização da pesquisa, do cientificismo e tecnicismo que se desenvolveram no
final do século XIX e início do século XX.
Tais critérios “científicos” formais e pré-fixados partem de um pressuposto de confiança na importância da verdade formal como elemento necessário para a estrutura do direito processual civil: uma verdade que se atinge
pelo preenchimento da seqüência de procedimentos legais, tecnicamente
organizados para que o processo chegue a um termo, não necessariamente
justo, mas final.
A despeito disso, o direito processual nunca conseguiu esconder a convicção da existência de processos internos de percepção do julgador, estranhos às regras do raciocínio formal mas que formam elementos de convencimento, ainda que não expressamente mencionados nas sentenças
Assim, quase toda instrução probatória procura inferir o inobservável a
partir do observável (prova indireta) e nesse processo existem inferências
mais ou menos racionais fundadas na experiência individual e coletiva ou até
mesmo na intuição.
Contudo, parece que o direito processual continua por entronizar os ditos
procedimentos “científicos” de apuração da verdade processual, tendo em
vista a comodidade na utilização destes. E tal divinização do procedimento
ocorre, por um lado, em razão da necessidade de adoção de uma seqüência
ritualizada de práticas e condutas, com o objetivo de assegurar um procedimento regular e previamente estabelecido, que constituiria o devido
processo legal constitucionalmente assegurado. Tal procedimentalização tem
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lugar porque a forma atrai uma percepção de impessoalidade, que tende a
emitir sinais de segurança jurídica4.
Sem dúvida, o dogma da certeza no procedimento investigativo é elemento de que não se pode prescindir para a regularidade do direito processual, sendo de salientar que o medo generalizado do arbítrio judicial faz
prevalecer a necessidade de obediência cega ao procedimento, como mal
menor, em comparação a eventual ausência de critérios.
Entretanto, atualmente, principalmente após as atrocidades nazistas da
segunda grande guerra mundial, cometidas sob o pálio formal da lei, assiste-se a um movimento reativo que passou a “confiar ao juiz a missão de buscar, para cada litígio particular, uma solução eqüitativa e razoável, pedindo-lhe ao mesmo tempo que permaneça, para consegui-lo, dentro dos limites
autorizados por seu sistema de direito” (PERELMAN, 1998, p. 185)
As amarras que a que se submetem os juízes, quer no campo da apreciação probatória, quer no que se refere à prolação da decisão fundam-se, por um lado, na tentativa de dar cientificidade ao procedimento e, por
outro, no intuito de controlar o poder e evitar o arbítrio.
Há que se recordar que no período pós-revolução Francesa, em que
foram erigidos os cânones liberais do direito processual, grassava na França
o temor de um “gouvernement des judges”. Isso porque a experiência dos
tribunais pré-revolucionários havia gerado temor nos franceses, o que culminou no dogma da separação completa de poderes, chegando mesmo alguns
autores a querer negar aos juízes a faculdade de interpretação5.

4.
5.

Nesse sentido, Ihering já afirmava que as “formas são inimigas juradas do arbítrio e irmãs
gêmeas da liberdade” (IHERING Apud VAZ, 1998, P.128)
Sobre o tema, convém conferir o elucidativo estudo de Belize Câmara Correia sobre o Poder
Judiciário sob a ótica da doutrina liberal: “Pode-se dizer que, do ponto de vista histórico, a
consagração política da doutrina do Estado Liberal, de cunho predominantemente individualista, está vinculada às revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII – Revoluções Inglesa (1688),
Americana (1776) e Francesa (1789) – e significou a vitória de uma concepção segundo a qual o
Estado, cuja imagem traduzia o poder absoluto e arbitrário do rei, representava uma constante
ameaça às liberdades individuais. Visando a preservá-las contra o possível cometimento de
abusos por parte dos governantes, a principal técnica utilizada pela filosofia política do liberalismo burguês pregava a rígida separação dos poderes estatais (...). .A despeito de alguns
traços distintivos entre as concepções liberais elaboradas pelos grandes pensadores políticos
do final do século XVII (Montesquieu, Locke e Rosseau), inspiradas nas idéias libertadoras do
absolutismo monárquico e implementadoras de uma estrutura de poder despersonalizado, em
todas elas se percebe a formulação do Estado moderno como uma entidade necessariamente
rígida e estática, informada pelo predomínio absoluto da lei como norma geral, abstrata e
imutável, porque fruto da vontade popular soberana.Sob essa perspectiva de império da lei,
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Tal imagem negativa não pode ser relegada à notícia histórica. Com
efeito, consoante assinala Lídia Reis, no Brasil hodierno “o juiz é coletivamente percebido como um personagem um tanto anacrônico, que trabalha
sem a presteza esperada pelas partes, um ser distante, instalado em pomposos locais de trabalho” (REIS, 2003, p. 41).
Contudo, é necessário advertir que tal consciência coletiva é influenciada
pelos meios de comunicação de massa e nos diversos fatores político-econômico-ideológicos contrários às decisões judiciais fortes, dentre os quais
podem-se citar os interesses internacionais6 no enfraquecimento da soberania brasileira, os interesses locais contravindos, e a própria reação natural
e instintiva daquele que tem rejeitada sua pretensão deduzida em juízo,
sendo certo que, em geral, as sentenças exaradas desagradam a uma ou a
ambas as partes no processo.
Tal situação é ainda reforçada pelo fato de o Judiciário ser o único poder
da República não legitimado pelo sufrágio eleitoral. Na verdade, consoante
expõe Fábio Konder Comparato, o fator que compatibiliza o judiciário com a
democracia é o prestígio público que deveria gozar esse poder (COMPARATO,
2004, p. 7). De qualquer forma, porém, é necessário que se observe que
somente um poder judiciário forte e coerente é capaz de manter a soberania de um país, ameaçada pelos interesses internacionais globalizantes, num

6.

praticamente insignificante era o papel estatal atribuído ao Poder Judiciário, que, na concepção
de Montesquieu, deveria conservar-se nulo, limitando-se à atividade mecânica e inanimada de
aplicação da lei. (...)Para justificar a defesa de tais concepções, existiam, porém, fortes razões
de cunho histórico e ideológico. Com efeito, historicamente, os juízes eram vistos como verdadeiros entraves e empecilhos na atividade de superação do regime absolutista monárquico,
que era marcado, não pelo ideal de igualdade, ainda que formal, mas sim pela existência de
privilégios e regalias outorgadas tão-somente a determinadas classes sociais, entre as quais se
encontrava, indubitavelmente, a própria “nobreza de toga”. Pode-se dizer que, de certa forma,
isso contribuiu para dar ensejo ao surgimento de uma significativa desconfiança popular em
relação à magistratura. Já do ponto de vista ideológico, a exigência de uma atividade passiva
por parte do Poder Judiciário encontra fundamento nas doutrinas fortemente difundidas por
grandes pensadores políticos, tais como Rosseau, Locke e o próprio Montesquieu, consistentes
na primazia da vontade popular, corporificada no Poder Legislativo” (Correia, 2004, p.1)
Sobre os interesses internacionais diante do Poder Judiciário, convém conferir o documento
318 do Banco Mundial, disponível em http://www.anamatra.org.br/publ/docs/docs.cfm, consistente em trabalho denominado O poder judiciário na América Latina e no Caribe – elementos para
reforma em que a autora Maria Dakolias elabora um panorama do poder judiciário nos países
que englobam toda a América periférica, ao tempo em que formula diversas “recomendações” de reforma nessas instituições, para atender ao perfil pretendido pelo Banco Mundial.
Além do documento já citado, merecem destaque o Relatório 19 – “O Estado num mundo em
transformação”, de 1997 e o Relatório 24 – “Instituições para os mercados” de 2002. princípios
constitucionais fundamentais.
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país em que o povo não foi educado a exigir justiça “mas tem sido habitualmente domesticado a procurar auxílios e favores (COMPARATO, 2004,p.9).
Qual a percepção do brasileiro médio sobre o poder judiciário? Quais
os dilemas enfrentados por esse poder e quais os fatores que ensejam tal
crise? Quais as alternativas e possibilidades de solução? Buscando responder
a tais indagações, José Eduardo Faria, em 1996, elaborou estudo encomendado pelo Conselho da Justiça Federal, publicado com o título de O poder
judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alternativas.
Elementos interessantes podem ser extraídos de tal pesquisa para efeito
de verificação de como o brasileiro vê o poder judiciário nacional. Dados
ali colacionados apontam que, de acordo com apuração feita pelo IBOPE em
1993, cerca de 87% dos entrevistados concordaram com a afirmação lançada
na pesquisa de que “o problema do Brasil não está nas leis, mas na justiça,
que é muito lenta”. Ainda, 80% dos entrevistados responderam sim à afirmação que “no Brasil, as leis só existem para os pobres” e apenas 53% dos
entrevistados afirmaram confiar no poder judiciário.
Tal quadro de crise, situado em 1993, decorria principalmente de problemas de ineficiência e identidade, consoante assinalado por José Eduardo
Faria. A ineficiência era flagrante pelo descompasso entre a procura e oferta
dos serviços judiciários, uma vez que comumente o número de conflitos
solucionados é inferior aos ajuizados, gerando um crescente saldo remanescente. Por outro lado, a crise de identidade se fixava, tendo em vista cuidar-se de período logo após a reconstitucionalização do país, ocasião em que
o aflorar das novas questões e direitos de terceira e quarta geração exigia
uma posição mais ativa do poder judiciário, o qual, entretanto, moldado
na época da ditadura militar, ainda não estava em condições de responder
adequadamente aos novos reclamos da sociedade.
Quase vinte anos após a pesquisa elaborada, pode-se afirmar que vários
fatores foram alterados, muito embora o poder judiciário continue, sob nova
roupagem, com novos dilemas, causados por diferentes fatores.
Inicialmente, há que se destacar que a questão da ineficiência, muito
embora ainda claramente identificável, foi a pedra de toque no âmbito da
política interna dos tribunais na última década. Assim, “mutirões” de juízes de todas as instâncias e em todo o país permitiram diminuir prazos,
desobstruir pautas e acelerar julgamentos7. Ainda, alterações na legislação,
7.

A análise dos números do Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário disponíveis na página
do STF, aponta o aumento vertiginoso de processos na década de 90, ao tempo em que
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principalmente no direito processual civil, permitiram a desburocratização
de procedimentos, facilitando uma mais tempestiva prestação jurisdicional,
impulsionadas por “metas” fixadas anualmente pelo CNJ.
Por outro lado, nesses mais de vinte anos que se seguem à promulgação
da Constituição Federal de 1988, o Brasil consolidou novos direitos, sendo
inclusive líder em segmentos como a defesa dos interesses difusos e coletivos. O poder judiciário anacrônico da ordem constitucional anterior8, por
outro lado, foi paulatinamente reformulado, quer pelo ingresso de novos
magistrados em diversos concursos públicos9 quer pela própria mudança de
postura e entendimentos arraigados nos magistrados mais antigos ensejada
pelos diversos cursos de reciclagem oferecidos pelas escolas de magistratura de todo o país.
A imagem negativa do judiciário foi em muito reforçada em 1999, com
a CPI do Judiciário, que instalou uma verdadeira devassa , aplaudida pela
imprensa nacional, fato que, se por um lado contribuiu para uma melhor
transparência desse poder, por outro fez com que casos isolados fossem
vistos como a tônica da instituição, o que levou a certo descrédito do poder
judiciário.
Há que ser destacado que os fatos apresentados, ainda que numerosos, não chegaram a comprometer realmente aquele poder, tendo em vista
não representarem parcela significativa do mesmo. Contudo, a forma como
foi operacionalizada a CPI, bem como a maneira como tais trabalhos foram
passados à população pela mídia nacional contribuíram para o abalo na

8.

9.

indica o incremento da produtividade. Assim, em 1990, a soma dos processos ajuizados em
primeiro grau de jurisdição (nas esferas estadual comum, federal comum e trabalhista) alçava
5.117.059, tendo sido solucionados 3.637.152. Já em 2000, foram ajuizados nessas mesmas esferas 12.280,005, tendo sido solucionados 8.651.819. Já no STJ foram recebidos 14.087 processos
em 1990, tendo sido julgados 11.742. Nesse mesmo Tribunal, em 2000, foram recebidos 150.738
e julgados 154.164. Disponível em http://www.stf.gov.br/bndpj Acesso em 05.10.03.
Convém conferir minucioso estudo de Rosalina Corrêa de Araújo sobre o hitórico do Poder
Judiciário no Brasil, no qual demonstra, especificamente em relação ao período entre as Constituições de 1967 e 1988 que “o Poder Judiciário ficou impedido de exercer com autonomia as
suas funções, principalmente no que se refere a assuntos relacionados aos direitos e garantias
individuais, que estavam significativamente limitados pels força impositiva do ato institucional
n. 5/68 e da emenda constitucional n. 1/69, notadamente em decorrência das atribuições da
Justiça Militar para processar e julgar crimes de natureza política ou que contrariassem a Lei
de Segurança Nacional” (ARAÚJO, 2004, p. 319).
O grande número de concursos realizados na década de 90 em todas as esferas do poder judiciário brasileiro levaram ao rejuvenescimento marcante da magistratura, uma vez que grande
parte dos aprovados possuíam idade inferior a 30 anos quando do ingresso na magistratura.
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instituição, o qual, embora simbólico, teve efeitos relevantes diante da opinião pública.
Ultrapassada a CPI, foi publicada, em maio de 2001, pesquisa realizada
pela Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo
sobre a credibilidade das instituições, que apontou possuir o Poder Judiciário apenas 32% de confiança, ganhando apenas para a polícia, o governo e
os partidos políticos10.
Em novembro de 2003, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou o resultado de uma pesquisa realizada pela Toledo & Associados sobre a confiança
nas instituições brasileiras. Das sete instituições pesquisadas, o Judiciário
ocupou a penúltima posição no quesito confiança total, ganhando apenas
para o Congresso Nacional. Apenas 6,5% dos entrevistados disseram confiar
totalmente no Congresso. No Judiciário, apenas 12% disseram acreditar totalmente; 26,7% confiam apenas em parte; 23% desconfiam totalmente; 14,6%
desconfiam em parte; e 8,2% não confiam nem desconfiam11.
Importante salientar, porém, que os problemas apontados pelos entrevistados como responsáveis para a baixa credibilidade do Judiciário foram
o envolvimento de juízes em escândalos, lavagem de dinheiro e tráfico de
drogas. Eles aparecem em 35% das respostas, seguidos pela acusação de
que o Judiciário privilegiaria os ricos (17%). Outros 9% atribuem a nota baixa
à morosidade do Judiciário. A pesquisa foi feita em 16 capitais brasileiras e
ouviu pessoas das classes A, B, C e D nos meses de setembro e outubro de
2003.
10. Sobre o tema, convém conferir reportagem no Jornal Eletrônico A Notícia: O quadro é interessante, pois revela no que e quanto a população de fato confia, ou desconfia. A família é a
instituição que mantém a liderança do ranking de confiabilidade dos brasileiros, com índice
de 94%. Em seguida, com 93% – recorde nos últimos anos – vêm os Correios como instituição
nacional em que a população mais acreditada. Registre-se, ainda, que a estatal acaba de instalar sua 5.561ª agência, cobrindo, portanto, todo o território nacional. Presente em cada um
dos municípios brasileiros, mantém ainda mais de 12 mil outros postos de atendimento. No
ranking de confiabilidade apresentado pela pesquisa da Universidade de São Paulo, vêm se
seguida, em terceiro lugar, os bombeiros, com índice de 92%. Abaixo, com menos de 75%, aparecem, pela ordem, a Igreja, as Forças Armadas, os artistas, o rádio (62%) a televisão (55%) e a
imprensa (46%). Nas últimas classificações das instituições mais confiáveis para os brasileiros,
estão, respectivamente, a Justiça, com apenas 32%; a polícia, com 30%; governos, com 11%; e os
partidos políticos, fechando o ranking, em 18ª posição, com apenas 6%”. Disponível em http://
www.an.com.br/2001/mai/30/0opi.htm. Acesso em 18.11.03.
11. A Igreja é a instituição que tem a maior credibilidade, de acordo com a pesquisa: 46,8% confiam totalmente na instituição. Em segundo lugar vem a Presidência da República, com 21,4% de
confiança total. A advocacia tem a confiança total de 14,9% dos entrevistados. Cf. http://www.
netlignews.com/pgdetalhes.asp?ID_ Categoria =5212 . Acesso em 18.11.03
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Em novembro de 2010 foi realizada pesquisa de opinião pública pelo Instituto Sensus encomendada pelo Tribunal Superior Eleitoral após as Eleições
201012. Dos dois mil entrevistados, 73,4% disseram considerar a Justiça Eleitoral eficiente, 62% a consideraram boa e 25,7%, avaliaram a Justiça Eleitoral
como ótima. Realizado entre os dias 3 e 7 de novembro, em 136 municípios
das cinco regiões brasileiras, o levantamento também revelou que 69,8% dos
eleitores confiam na Justiça Eleitoral. Em segundo lugar no nível de confiança
do brasileiro ficou o Poder Judiciário como um todo, com 61,8%.
Conforme se vê, a imagem negativa do judiciário vem diminuindo e é
hoje ensejada principalmente por problemas pontuais envolvendo alguns
membros desse poder, tanto que é meta do planejamento estratégico do
Conselho Nacional de Justiça13 obter 70% de aprovação , até 2014 relativo
ao Índice de Confiança no Poder Judiciário, obtido em pesquisa de opinião
específica realizada a nível nacional.
Desta forma, não há elementos concretos para se temer um incremento
dos poderes do juiz no âmbito do direito processual civil, o que foi procedido pelo projeto do novo CPC, conforme se verá no tópico seguinte.
4. OS PODERES DO JUIZ NO PROJETO DO NOVO CPC
A dicção no projeto do novo CPC apresntada neste artigo parte da
redação original do projeto de Lei do Senado n.o 166, de 2010, já com as
alterações apresentadas no relatório-geral do Senador Valter Pereira, de
forma que os poderes do juiz vem prevista no art. 118, diferentemente do
art. 107, conforme vinha previsto na redação originária do projeto.
Assim dispõe o art. 118 do projeto, nos termos do relatório:
Art. 118. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I – promover o andamento célere da causa;
II – prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidadedajustiçaeindeferirpostulações impertinentes ou meramente protelatórias, aplicando de
ofício as medidas e as sanções previstas em lei;
III – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

12. pesquisa disponível em http://www.tse.jus.br
13. Disponível emwww..cnj.jus.br
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IV – tentar, prioritariamente e a qualquer tempo, compor amigavelmente as
partes, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;
V – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios
de prova adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir
maior efetividade à tutela do bem jurídico;
VI – determinar o pagamento ou o depósito da multa cominada liminarmente, desde o dia em que se configure o descumprimento de ordem judicial;
VII – exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;
VIII – determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes,
para ouvi-las sobre os fatos da causa, caso em que não incidirá a pena de
confesso;
IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento
de outras nulidades processuais.

Do rol de poderes apontados no artigo, temos previsões abertas como
“promover o célere andamento da causa”, norte dentro do qual se inserem
outras previsões, como a do próprio inciso II, relativo a repressão de atos
contrários aos objetivos do processo. Todas essas previsões já se encontram
descritas na atual dicção do art. 125 do CPC.
Interessante ainda assinalar a especial preocupação do código com o
efetivo cumprimento das ordens judiciais, problema crônico na justiça brasileira, em que um dos principais pontos de descrença no judiciário é justamente a falta de efetividade de suas decisões.
Também outra importante previsão específica é a relativa à conciliação.
Mais uma vez, não se trata de inovação do projeto do código. O que significa o inciso IV é o reconhecimento atual de que mais importante do que
propriamente encerrrar o processo é compor as lides reais e para tanto a
conciliação vem cumprir um grande papel.
O inciso V do CPC, diferentemente do inciso anterior, cuida de inovação que poderá trazer problemas na interpretação, máxime no que tange
a questionamentos relativos à isenção do juiz Isso porque atualmente apenas os prazos dilatórios podem ser alterados, o que não ocorre com os
prazos peremptórios. Com a possibilidade de alteração geral e inclusive a
alteração da ordem de produção dos meios de prova, teremos varios balizamentos à atuação do magistrado, que serao apontados oportunamente
pela Jurisprudênicia.
O inciso VI, na mesma linha do inciso III, visa a dar efetividade às decisões,
especificamente as liminares, uma vez que há tendência ao descumprimento,
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acreditando-se em posterior reversão da multa cominada. Assim, com a possibilidade de determinacão imediata do depósito da multa, as decisões liminares terão bem mais força.
No que tange ao inciso VII, cuida-se de poder tradicional do Juiz, que
sempre exerceu o poder de polícia, em especial nas audiências. De igual
forma, o inciso VIII refere-se ao poder intrutório do juiz, o qual poderá interrogar e reinterrogar as partes, não correndo preclusão.
Por fim, no que se refere ao inciso IX, trata-se de poder-dever do magistrado, que antes de extinguir os processos em que não se encontrem caracterizados os pressupostos processuais ou que estejam eivados de nulidade
deverá determinar o suprimento dos requisitos e, apenas em caso de inércia
da parte, promover a extinção do processo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos poderes do Juiz previstos no projeto do novo código de
processo civil permite concluir que a nova proposta amplia, na esteira da
doutrina instrumental mais atualizada, os poderes processuais do juiz, a
quem são atribuídas grandes responsabilidades com o objetivo de velar
para que o processo tenha uma solução rápida e eficaz.
Essa ampliação de poderes, longe de repercurtir negativamente em termos de medo de arbitrariedades, tem o objetivo de tornar o processo mais
eficiente, mudando um pouco a imagem do juiz inerte e alheio à realidade
dos fatos e da sua inserção social enquanto agente estatal.
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Sumário • 1. Introdução. 2. Recursos sem efeito suspensivo. 3. Depósito prévio do valor da
condenação como requisito de admissibilidade da apelação. 4. Extinção da remessa necessária. 5. Instituição da prisão civil por “contempt of court”. 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
A comunidade jurídica nacional encontra-se em plena discussão sobre o
novo Código de Processo Civil, cujo projeto foi remetido à Câmara dos Deputados, após aprovação do Substitutivo no Senado Federal, com as alterações
do Relator Geral, Senador Valter Pereira2.
O presente estudo visa à formulação de algumas propostas para o aperfeiçoamento ou a inclusão de dispositivos que irão integrar o Diploma Processual Civil vindouro.
2. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
 REDAÇÃO ATUAL (CPC/73):
“Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo.
Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de
sentença que: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)
I – homologar a divisão ou a demarcação; (Redação dada pela Lei nº 5.925,
de 1973)
II – condenar à prestação de alimentos; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de
1973)

1.
2.

Juiz Federal do TRF-5ª Região. Professor Assistente da Faculdade de Direito do Recife – UFPE.
Ex-Procurador Federal. Mestre em Direito Público pela UFPE.
Conforme noticia o site do Senado Federal, em 15/12/2010 foi realizada a terceira sessão de
discussão, em turno único, e aprovada a Emenda nº 221-CTRCPC (Substitutivo), com alterações
do Relator Geral e destaques. Aprovada em turno suplementar, a matéria vai à Câmara dos
Deputados. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_
mate=97249>. Acesso em: 02 mar. 2011.
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III – (Revogado pela Lei nº 11.232, de 2005)
IV – decidir o processo cautelar; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1973)
V – rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes;
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 1994)
VI – julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. (Incluído pela
Lei nº 9.307, de 1996)
VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei nº 10.352,
de 2001)”

 REDAÇÃO DO TEXTO APROVADO NO SENADO:
Art. 949. Os recursos, salvo disposição legal em sentido diverso, não impedem a eficácia da decisão.
§ 1º A eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, observado o
art. 968.
§ 2º O pedido de efeito suspensivo do recurso será dirigido ao tribunal, em
petição autônoma, que terá prioridade na distribuição e tornará prevento
o relator.
§3º Quando se tratar de pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação,
o protocolo da petição a que se refere o §2º impede a eficácia da sentença
até que seja apreciado pelo relator.
§4º É irrecorrível a decisão do relator que conceder o efeito suspensivo.

 REDAÇÃO SUGERIDA:
“Art. 949. Os recursos, salvo disposição legal em sentido diverso, não impedem a eficácia da decisão.
§ 1º A eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada
a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, observado o
art. 968.
§ 2º O pedido de efeito suspensivo do recurso será dirigido ao tribunal, em
petição autônoma, que terá prioridade na distribuição e tornará prevento
o relator.
§3º É irrecorrível a decisão do relator que conceder o efeito suspensivo.”

 JUSTIFICATIVA:
Na sistemática atual, a regra geral determina que a apelação suspende
os efeitos da sentença recorrida. Tal fato demonstra uma desvalorização
do juízo de primeiro grau e uma supervalorização dos juízos recursais, figurando o magistrado a quo como mero preparador, uma espécie de ante-sala
em que se aguarda o momento de interpor o apelo para levar o processo à
instância superior. Isso gera um acúmulo de processos nos tribunais, com a
conseqüente morosidade no andamento dos feitos. Em virtude disso, diversos doutrinadores, dentre eles, Sálvio de Figueiredo Teixeira, Carlos Mário
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da Silva Velloso e José Rogério Cruz e Tucci, pugnam pela correção desse
equívoco, atribuindo-se, como regra, exequibilidade provisória à sentença,
tal como ocorre nas sistemáticas processuais italiana, alemã e portuguesa3-4.
Exemplar nessa seara é o processo trabalhista, que colhe bons resultados com a adoção do efeito meramente devolutivo como regra geral, salvo
as exceções previstas na CLT:
Art. 899 – Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida
a execução provisória até a penhora. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de
24.5.1968) (Vide Lei nº 7.701, de 1988)

Tramitava no Congresso Nacional desde 2004 o PLS 136/2004 – gestado por
sugestão da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB –, com o propósito de tornar o efeito devolutivo regra geral do recurso de apelação cível,
devendo o juiz atribuir-lhe efeito suspensivo apenas quando necessário para
evitar dano irreparável à parte:
A restrição das hipóteses em que o recurso de apelação é recebido no
efeito suspensivo é fundamental para conferir maior celeridade ao processo, uma vez que a recepção desse recurso apenas no efeito devolutivo
permite que a parte vencedora na primeira instância prossiga com a execução da sentença, o que garantirá maior efetividade às decisões judiciais de primeiro grau. Conforme dispõe o projeto, a atribuição do efeito
suspensivo à apelação somente terá cabimento nas hipóteses em que o
prosseguimento da execução possa causar dano irreparável ou de difícil
reparação ao devedor.5

Segundo a redação original do projeto de lei em referência, o artigo 520
do CPC passaria a ter a seguinte redação: “Art. 520. A apelação terá somente
efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano
irreparável à parte”6.

3.

4.

5.
6.

DIAS, Rogério A. Correia. A demora da prestação jurisdicional. Revista dos Tribunais, a. 90, v.
789, São Paulo: RT, jul. 2001, p. 53. Confira-se, também, TUCCI, José Rogério Cruz e. O judiciário e
os principais fatores de lentidão da justiça. Revista do Advogado, n. 56, set. 1999, p. 78.
Milton Paulo de Carvalho Filho analisa e defende ampla gama de argumentos em favor da
excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos recursos. CARVALHO FILHO, Milton
Paulo de. Apelação sem efeito suspensivo. Coleção Theotonio Negrão. São Paulo: Saraiva, 2010,
p. 42 e ss.
Cf. Reforma Infraconstitucional do Judiciário. Brasília-DF: Ministério da Justiça, p. 22-23.
Em consulta ao site do Senado Federal, nota-se que o projeto encontra-se arquivado, tendo
sido considerado prejudicado em virtude da aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.
senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=67716>. Acesso em: 03 mar. 2011.
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Observe-se como é tratada a matéria no direito comparado. No ordenamento jurídico germânico, o § 704 da ZPO prevê a execução forçada das
sentenças definitivas ou das que forem declaradas provisoriamente executáveis. O diploma alemão veda que sejam declaradas provisoriamente executáveis apenas as sentenças proferidas em processos de divórcio e nos
relativos à infância. Os §§ 708 a 710, a seu turno, elencam as causas em
que a execução provisória pode ocorrer sem a prestação de caução (ohne
Sicherheitsleistung) – a imensa maioria, diga-se – e com a prestação de caução
(gegen Sicherheitsleistung)7. Na lição de Wolfgang Lüke: “Deve-se impedir, por
intermédio da execução provisória, que uma parte interponha um recurso
apenas com a finalidade de protelar a formação da coisa julgada e, com isso,
da própria execução” (tradução nossa)8.
No direito processual italiano, após a reforma de 1990, os artigos 282 e
283 do CPC prescrevem que a sentença de primeiro grau pode ser executada provisoriamente pelo vencedor, cabendo ao juízo ad quem, a requerimento da parte e quando ocorram graves motivos, suspender integralmente ou parcialmente a eficácia executiva ou a execução da sentença
impugnada9.
O Código de Processo Civil de Portugal, por sua vez, atribui efeito meramente devolutivo à apelação, ressalvadas as ações que versem sobre o
estado das pessoas, a posse ou a propriedade do domicílio do réu, facultando-se à parte vencida requerer, ao interpor o recurso, que a apelação

7.
8.

9.

A ZPO pode ser consultada na internet. Disponível em: <http://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/zpo/gesamt.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2011.
No original: “Es soll durch die vorläufige Vollstreckbarkeit verhindert werden, daβ eine Partei ein
Rechtsmittel nur zu dem Zweck einlegt, den Eintritt der Rechtskraft und damit der Vollstreckbarkeit hinauszögern”. LÜKE, Wolfgang. Zivilprozessrecht: Erkenntnisverfahren Zwangsvollstreckung.
9. Auflage. München: Beck, 2006, p. 498. Para mais subsídios acerca dos efeitos da apelação
no processo civil alemão, cf.: PAULUS, Christoph G. Zivilprozessrecht: Erkenntnisverfahren und
Zwangsvollstreckung. 3. Auflage. Berlin: Springer, 2004, p. 189 e ss.; GRUNSKY, Wolfgang. Zivilprozessrecht. 12 Auflage. München: Luchterhand; 2006, p. 186 e ss.; ADOLPHSEN, Jens. Zivilprozessrecht. Baden Baden: Nomos, 2006, p. 43 e ss.
Art. 282. Esecuzione provvisoria. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra
le parti. Art. 283. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello. Il giudice d’appello su
istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Vide CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Efetividade da decisão recorrida e o efeito suspensivo dos recursos. Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Fundinopi, v. 1,
n. 4, 2004, p. 29.
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tenha efeito suspensivo quando a execução lhe cause prejuízo considerável
e se ofereça para prestar caução10-11.
Defende-se amplamente na doutrina brasileira o efeito meramente
devolutivo como regra nas apelações12. Segundo Gabriel de Oliveira Zéfiro, o
sistema recursal atual nos leva a um paradoxo, pois o derrotado em primeira
instância, por sentença proferida em cognição exauriente, mesmo com uma
declaração judicial de que não é portador do direito controvertido, continua
em posição favorável frente ao vencedor, que precisará aguardar o julgamento do recurso para ver concretizar-se seu direito13.
Em adendo a isso, registre-se uma das mais graves incongruências do
sistema processual brasileiro, que é o fato de as medidas antecipatórias dos
efeitos da tutela possuírem força e eficácia imediatas, enquanto a sentença,
cuja prolatação exige do magistrado uma cognição exauriente dos fatos versados na demanda, apresenta-se usualmente castrada de qualquer eficácia
no mundo empírico. Isso ocorre precisamente em função da previsão de
efeito suspensivo como regra geral nas apelações14. Tal fato foi um dos motores do Projeto de Lei nº 136/2004 acima referido, consoante se lê em sua
justificativa, in verbis:

10. Artigo 692.º (Efeito da apelação) 1 – A apelação tem efeito meramente devolutivo. 2 – A apelação tem, porém, efeito suspensivo: a) Nas acções sobre o estado das pessoas; b) Nas acções
referidas no n.º 5 do artigo 678.º e nas que respeitem à posse ou à propriedade da casa de
habitação do réu; 3 – A parte vencida pode requerer, ao interpor o recurso, que a apelação
tenha efeito suspensivo quando a execução lhe cause prejuízo considerável e se ofereça para
prestar caução, ficando a atribuição desse efeito condicionada à efectiva prestação da caução
no prazo fixado pelo tribunal e aplicando-se, devidamente adaptado, o n.º 3 do artigo 818.º.
Disponível em: < http://www.portolegal.com/CPCivil.htm>. Acesso em: 05 mar. 2011.
11. Incorre em equívoco, data venia, o eminente Barbosa Moreira, quando aduz que a diretriz
adotada por Portugal é a atribuição de efeito suspensivo, como regra, à apelação, em razão
de o art. 692 do Código de Processo Civil daquele país prescrever que a apelação suspende
a exeqüibilidade da sentença, ressalvada ao apelante a possibilidade de requerer que se
atribua ao recurso efeito meramente devolutivo nos casos previstos expressamente. MOREIRA,
José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, p.
154.
12. Cf., a título exemplificativo: TESHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – o reexame das
decisões judiciais. Revista de Processo, a. 32, n. 147, maio 2007, p. 163.
13. ZÉFIRO, Gabriel de Oliveira. O Direito à Razoável Duração da Demanda. In: ANDRADE, André
Gustavo Corrêa de (org.). A Constitucionalização do Direito: a Constituição como Locus da Hermenêutica Jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 379.
14. Nesse exato sentido, rotulando tal fenômeno de “incoerência sistemática” do sistema processual brasileiro, confira-se BUENO, Cássio Scarpinella. Efeitos dos recursos. In: NERY JÚNIOR,
Nelson e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos
cíveis e assuntos afins. V. 10. São Paulo: RT, 2006, p. 72-73.
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Todavia, verifica-se no sistema atual uma incoerência que deve ser corrigida.
É mais fácil alcançar a efetividade de uma decisão interlocutória que antecipa os efeitos da tutela do que a de uma sentença que concede essa mesma
tutela, agora em sede de cognição plena e exauriente. Isso porque aquela
é atacada via recurso de agravo, que de regra não tem efeito suspensivo,
ao passo que a última desafia apelação, onde a regra é inversa, ou seja, o
recurso é recebido em ambos os efeitos.
(...).
Verifica-se, então, a seguinte incoerência: a efetivação de uma decisão interlocutória antecipatória só será suspensa em razão de recurso quando restar
evidenciado o risco de dano para a parte contrária ao beneficiário (CPC,
arts. 527, III e 558, caput), ao passo que a efetivação da tutela concedida na
sentença será suspensa como regra, salvo se houver antecipação dos seus
efeitos, mas desde que haja risco de dano para o beneficiário.
Bem de se ver, pois, que a efetivação de uma tutela concedida em sede de
cognição sumária é mais fácil de ser alcançada do que aquela concedida
após cognição plena e exauriente.
(...).
Portanto, o que se pretende, com a alteração proposta, é sugerir uma inversão na regra dos efeitos da apelação, conforme previsto atualmente no
art. 520 do Código de Processo Civil, ou seja, o recurso deve ser recebido
apenas no efeito devolutivo, salvo nos casos de dano irreparável ou de difícil
reparação.15

A decisão antecipatória dos efeitos da tutela possui eficácia instantânea
e natureza satisfativa, estando dotada de intrínseca executividade ou pronta
exeqüibilidade, ou seja, da capacidade de produzir de plano as suas conseqüências. Em caso de descumprimento, a medida liminar não se sujeita a
uma execução forçada, mas sim a um incidente de efetivação, norteado pela
simplicidade e por meios próprios de coerção. Tais características a diferenciam sobremaneira da sentença condenatória na sistemática vigente16.
Em se tratando da sentença condenatória, a sua prolatação não satisfaz
materialmente o credor e, por isso, não resta superada a crise de adimplemento. Na hipótese de inadimplemento espontâneo do julgado pelo demandado, abre-se ao autor a via da execução, por meio da qual se buscará a

15. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getHTML.asp?t=1586>. Acesso
em: 11 out. 2007.
16. TEIXEIRA, Sérgio Torres. Peculiaridades da antecipação de tutela enquanto instrumento de concretização da efetividade do processo. In: DUARTE, Bento Herculano e DUARTE, Ronnie Preuss
(coord.). Processo Civil: aspectos relevantes. Vol. 2. Estudos em homenagem ao Prof. Humberto
Theodoro Júnior. São Paulo: Método, 2007, p. 534-535.
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concretização do direito reconhecido na sentença17. Entretanto, a execução
definitiva apenas se inicia depois de ultrapassada a etapa recursal e formada a coisa julgada. Portanto, vale como regra que os efeitos do decisum
só venham a ser produzidos após o seu trânsito em julgado. Exceção a isso é
a execução provisória, a ser realizada quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, com base
no artigo 475-I, §1º do CPC. Na execução provisória, a produção de efeitos
ocorre somente de forma parcial e limitada, com as limitações previstas no
artigo 475-O do Código de Processo Civil18. Como se vê, a previsão do duplo
efeito (devolutivo e suspensivo) como regra geral na apelação impede que a
sentença produza seus efeitos, tornando-a inócua. Dita problemática seria –
ao menos parcialmente – solucionada, com a incidência do efeito suspensivo
apenas em casos excepcionais previstos na legislação.
Os opositores da proposta ventilada e os céticos quanto à sua adoção
apontam como principal óbice os danos irreparáveis que poderiam ser causados ao recorrente em caso de provimento da apelação19. No entanto, tal
objeção não merece acolhida. A ausência de efeito suspensivo na apelação
não trará prejuízos irreparáveis ao apelante, porquanto, na pendência do
recurso não se admite a execução definitiva do julgado. E a execução provisória, como se sabe, corre por conta e risco do exeqüente, de quem se exige,
em regra, a prestação de caução idônea e suficiente para a consecução de
atos que importem alienação de propriedade, levantamento de depósito em
dinheiro, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (art. 475-O
do CPC)20.
Como se percebe claramente, a questão dos efeitos dos recursos tem
íntima conexão com o problema da efetividade das decisões. A pergunta
que cabe ser feita é: o que merece maior proteção, a decisão recorrida ou o

17. TEIXEIRA, Sérgio Torres. Evolução do modelo processual brasileiro: o novo perfil da sentença
mandamental diante das últimas etapas da reforma processual. In: DUARTE, Bento Herculano e
DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo Civil: aspectos relevantes. Vol. 1. Estudos em homenagem ao Prof. Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Método, 2006, p. 327.
18. TEIXEIRA, Sérgio Torres. Evolução do modelo processual brasileiro: o novo perfil da sentença
mandamental diante das últimas etapas da reforma processual. In: DUARTE, Bento Herculano e
DUARTE, Ronnie Preuss (coord.). Processo Civil: aspectos relevantes. Vol. 1. Estudos em homenagem ao Prof. Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Método, 2006, p. 336-337.
19. Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva,
2004, p. 154.
20. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos &
Cruz, 2003, p. 192-193.
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inconformismo da parte sucumbente?21 Ou, formulando em outras palavras,
cabe perquirir qual dos litigantes é merecedor da proteção legal: o vencedor
ou o vencido. Portanto, impor o efeito suspensivo como regra nas apelações
é o mesmo que privar a sentença de qualquer eficácia, conferindo prevalência absoluta ao inconformismo do litigante derrotado na primeira instância,
em detrimento da proteção ao direito da parte beneficiada pela sentença.
Em lição de todo aplicável ao presente tópico, Sérgio Ferraz sustenta que
a efetividade da decisão judicial relaciona-se diretamente com o prestígio da
justiça e com a integridade do ordenamento jurídico, sendo imperioso que
as sentenças judiciais criem uma nova situação jurídica a partir delas. Essa
é a razão e essência da existência do Poder Judiciário e do próprio ordenamento jurídico, não interessando a ineficácia da medida apenas à parte, mas
também ao julgador, para que sua sentença não caia no vazio22. Logo, devem
ser evitadas, na medida do possível, as impugnações com efeito suspensivo,
com o intento de dotar o processo de maior utilidade e eficácia23. Pugna-se
ainda por um incremento na restrição dos casos de concessão de efeito
suspensivo à apelação, com vistas a uma maior utilização das execuções
provisórias24.
A propósito, com a execução provisória deve ser de logo decretada a
indisponibilidade do bem ou pecúnia concedidos na sentença, seja mediante
arresto, penhora ou outro meio à disposição da parte vencedora em primeira instância. Deve ocorrer, assim que houver ordem judicial para tanto,
o retorno dos bens em questão ao credor. Foge do senso comum e do razoável admitir, por exemplo, que alguém adquira uma mercadoria, não pague
por ela e o credor não possa reavê-la. Uma conseqüência prática disso é o
aumento geral do preço das mercadorias, com a incorporação dos custos
das execuções infrutíferas no valor dos demais objetos vendidos a terceiros.
Em linguagem popular, o bom pagador acaba sendo punido pelas atitudes

21. CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Efetividade da decisão recorrida e o efeito suspensivo dos
recursos. Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Fundinopi, v. 1, n. 4, 2004,
p. 11.
22. Apud CONTIPELLI, Ernani. Tempo e processo: efetividade dos provimentos judiciais acautelatórios. Revista Tributária e de Finanças Públicas, a. 15, n. 73, São Paulo: RT, mar./abr. 2007, p.
246-247.
23. MARTÍN, Agustín Jesús Pérez-Cruz. Teoría General del Derecho Procesal. Coruña: Tórculo Edicións,
2005, p. 335.
24. BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.).
Estudos de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão. São
Paulo: RT, 2005, p. 150.
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do mau. Tal atitude é de uma irracionalidade gritante, pois “ao argumento de
‘proteger o devedor’, o sistema beneficia o ilícito e pune o lícito!”25.
Oreste Laspro, a seu turno, lembra que uma das tendências mais fortes
no direito comparado é a generalização da execução provisória da sentença
de primeira instância, o que conduz a um desinteresse pela apresentação
exacerbada de recursos. Ressalva o autor, contudo, que tal solução não é
suficiente, pois embora leve à diminuição da quantidade de recursos, não
constitui expressa restrição ao duplo grau de jurisdição e a todos os males
que este causa à atividade jurisdicional26.
De qualquer modo, a atribuição do efeito meramente devolutivo como
regra geral nas apelações – excetuando-se as hipóteses concretas em que
a eficácia imediata da sentença puder causar dano irreparável ou de difícil
reparação à parte vencida, conforme prudente avaliação do magistrado27 –
desestimularia a interposição de apelações protelatórias e, por conseguinte,
dinamizaria o trâmite processual.
Registre-se, por fim, que, tal qual previsto no Substitutivo do Senador
Valter Pereira, deve ficar reservada ao recorrente a possibilidade de pleitear
perante o tribunal a concessão do efeito suspensivo ao recurso – caso não
tenha sido deferido pelo magistrado planicial –, com base na probabilidade
de provimento do recurso ou na relevância dos fundamentos recursais e
no perigo de dano grave ou de difícil reparação que lhe poderá acarretar o
cumprimento da sentença.
Concorda-se, assim, com a previsão do art. 949, § 2º, quando dispõe
que o pedido de efeito suspensivo do recurso será dirigido ao tribunal, em
petição autônoma, que terá prioridade na distribuição e tornará prevento o
relator, bem como com o seu §4º, segundo o qual é irrecorrível a decisão do
relator que conceder o efeito suspensivo.
Contudo, manifesta-se discordância em relação ao §3º do art. 949, sugerindo-se a sua supressão. A atribuição de efeito suspensivo automático à

25. BOLLMANN, Vilian. Mais do mesmo: reflexões sobre as “reformas” processuais. Revista Direito
Federal, a. 23, n. 84, abr./jun. 2006, p. 229, nota 42.
26. LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo Grau de Jurisdição no Direito Processual Civil. Coleção
Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman, v. 33. São Paulo: RT, 1995, p. 173.
27. Barbosa Moreira aponta a inegável tendência generalizada à maior valorização do julgamento
de primeiro grau, inserindo-se nessa linha de pensamento a concessão de exeqüibilidade imediata à sentença apelada. Ressalta o processualista que, para se atingir um ponto de equilíbrio
nesse tema, não se pode deixar de ressalvar a possibilidade de suspender-se o cumprimento
da sentença em hipóteses de risco manifesto e grave dano irreparável. MOREIRA, José Carlos
Barbosa. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004, p. 155.
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apelação, pela só protocolização da petição no Tribunal acarretará, na prática, o ingresso de requerimento de efeito suspensivo em quase todos os
processos, com o aumento desnecessário da carga de trabalho do órgão jurisdicional. Seria quase que um retorno ao sistema do CPC/73, com o acréscimo
de mais uma petição a ser analisada pelos relatores das apelações. Melhor
seria, portanto, que o efeito suspensivo apenas fosse atribuído por decisão
expressa do relator, desde que preenchidos os requisitos previstos no § 1º.
3. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COMO REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO
 REDAÇÃO ATUAL (CPC/73): Inexistente.
 REDAÇÃO DO TEXTO APROVADO NO SENADO: Inexistente.
 REDAÇÃO SUGERIDA: Inclusão de parágrafo único no art. 964 do CPC.
“Art. 964. (...).
Parágrafo único. A apelação somente será admitida mediante prévio depósito do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, ordenar-se-á
o levantamento imediato da importância de depósito em favor da parte
vencedora, por simples despacho do juiz.”

 JUSTIFICATIVA:
Sugere-se nesse tópico a instituição do depósito prévio do valor da condenação como requisito de admissibilidade da apelação. A medida proposta
é conhecida no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que já existe no processo trabalhista, conforme prescrito no artigo 899, §§1º, 2º e 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis:
Artigo 899 Omissis.
§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada
em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da
importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.
§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que fôr arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de
Direito, até o limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região.
§ 6º Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região, o depósito para
fins de recursos será limitado a êste valor.28

28. Os limites do depósito recursal em questão são previstos no artigo 40 da Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991 (com as alterações da Lei nº 8.542, de 1992): “Art. 40. O depósito recursal de que
trata o art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho fica limitado a Cr$ 20.000.000,00 (vinte
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Inicialmente, impõe-se uma reflexão acerca do julgamento da ADI 1.976DF, na qual o Pleno do STF decidiu pela procedência do pedido, declarando
a inconstitucionalidade do artigo 32 da MP nº 1.699-41/1998, convertida na
Lei nº 10.522/2002, que deu nova redação ao artigo 33, §2º, do Decreto nº
70.235/1972. O dispositivo legal referido dispunha que o recurso voluntário,
em processo administrativo tributário, somente teria seguimento se o recorrente procedesse ao depósito de no mínimo trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão. Observe-se que não se tratou, na demanda em
apreço, de depósito recursal em processo judicial, mas sim em processo
administrativo, o que é bastante diverso. Para o depósito recursal em processo judicial não vale, por exemplo, o argumento de vulneração do art.
5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal, que assegura o direito de petição
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder, independentemente do pagamento de taxas. O processo judicial é caracterizado pela cobrança de custas, preparo, porte de remessa e
retorno, dentre outras despesas, não havendo qualquer controvérsia quanto
à legalidade desse procedimento. Não há, além disso, garantia absoluta ao
duplo grau de jurisdição, conforme será detalhadamente analisado no tópico
seguinte, que cuidará da “vedação de recurso para impugnação de valor
ínfimo”. Por fim, registre-se que o depósito recursal no processo trabalhista
já foi declarado constitucional pelo STF, no julgamento da ADI-MC 836/DF.
Volvendo novamente os olhos ao sistema atualmente vigente na Justiça
do Trabalho, percebe-se que, se inexistir condenação em pecúnia, é desnecessário o depósito, nos termos da Súmula nº 161 do TST (“Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e
2º do art. 899 da CLT (ex-Prejulgado nº 39)”. O valor do depósito corresponde
ao valor da condenação, limitado ao teto estabelecido pelo Tribunal Superior
do Trabalho29. Se o valor da condenação for ilíquido, aplica-se a IN nº 3 do TST:
“VII – Toda decisão condenatória ilíquida deverá conter o arbitramento do
valor da condenação. O acréscimo de condenação em grau recursal, quando
milhões de cruzeiros), nos casos de interposição de recurso ordinário, e de Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros), em se tratando de recurso de revista, embargos infringentes
e recursos extraordinários, sendo devido a cada novo recurso interposto no decorrer do
processo. § 1° Omissis. § 2° Omissis. § 3° O valor do recurso ordinário, quando interposto em
dissídio coletivo, será equivalente ao quádruplo do previsto no caput deste artigo. § 4° Os
valores previstos neste artigo serão reajustados bimestralmente pela variação acumulada do
INPC do IBGE dos dois meses imediatamente anteriores”.
29. CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa e JORGE NETO, Francisco Pereira. A assistência judiciária da pessoa jurídica na Justiça do Trabalho e a exigência do depósito recursal. Juris Plenum
Trabalhista e Previdenciária, a. III, n. 13, ago. 2007, p. 35.
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ilíquido, deverá ser arbitrado também para fins de depósito”. Entende-se
nesse trabalho que deve ser adotada a exigência do depósito recursal no
processo civil apenas quando houver condenação pecuniária em quantia
líquida, por ser a solução que melhor atende à celeridade e simplificação
do processo.
Oportuno registrar-se a existência do Projeto de Lei nº 4.734/04 no Congresso Nacional, em cujo bojo se cria a exigência de depósito prévio de até
60 (sessenta) salários-mínimos para a interposição de recursos em processo
trabalhista:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1 º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 899-A. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a
execução provisória até a penhora.
§ 1º Havendo condenação, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva
importância, que não excederá os limites de sessenta salários mínimos, para
o recurso ordinário, e de cem salários mínimos para o recurso de revista e
recursos posteriores.
§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito, sempre
a cargo do empregador, corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de
custas, pela vara ou juízo de direito ou pelo Tribunal Regional, respeitados
os limites de que trata o § 1º.
§ 3º Os depósitos de que tratam os §§ 1º e 2º far-se-ão na conta vinculada do
empregado a que se refere o art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
aplicando-se-lhes os preceitos dessa Lei.
§ 4º Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, a
empresa procederá à respectiva abertura.
§ 5º Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento
imediato do valor devido, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.” (NR)
Art. 3º Fica revogado o art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.30

O projeto é polêmico – desagrada frontalmente o interesse dos empregadores – e encontra-se travado na Câmara dos Deputados, sem praticamente
nenhuma movimentação desde novembro de 2006, quando foi apresentado
o recurso nº 311/2006 contra a apreciação conclusiva do projeto na Comissão

30. Disponível no site da Câmara dos Deputados, em: < http://www2.camara.gov.br/proposicoes>.
Acesso em: 03 mar. 2011.
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de Constituição e Justiça e de Cidadania. Alegam os deputados recorrentes,
em síntese, a necessidade de isenção do depósito para as micro, pequenas
e médias empresas:
Os deputados abaixo assinados, com base no art. 58 § 2º, I da Constituição
Federal e dos artigos 132 § 2º e 58 § 3º do RICD, recorrem ao plenário contra
a apreciação conclusiva do PL 4734/2004, que acrescenta o art. 899-A à Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo decreto-lei nº 5.452 de 1º de
maio de 1943, e revoga o seu art. 899.
O projeto de lei em questão no seu § 1º contraria os artigos 170 e § único
e 179 da Constituição Federal que assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de
desenvolvimento empresarial, em conformidade com o que dispõe esta lei
e a Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
A matéria, por suas particularidades, deve ser submetida, analisada e debatida pela composição plenária da Casa, para adequar este instrumento para
micro, pequenas e médias empresas.31

A limitação do acesso à justiça de segundo grau, por meio do condicionamento do recurso a pressupostos prévios e externos à relação processual, é
um eficiente instrumento de aceleração da tutela jurisdicional, constituindo-se como exemplo do afirmado justamente o depósito prévio na Justiça do
Trabalho32.
A propósito, relevante registrar-se que o depósito prévio nas apelações
é previsto no artigo 4, alínea “d”, da Recomendação nº 5/95 do Comitê de
Ministros aos Estados-Membros da União Européia, para o aperfeiçoamento
do funcionamento do sistema recursal nos processos cíveis e comerciais:
Artigo 4 – Medidas para prevenir quaisquer abusos no sistema recursal
d. quando o julgamento é imediatamente executável, permitir à segunda instância recusar a apreciação do caso se o apelante não cumpriu a sentença, a
menos que ele tenha assegurado o juízo, ou a primeira ou segunda instância
concedam a suspensão da execução. (tradução nossa)33

31. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/sileg/integras/260595.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2011.
32. GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos &
Cruz, 2003, p. 187.
33. Article 4 – Measures to prevent any abuses of the appeal system
d. where the judgment is immediately enforceable, allowing the second court to refuse to hear
the case if the appellant has not complied with the judgment, unless he has provided adequate
security or the first or the second courts grants a stay of execution;. Recommendation nº. 5/95 of
the Committee of Ministers to Member States concerning the introduction and improvement of
the functioning of appeal systems and procedures in civil and commercial cases. Site do Conselho da Europa. Disponível em: <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.
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Francisco César Pinheiro Rodrigues tece elogios ao sistema adotado nos
Estados Unidos da América, no qual o devedor só pode apelar depositando
integralmente o valor da condenação. Segundo o referido autor, esse fato,
somado às altas custas recursais e aos elevados honorários cobrados pelos
advogados para recorrer, explica o baixo percentual de apelações nesse
país, em torno de 6% (seis por cento) das sentenças de primeira instância.
Se o devedor não dispõe do dinheiro, poderá contratar uma companhia de
seguros que fará tal depósito, após garantir-se com os bens do devedor.
No caso de improvimento do recurso, a seguradora torna-se proprietária
dos bens. Tudo isso faz com que apenas a parte que possua razões fundadas para acreditar na reforma da sentença em grau recursal interponha
apelação34.
A proposta em exame neste tópico possui dupla função: inibir a interposição de recursos protelatórios e, concomitantemente, assegurar uma
eventual execução da sentença caso a irresignação recursal seja rejeitada35.
Partilha desse mesmo entendimento Vilian Bollmann:
Outra medida relevante é a de expandir a prática do depósito recursal – existente no processo trabalhista – para todos os tipos de recurso, o que não só
inibe a interposição de recursos protelatórios, como também assegura uma
eventual execução de valor.36

Sobre o tema, de extrema relevância a leitura das propostas para alteração do sistema recursal civil do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, cujos trechos
mais relevantes pede-se vênia para transcrever37:
3. A apelação de sentença condenatória deverá ser precedida do depósito
de 50% do valor da condenação, que reverterá em benefício do apelado, em
caso de desprovimento, como parte do pagamento. Para as sentenças de
outra natureza, e para a ilíquida, o juiz fixará valor conforme a finalidade do
recurso. Excepcionalmente, a exigência poderá ser reduzida ou dispensada
pelo juiz.

34.
35.

36.
37.

instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=43123&SecMode=1&DocId=518770&Usage=4>. Acesso em:
05 jan. 2008.
RODRIGUES, Francisco César Pinheiro. Proposta para nova sistemática para recursos. Efeito da
sucumbência. Revista CEJ, Brasília, n. 13, jan./abr. 2001, p. 23.
Nesse sentido: CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa e JORGE NETO, Francisco Pereira. A
assistência judiciária da pessoa jurídica na Justiça do Trabalho e a exigência do depósito recursal. Juris Plenum Trabalhista e Previdenciária, a. III, n. 13, ago. 2007, p. 35.
BOLLMANN, Vilian. Mais do mesmo: reflexões sobre as “reformas” processuais. Revista Direito
Federal, a. 23, n. 84, abr./jun. 2006, p. 227.
AGUIAR, Ruy Rosado de. In: Propostas da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal. Brasília-DF: Conselho da Justiça Federal. V. 1, p. 24-25.
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 JUSTIFICATIVA
Em princípio, a causa deve se extinguir no primeiro grau, com o imediato
e espontâneo cumprimento da sentença. A idéia de que sempre deve haver
recurso é uma deformação do nosso sistema. Para reverter essa expectativa, cumpre exigir do vencido o atendimento do “decisum”, pelo menos em
parte, o que poderá ser dispensado ou reduzido quando a exigência significar ônus exagerado à parte.
Em suma, pugna-se pelo estabelecimento da exigência de depósito integral do valor da condenação como pressuposto recursal estrito na apelação38. Logicamente, o depósito prévio não pode impedir o acesso dos economicamente hipossuficientes à segunda instância, devendo ser dispensado,
por conseguinte, quando o recorrente for beneficiário da Justiça gratuita.
4. EXTINÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA
 REDAÇÃO ATUAL (CPC/73):
“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela
Lei nº 10.352, de 2001)
I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as
respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação dada pela
Lei nº 10.352, de 2001)
II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução
de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Redação dada pela Lei nº
10.352, de 2001)
§ 1º. Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos
ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do
tribunal avocá-los. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 2001)
§ 2º. Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários
mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na
execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 2001)
§ 3º. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver
fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em
súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. (Incluído pela Lei
nº 10.352, de 2001)”

38. No mesmo sentido: GURGEL, Ibsen. Histórico da Administração Judiciária Brasileira. Revista CEJ,
Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 59. Defendendo a necessidade do depósito do quantum da condenação para recorrer: VARGAS, Jorge de Oliveira. Recursos. Direito ou abuso de direito? Uma
proposta de reforma do sistema. Revista da AJURIS, Porto Alegre, a. XX, n. 57, mar. 1993, p. 113;
TESHEINER, José Maria Rosa. Em tempo de reformas – o reexame das decisões judiciais. Revista
de Processo, a. 32, n. 147, maio 2007, p. 160.
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 REDAÇÃO DO TEXTO APROVADO NO SENADO:
“Art. 483. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I – proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as
respectivas autarquias e fundações de direito público;
II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de
dívida ativa da Fazenda Pública.
III – que, proferida contra os entes elencados no inciso I, não puder indicar,
desde logo, o valor da condenação.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos
ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do
respectivo
tribunal avocá-los.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que o valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vantagem econômica em discussão for
de valor certo inferior a:
I – mil salários mínimos para União e as respectivas autarquias e fundações
de direito público;
II – quinhentos salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal e as
respectivas autarquias e fundações de direito público, bem assim para as
capitais dos Estados;
III – cem salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas
autarquias e fundações de direito público.
§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver
fundada em:
I – 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 casos repetitivos;
III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

 REDAÇÃO SUGERIDA: Revogação do art. 483.
 JUSTIFICATIVA:
A doutrina e a jurisprudência travaram um longo debate acerca da natureza jurídica da remessa necessária. Defende-se nesse estudo que tal instituto não é recurso, mas sim condição de eficácia da sentença e para o seu
trânsito em julgado39. Nesse sentido, Cândido Dinamarco refere que não se
trata somente de negar autoridade de coisa julgada às sentenças proferidas

39. Cf., por todos: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 5. ed. São Paulo:
Dialética, 2007, p. 179; VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processo civil.
Revista Direito Federal, Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 264-265.
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nas hipóteses indicadas em lei, mas de excluir-lhes por completo qualquer
eficácia, pois a remessa oficial possui efeito suspensivo, não permitindo
sequer a execução provisória da sentença40.
Consoante noticia o Ministério da Justiça acerca da Reforma Infraconstitucional do Poder Judiciário, cogitou-se, em 2003, de projeto de lei propondo:
“...o fim do reexame necessário para condenações de até 500 salários mínimos e a possibilidade de penhora de bens dominicais”41. A referida proposta teve início com o Projeto de Lei nº 3.533/2004, de autoria do Deputado
Federal Marcelo Guimarães Filho, que previa a continuidade do duplo grau
de jurisdição apenas nos Municípios com população igual ou inferior a um
milhão de habitantes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o referido projeto e aprovou o Projeto de Lei nº 3.615/2004, de autoria do
Deputado Federal Maurício Rands, que prevê a revogação do art. 475 do CPC,
extinguindo a remessa necessária. Houve aprovação e o envio ao Senado –
passando a ser o PLC nº 6/2005 –, onde a Senadora Ideli Salvati apresentou
uma emenda substitutiva para manter a remessa necessária, modificando o
§2º do art. 475 do CPC, para afastar a aplicação do instituto apenas quando a
condenação ou o valor controvertido for de valor certo não excedente a 500
(quinhentos) salários mínimos – equivalentes a cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) –, bem como no caso de procedência dos embargos
de devedor na execução de dívida ativa de valor não superior àquele limite.
A referida emenda substitutiva foi aprovada pela CCJ do Senado e pelo Plenário daquela Casa, e aguardava nova apreciação pela Câmara dos Deputados, até ter sido arquivada em virtude do Projeto do novo CPC42.
O instituto do duplo grau de jurisdição obrigatório é criticado doutrinariamente, pugnando-se pela sua supressão, pois apenas se justificava para proteger a Fazenda Pública quando o Estado era mal aparelhado em sua defesa
jurídica, o que, há muito, não corresponde à realidade do país, citando-se como exemplo disso a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias dos
Estados43.

40. DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 130.
41. Reforma Infraconstitucional do Judiciário. Brasília-DF: Ministério da Justiça, p. 23.
42. Consultem-se detalhes do projeto nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Disponível, respectivamente, em: <http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=254363>, e em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_
cod_mate=71942>. Acesso em: 04 mar. 2011.
43. COSTA, José Rubens. Duplo grau de jurisdição obrigatório – alteração da Lei nº 10.352/2001.
Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, a. 93, v. 823, maio 2004, p. 119-126.
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Corroborando esse entendimento, confira-se a sétima proposta do Ministro Ruy Rosado de Aguiar para alteração do sistema recursal cível:
7. Não haverá reexame necessário.
 JUSTIFICATIVA
As entidades beneficiadas com o regime do reexame necessário dispõem
hoje de meios de defesa suficientes para lhes garantir a possibilidade de
recurso voluntário.44

Ada Pellegrini Grinover45 qualifica o reexame necessário de verdadeiro
privilégio antiisonômico, eivado de inconstitucionalidade, em virtude de se
estabelecer em razão da pessoa de uma das partes, e não em razão da
relevância pública da matéria objeto do processo46. Entretanto, apesar da
resistência de cunho doutrinário, a jurisprudência é remansosa no sentido
de admitir que as prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública não conflitam
com os princípios constitucionais do processo, especialmente com o princípio
da isonomia47.
A jurisprudência do STJ sobre o tema demonstra um desconforto dos
Ministros com o instituto, alvo de duras críticas, embora não deixe de ser
aplicado nos casos sub judice:
Em verdade, o instituto traduz uma deformação cultural, herdada de nossas
origens: a falta de confiança do Estado em seus agentes e a leniência em
sancionar quem pratica atos ilícitos em detrimento do interesse público. Se
o Juiz ou o Advogado do Estado é desidioso ou prevaricador, outros povos o
afastariam da magistratura. Nós, não: criamos uma complicação processual,
pela qual, violentando-se o princípio do dispositivo, obriga-se o juiz a recorrer. (REsp 29.800-7/MG, 1ª Turma, j. 16.12.1992, Rel. Ministro Humberto Gomes
de Barros).
***
4. As normas de reexame necessário, por óbvio, pela sua afinidade com o
autoritarismo, são de direito estrito e devem ser interpretadas restritivamente...”. (ED no AgrReg no REsp 353.697/SP, 6ª Turma, j. j. 19.12.2003, p. 356,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido).

44. BARROS, Humberto Gomes de. In: Propostas da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal.
Brasília-DF: Conselho da Justiça Federal. V. 1, p. 26.
45. GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo:
José Bushatsky, 1975, p. 45.
46. No mesmo sentido, suscitando a inconstitucionalidade do reexame necessário, por vulneração
ao princípio da isonomia, confira-se: GIANNICO, Maurício. Remessa obrigatória e o princípio da
isonomia. Revista de processo, a. 28, n. 111, jul./set. 2003, p. 59.
47. VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processo civil. Revista Direito Federal,
Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 262.
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Afora isso, a existência de remessa necessária torna inócuo o propósito
de aceleração existente no instituto do recurso adesivo, nas lides em que
haja sucumbência parcial da Fazenda Pública. O recurso adesivo foi introduzido no sistema pátrio pelo CPC de 1973, tendo por influência o processo
civil alemão, com o propósito de acelerar o julgamento da lide. Sua utilidade
reside naquelas hipóteses em que ambas as partes, cada qual per se, não
têm interesse em recorrer, por julgar mais conveniente conformar-se com a
sentença parcialmente desfavorável do que arriscar um segundo julgamento
da causa48. Nessas hipóteses, os demandantes podem aguardar para averiguar se a parte contrária interporá apelação e, em caso positivo, abre-se-lhes a via do recurso adesivo. Caso não haja recurso, a sentença transitará
em julgado de imediato. Contudo, no caso de sucumbência parcial em lide
contra a Fazenda Pública, não há razão para que a parte deixe de interpor
apelação, pois sabe que, mesmo que deixe de fazê-lo, não ocorrerá o trânsito em julgado sem a reapreciação da causa no bojo do reexame obrigatório49. Isso traz ainda mais morosidade ao julgamento do apelo, uma vez que
o tribunal deverá se debruçar sobre mais um recurso, com seus respectivos
argumentos.
Paulo Afonso Brum Vaz50 traz a seguinte análise sobre a remessa oficial:
...sabe-se que o atraso, de efeitos nefastos, não se deve apenas aos problemas de ordem estrutural da justiça, mas também aos instrumentos processuais que lhe são disponibilizados pelo sistema. O reexame necessário, por
exemplo, constitui uma etapa do procedimento que culmina por atrasar no
tempo a efetiva satisfação dos direitos violados.
(...).
O nosso entendimento é de que o reexame necessário deveria ser extinto
de nosso sistema processual, por representar motivo de atraso na entrega
da prestação jurisdicional. Embora freqüentes os casos em que o reexame
proporciona a reforma da sentença proferida, pensamos que a tutela dos
direitos, disponíveis e indisponíveis, incumbe àqueles a quem a lei titulariza,
e não ao Poder Judiciário.

48. Vide SILVA, José Afonso da. Sugestões do Dr. José Afonso da Silva ao Anteprojeto do Código de
Processo Civil, p. 1-2. Escrito a convite do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Documento datilografado não publicado.
49. Flávio Cheim Jorge sustenta que, sendo caso de remessa necessária, nenhuma das partes pode
se valer da apelação adesiva, porquanto, como as partes já sabem previamente que haverá
remessa dos autos ao tribunal, não se faz presente um dos requisitos do recurso adesivo,
nomeadamente, a conformação inicial com o julgado. JORGE, Flávio Cheim. Apelação Cível: Teoria
Geral e Admissibilidade. São Paulo: RT, 1999, p. 269-271.
50. VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processo civil. Revista Direito Federal,
Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 261 e 290.
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O Juiz Federal Agapito Machado também prega contra o duplo grau
de jurisdição obrigatório, lembrando não ser suficiente que a Constituição
determine a proporcionalidade entre juiz, população e quantidade de processos, sendo imprescindível que as leis sejam alteradas com rapidez pelo
Congresso Nacional, a fim de diminuir efetivamente a demora processual,
devendo-se eliminar alguns recursos desnecessários, bem como o duplo
grau de jurisdição51.
Há autores que sustentam não haver como defender o reexame obrigatório em favor da Administração Pública em juízo, exceto para Estados
e municípios com orçamentos reduzidos, por ser verdadeiro obstáculo ao
acesso à Justiça52. João Monteiro afirma o seguinte:
se o Estado tem o dever de proporcionar aos litigantes, pelas leis de organização judiciária, máxima garantia de probidade e acerto, não pode vir ele
mesmo, com a criação de duas instâncias, fazer sentir que a primeira não
reúne aquelas condições de garantia.53

Oportuno registrar-se interessante pesquisa realizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por intermédio da coleta de
dados no site da instituição, referentes ao ano de 2004. Restringiu-se a pesquisa aos processos cíveis em que não foi interposta apelação, ou seja, aos
casos em que o processo subiu à instância ad quem apenas devido ao reexame necessário. O TJPE, por intermédio de suas Câmaras Cíveis, recebeu, no
ano de 2004, 302 (trezentos e dois) reexames necessários para julgamento.
Foram julgados 259 (duzentos e cinqüenta e nove), sendo 201 (duzentos e
um) mediante decisões colegiadas das seis Câmaras Cíveis que compõem a
Corte e 58 (cinqüenta e oito) por meio de decisões monocráticas dos Desembargadores. 195 (cento e noventa e cinco) decisões negaram provimento ou
não conheceram do reexame, enquanto 64 (sessenta e quatro) deram-lhe
provimento total ou parcial. Das 64 (sessenta e quatro), 49 (quarenta e nove)
referem-se a decisões que anularam a sentença de primeiro grau por ter
o magistrado reconhecido ex officio a prescrição intercorrente em feitos do
executivo fiscal, questão à época bastante tormentosa nos tribunais. Atualmente, a propósito, a nova redação do §5º, do art. 219 do CPC, atribuída pela

51. MACHADO, Agapito. A nova Reforma do Poder Judiciário. Revista Direito Federal, Brasília, a. 23,
n. 79, mar./maio 2005, p. 62.
52. FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em juízo: barreira ao acesso à Justiça?
Revista CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 25.
53. Apud BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme
(coord.). Estudos de Direito Processual Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de
Aragão. São Paulo: RT, 2005, p. 144.
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Lei nº 11.280/2006, prescreve que “o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.
Assim, seriam apenas 15 (quinze) acórdãos favoráveis à Fazenda Pública, o
que corresponde a 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) do total
de julgados, enquanto em 94,21% (noventa e quatro vírgula vinte e um por
cento) dos julgados, a remessa necessária apenas confirmaria o teor da sentença54. Apesar do perímetro reduzido da investigação de dados, a referida
pesquisa logra demonstrar empiricamente a desnecessidade do instituto.
Em suma, sugere-se a extinção da remessa necessária do ordenamento
jurídico pátrio, por configurar-se como um obstáculo à efetivação da razoável duração do processo.
No que tange à proposta do substitutivo do Senador Valter Pereira com
relação à remessa necessária, cabem elogios quando traz valores diferenciados para a sua dispensa caso a parte envolvida seja a União e as respectivas
autarquias e fundações de direito público (limite de mil salários mínimos), os
Estados, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações de direito
público, bem assim para as capitais dos Estados (limite de quinhentos salários mínimos), ou, por fim, para todos os demais municípios e respectivas
autarquias e fundações de direito público (limite de cem salários mínimos).
De fato, os entes mais ricos e bem aparelhados precisam ainda menos do
reexame ex officio.
Da mesma forma, afigura-se saudável a inclusão da dispensa da remessa
necessária quando a sentença estiver fundada em acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
de casos repetitivos, ou em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
5. INSTITUIÇÃO DA PRISÃO CIVIL POR “CONTEMPT OF COURT”
 REDAÇÃO ATUAL: Inexistente.
 REDAÇÃO DO TEXTO APROVADO NO SENADO: Inexistente.
 REDAÇÃO SUGERIDA: Inspirada na redação do Projeto de Lei nº 132/2004,
que se encontra arquivado no Senado Federal em virtude da aprovação
do Substitutivo ao Projeto do novo Código de Processo Civil55:

54. MAIA, Renato Vasconcelos. Inconstitucionalidade do reexame necessário face aos princípios da
isonomia e da celeridade processual. Revista da ESMAPE, Recife, v. 11, n. 23, jan./jun. 2006, p.
259-260 e 281-285.
55. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=67723>.
Acesso em: 06 mar. 2011.
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“Art. 8156. Se as circunstâncias do caso evidenciarem que a multa prevista no
artigo anterior será ineficaz ou, ainda, em caso de renitência e sem prejuízo
da cobrança daquela, poderá o juiz decretar a prisão das pessoas enumeradas no caput, até que seja cumprida a ordem judicial.
§ 1º Será facultada a apresentação de justificativa para o descumprimento do
provimento executivo ou mandamental no prazo de 5 (cinco) dias. Este prazo
e a advertência sobre a sanção constarão obrigatoriamente do mandado de
intimação.
§ 2º Descumprido o provimento e decorrido o prazo para apresentação de
justificativa, o juiz ouvirá as partes ou a parte contrária em 5 (cinco) dias e
decidirá em igual prazo.
§ 3º O incidente será processado nos próprios autos e não suspenderá o
curso do processo.
§ 4º Caso o ato a ser praticado seja personalíssimo, poderá o juiz suspender
a ordem de prisão e colocar a parte ou o terceiro em liberdade pelo prazo
necessário para o cumprimento do provimento. Cumprido com exatidão o
provimento mandamental ou cessado o embaraço, será imediatamente revogada a ordem de prisão.
§5º O juiz poderá suspender do exercício da função o funcionário desobediente, nomeando outro, para que dê cumprimento à sentença.”

 JUSTIFICATIVA:
Propõe-se aqui, em resumo, a criação da prisão civil pela prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça, instituto esse conhecido no nos sistemas
jurídicos de common law como contempt of court.
Vilian Bollmann traz a seguinte lição sobre o tema:
Por outro lado, é necessário criar tipos legais penais, com sanções claras e
duras, não só para o descumprimento de ordens judiciais (tanto por particulares quanto por servidores públicos), mas também para as fraudes
processuais “lato sensu”, como o falso testemunho, a fraude processual, o
favorecimento real ou pessoal etc. Além disso, mudar a concepção de que
tais delitos não permitem a prisão em flagrante, mas sim perceber que, por
exemplo, o crime previsto no art. 330 do CP, é crime do tipo permanente, cujo
estado de flagrância se protrai no tempo. Tornar tal delito inafiançável ou
modificar o sistema de imposição de fiança para exigir valores compatíveis
com a realidade econômica implicaria trazer ao sistema brasileiro a “contempt of court”, que, no direito saxão, garante a efetividade das decisões
judiciais.57

56. Com a renumeração dos artigos 81 e seguintes do substitutivo.
57. BOLLMANN, Vilian. Mais do mesmo: reflexões sobre as “reformas“ processuais. Revista Direito
Federal, a. 23, n. 84, abr./jun. 2006, p. 229.
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Destaque-se, de imediato, a constitucionalidade da medida mencionada,
pois a Constituição Federal veda a prisão por dívida, não se incluindo neste
conceito a prisão por desacato à dignidade da Justiça58. O mesmo pode ser
dito do Pacto de San José da Costa Rica, em cujo artigo 7.7 se estampa que
ninguém deve ser detido por dívida (com exceção das obrigações alimentares), não havendo referência à prisão por contempt of court. A propósito,
segue a mesma senda o STF no julgamento do RE 466.343-SP (em cujo bojo se
decidiu pela proibição da prisão do depositário infiel, inclusive o depositário
judicial), que se cinge ao exame da proibição da prisão por dívida.
Dentre outras classificações existentes, que não nos interessa abordar no
âmbito deste trabalho, o contempt of court diferencia-se em criminal e civil.
O primeiro tipo consiste na ofensa à dignidade e à autoridade do tribunal
ou de seus funcionários, gerando obstáculo ou obstrução ao processo, e, em
conseqüência, tornando-o mais moroso e abalando a reputação do órgão
judiciário. Pode ser adotado em processos civis ou penais, exibindo nítido
caráter punitivo, ao mesmo tempo reprimindo o autor da ofensa e dissuadindo os demais cidadãos de adotarem comportamentos similares. A pena é
de prisão ou multa, sendo esta última de quantia e duração indeterminadas,
e sumariamente impostas. O segundo tipo, por sua vez, de caráter coercitivo (e não punitivo), consiste na omissão de certo comportamento prescrito
pelo tribunal, em prejuízo do direito de uma das partes. Aplica-se a sanção
a requerimento da parte adversa, mas nada impede a atuação ex officio do
próprio magistrado59.
O contempt of court não é novidade no Brasil. O artigo 601 do CPC (por
intermédio da Lei nº 8.953/94), e o artigo 14, inciso V, e parágrafo único, do
mesmo diploma legal (por obra da Lei nº 10.358/01), adotaram instrumentos
de coerção semelhantes ao instituto mencionado, mas restritos à aplicação
de sanção pecuniária, sem previsão de prisão do inadimplente60.
58. SILVA NETO, Francisco Antônio de Barros e. A improbidade processual da administração pública
e sua responsabilidade objetiva pelo dano processual. Tese apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Direito de Faculdade de Direito do Recife/Centro de Ciências Jurídicas da
Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor
em Direito. Recife: 2007, p. 145.
59. ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, a. 28, n. 111,
jul./set. 2003, p. 20-21.
60. “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do
processo: V – cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à
efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do
disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo
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Contudo, o artigo 601 do Código de Ritos cinge-se aos atos atentatórios à dignidade da Justiça praticados pelo executado. O artigo 14, inciso
V, parágrafo único, do CPC, a seu turno, possui caráter mais abrangente, o
que é uma vantagem. Porém, o dispositivo em tela prevê que, “não sendo
paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final
da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do
Estado”. Esse é um dos pontos negativos do instituto. Deveria ser a multa
exigível a partir da preclusão da decisão que a aplicou. Isso porque a finalidade da sanção pecuniária é compelir o recalcitrante ao cumprimento do
mandamento judicial. Postergada a exigibilidade da multa para depois do
trânsito em julgado da decisão final da causa, perde-se todo o seu poder
de pressão psicológica sobre o obrigado61. Não merece acolhida, portanto,
a argumentação de que a exigibilidade da multa deve aguardar o final da
demanda, para que se tenha certeza acerca do dever de cumprir a decisão,
e que “do contrário, poder-se-ia punir a parte pelo descumprimento de uma
decisão que culminou por não ser confirmada”62. Além disso, a pena pecuniária apresenta outros dois pontos fracos, quais sejam, a limitação do teto de
vinte por cento do valor da causa e a eventual insuficiência patrimonial do

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável
multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte
por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em
julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou
do Estado.
Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior, o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz,
em montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução,
sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá
em proveito do credor, exigível na própria execução. Parágrafo único. O juiz relevará a pena,
se o devedor se comprometer a não mais praticar qualquer dos atos definidos no artigo antecedente e der fiador idôneo, que responda ao credor pela dívida principal, juros, despesas e
honorários advocatícios.
Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado que: I – frauda
a execução; II – se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;
III – resiste injustificadamente às ordens judiciais; IV – intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco)
dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores.”
Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. Acesso
em: 03 mar. 2011.
61. O ponto foi resolvido pelo Projeto do novo CPC, em cujo art. 80, § 2º, consta o seguinte: “O
valor da multa prevista no § 1º deverá ser depositado em juízo no prazo a ser fixado pelo juiz.
Não sendo paga no prazo estabelecido, a multa será inscrita como dívida ativa da União ou
do Estado”. Caso aprovado o projeto, portanto, não haverá mais o aguardo do trânsito em
julgado da decisão final da causa para que a multa seja inscrita como dívida ativa.
62. VAZ, Paulo Afonso Brum. O contempt of Court no novo processo civil brasileiro. Revista de Processo, a. 29, n. 118, nov./dez. 2004, p. 162-3.
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destinatário da ordem judicial. Explica-se, destarte, a relativa ineficácia do
contempt of court no Brasil.
Em conjunto com a sanção pecuniária, os sistemas jurídicos de common
law utilizam, com excelentes resultados, a prisão do desobediente como
meio coercitivo63. O infrator permanece na prisão até que concorde em obedecer à injunction. No caso, costuma-se dizer que “o preso guarda no próprio
bolso a chave para sair do cárcere, bastando adotar o comportamento prescrito pelo juiz”64. A propósito, nos Estados Unidos da América inexiste prazo
pré-determinado de duração da prisão; na Inglaterra e no País de Gales, uma
lei de 1981 fixou o prazo máximo de dois anos, decretada por corte superior,
ou de um mês, quando emitida a ordem por corte inferior65.
Interessante notar-se o respeito devotado pelos cidadãos americanos
às decisões judiciais, devido ao temor de punição por meio do contempt
of court. A título ilustrativo, observe-se como o proprietário do site “We the
People Fundation & We the People Congress”, na dúvida sobre a extensão de
uma ordem judicial, decidiu apagar a maior parte do conteúdo da referida
página, para prevenir sanções oriundas do desacato à ordem judicial:
Devido a uma ordem proferida por uma Corte Distrital dos Estados Unidos,
a maioria do conteúdo deste website foi apagada. Em razão da extensão e
vaguidade do comando judicial, essa ação foi tomada para prevenir acusações de contempt of court. A ordem está sendo apelada no Segundo Circuito
da Corte de Apelações dos Estados Unidos. (tradução nossa)66

Ressalte-se, a propósito, que a injunction em questão estava pendente
de apelação, o que não impediu o pronto cumprimento do decisum. É exatamente com vistas à obtenção de uma efetividade como a relatada que se
defende uma modificação legislativa que permita expressamente a prisão

63. Segundo Ada Pellegrini Grinover “a prisão, aplicada com prudência, é considerada medida de
grande praticidade para a efetividade do processo”. GRINOVER, Ada Pellegrini. Paixão e morte
do “contempt of court” brasileiro: art. 14 do Código de Processo Civil. In: CALMON, Eliana e BULOS,
Uadi Lammêgo (coord.). Direito processual: inovações e perspectivas. Estudos em homenagem
ao Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 5.
64. ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, a. 28, n. 111,
jul./set. 2003, p. 31.
65. ASSIS, Araken de. Op. cit., p. 23.
66. No original: “Pursuant to an Injunction issued by a United States District Court most of the content
from this website has been deleted. Because of the extent and vagueness of the Order, this action
has been taken to prevent charges of Contempt of Court. The Order is being appealed to the Second
Circuit U.S. Court of Appeals.” Disponível em: <http://givemeliberty.org>. Acesso em: 4 set. 2007.

14 1

Frederico Augusto Leopoldino Koehler

civil para o descumprimento injustificado de ordens judiciais67, com inspiração no contempt of court dos sistemas jurídicos de common law68.
De fato, a prisão civil por desobediência às decisões judiciais constituir-se-ia em uma arma bastante eficaz para promover a aceleração do trâmite
processual e acesso mais efetivo à justiça. Nesse sentido, colaciona-se a
brilhante lição de Ada Pellegrini Grinover:
É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígios, não
tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam
as decisões, sem cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força
ao Judiciário é o mesmo que negar sua existência.69

Outra medida que aceleraria em muito o cumprimento das decisões judiciais pelos órgãos públicos seria uma inovação legal que possibilitasse a
suspensão do funcionário público recalcitrante, com a designação ad hoc de
outro, somente para o cumprimento do decisório.
Corroborando fortemente as sugestões em estudo, confiram-se as propostas de alterações legislativas do Ministro Humberto Gomes de Barros, que
sugere, dentre outras modificações, a inclusão de oito parágrafos no artigo
463 do CPC, dos quais se destacam os §§6º e 8º:
Art. 463. Publicada a sentença de mérito, o juiz só poderá alterá-la:
§§1º ao 5º. Omissis.
§6º O funcionário público que descumprir sentença judicial ou dificultar-lhe a
execução, incide nas penas previstas para o crime de desobediência.
§7º. Omissis.
§8º Na hipótese do §6º, o juiz poderá suspender do exercício da função o
funcionário desobediente, nomeando outro, para que dê cumprimento à
sentença70.

67. GRINOVER, Ada Pellegrini. A necessária reforma infraconstitucional. In: TAVARES, André Ramos;
LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora (coord.). Reforma do Judiciário analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005, p. 502.
68. Araken de Assis descreve a tutela penal da execução de alimentos no Brasil, prevista no artigo
21 da Lei nº 5.478/68, como um exemplo exitoso de instituto inspirado na prisão por desobediência do contempt of court. ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista
de Processo, a. 28, n. 111, jul./set. 2003, p. 35.
69. Apud TEIXEIRA, Sérgio Torres. Peculiaridades da antecipação de tutela enquanto instrumento de
concretização da efetividade do processo. In: DUARTE, Bento Herculano e DUARTE, Ronnie Preuss
(coord.). Processo Civil: aspectos relevantes. Vol. 2. Estudos em homenagem ao Prof. Humberto
Theodoro Júnior. São Paulo: Método, 2007, p. 539, nota 85.
70. BARROS, Humberto Gomes de. In: Propostas da Comissão de Altos Estudos da Justiça Federal.
Brasília-DF: Conselho da Justiça Federal. V. 1, p. 16-17.
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Registre-se a existência, no Senado Federal, do Projeto de Lei nº 132/2004,
em que se institui prisão, por até 60 (sessenta) dias, para aquele que não
cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e criar embaraços
à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final,
quando for ineficaz a multa atualmente prevista no artigo 14, parágrafo
único. A proposta contida no projeto, dando nova redação ao artigo 14 do
CPC, encontra-se vazada nos seguintes termos:
Art. 14. Omissis.
§ 1º Omissis.
§ 2º Se as circunstâncias do caso evidenciarem que a multa prevista no parágrafo anterior será ineficaz ou, ainda, em caso de renitência e sem prejuízo
da cobrança daquela, poderá o juiz decretar a prisão das pessoas enumeradas no caput pelo prazo de até 60 (sessenta) dias.
§ 3º Será facultada a apresentação de justificativa para o descumprimento
do provimento mandamental no prazo de 5 (cinco) dias. Este prazo e a
advertência sobre a sanção constarão obrigatoriamente do mandado de
intimação.
§ 4º Descumprido o provimento e decorrido o prazo para apresentação de
justificativa, o juiz ouvirá as partes ou a parte contrária em 5 (cinco) dias e
decidirá em igual prazo.
§ 5º Quando as partes descumprirem o provimento, o incidente será processado nos próprios autos. Nos demais casos será processado em autos
apartados, instruído com a ordem, certidão de intimação, justificativa e manifestação da (s) parte (s). Em qualquer hipótese não suspenderá o curso
do processo.
§ 6º Caso o ato a ser praticado seja personalíssimo, poderá o juiz suspender
a ordem de prisão e colocar a parte ou o terceiro em liberdade pelo prazo
necessário para o cumprimento do provimento. Cumprido com exatidão o
provimento mandamental ou cessado o embaraço, será imediatamente revogada a ordem de prisão."71

Reputam-se bastante interessantes as previsões do projeto mencionado,
ressalvando-se apenas a exigüidade do prazo máximo de prisão, fixado em
60 (sessenta) dias, sendo que a referida duração poderia ser dilargada, ou
mesmo não haver a estipulação prévia de um prazo, ficando a matéria a
cargo da prudente análise do magistrado, em cada caso concreto.

71. O projeto em questão foi considerado prejudicado diante da aprovação do substitutivo ao
Projeto do novo CPC. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.
asp?p_cod_mate=67723>. Acesso em: 06 mar. 2011.
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Pede-se vênia para transcrever alguns trechos importantes das justificativas elaboradas pela Associação dos Magistrados do Brasil – AMB para o
projeto em tela:
E vale lembrar que não há incompatibilidade com a ordem constitucional
vigente. O art. 5.º, LXVII, da Constituição Federal, determina que "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel"
(grifamos). Nos termos da proposta de alteração legislativa que segue, a
prisão não advém do inadimplemento de uma obrigação, mas sim do descumprimento de uma ordem judicial.
Optou-se pela criação de um mecanismo próprio do processo civil para a
solução do problema do descumprimento dos provimentos mandamentais,
ao invés de criminalizar a conduta do desobediente, até porque a prisão
sugerida apresenta-se como meio de coerção e não como pena, razão pela
qual deverá cessar tão-logo o provimento seja cumprido.
Atentou-se para a necessidade de respeitar as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, facultando-se ao desobediente a apresentação de justificativa.

Conclui-se, portanto, que as propostas em liça são necessárias para que
tanto os particulares quanto os servidores públicos se sintam compelidos ao
cumprimento escorreito das decisões judiciais, tornando-as mais efetivas.
6. CONCLUSÃO
Chegando ao fim do presente estudo, espera-se que as propostas elaboradas possam contribuir para as discussões que serão travadas na Câmara
dos Deputados sobre o Projeto do novo CPC, e, assim, servir para o escopo
de acelerar a tramitação dos feitos e de efetivar a justiça em prazo razoável.
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A TEORIA DOS PRINCÍPIOS
E O PROJETO DE NOVO CPC1
Fredie Didier Jr2
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1. Consideração introdutória
Uma das principais características da metodologia jurídica contemporânea é o reconhecimento da força normativa dos princípios.
Qualquer projeto de lei que se pretenda minimamente em consonância
com o espírito do nosso tempo não pode ignorar essa circunstância.
O projeto de novo CPC atentou para isso e acompanhou a onda.
Há, porém, muitas incompreensões sobre o assunto. Há um mau vezo
generalizado nos juristas das ciências jurídicas particulares (direito civil,
direito processual civil etc.) de pretender fazer ciência sem observar os que
as demais ciências particulares e a teoria do direito produziram.
Há vasta literatura sobre a teoria dos princípios. Quase toda ela produzida por filósofos do direito (epistemólogos do direito) ou por constitucionalistas. Há trabalhos de altíssimo nível, notadamente na ciência jurídica
brasileira.
Se, por um lado, deve-se elogiar o projeto de novo CPC, por, corajosamente, pretender enfrentar o tema das decisões judiciais baseadas em
princípios jurídicos, por outro, é o caso de lamentar as inúmeras imprecisões

1.
2.

Escrito em homenagem a José de Albuquerque Rocha.
Professor-adjunto de Direito Processual Civil da Universidade Federal da Bahia.
Mestre (UFBA), Doutor (PUC/SP) e Pós-doutor (Universidade de Lisboa). Membro do Instituto
Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-americano de Direito Processual e da International Association of Procedural Law.
Advogado e consultor jurídico. www.frediedidier.com.br
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técnicas existentes no projeto, que não correspondem ao avançado estágio
atual de desenvolvimento teórico da ciência jurídica brasileira.
Esse pequeno trabalho, escrito em homenagem a um dos principais processualistas nordestinos, recentemente falecido, José Albuquerque Rocha,
pretende examinar criticamente dois dispositivos contidos no projeto substitutivo apresentado pelo Senador Valter Pereira: o art. 119 e o par. ún. do
art. 477.
Obviamente, as críticas ora apresentadas têm, sinceramente, o propósito
de contribuir para o aperfeiçoamento do texto legislativo, cujo projeto ora
tramita na Câmara dos Deputados.
2. O art. 119 do projeto substitutivo.
O art. 126 do CPC estabelece que “o juiz não se exime de sentenciar ou
despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide
caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia,
aos costumes e aos princípios gerais de direito”. Trata-se da reprodução do
art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, que é de 1942.
O projeto de Novo CPC reescreve o dispositivo, com o nítido propósito
de “atualizá-lo” metodologicamente. Eis a redação do Art. 119 do NCPC (após
a revisão do Sen. Valter Pereira): “O juiz não se exime de decidir alegando
lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, cabendo-lhe, no julgamento,
aplicar os princípios constitucionais, as regras legais e os princípios gerais de
direito, e, se for o caso, valer-se da analogia e dos costumes”.
A redação é melhor do que aquela inicialmente sugerida pela Comissão
de Jurista que elaborou o projeto de CPC, mas ainda assim não é boa e, em
certos aspectos, produz um retrocesso metodológico.
Princípio é norma, e não fonte de integração de lacuna. Princípios gerais
do direito, a que se refere o enunciado, é expressão que ora é apreendida
como os princípios gerais do direito romano (não lesar alguém; a cada um
o que é seu; viver honestamente), fundamentos de normas, ora é vista como
standard retórico jusnaturalista. De todo modo, é expressão obsoleta. Não
deve ser mais utilizada. Os princípios são normas de direito positivo e, nessa
qualidade, devem ser aplicadas diretamente.
O recurso à analogia (técnica) e aos costumes (normas), para suprir lacunas legais, nada mais é do que a concretização dos princípios da igualdade
e da segurança jurídica. Não há necessidade de remissão específica a ele em
texto de lei, que de resto pode levar ao equivocado entendimento de que
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um costume somente pode ser aplicado diante da lacuna legal ou se não for
possível a analogia. Pode acontecer de o costume ser exatamente a norma
aplicável ao caso concreto. Cabe à ciência jurídica explicitar os métodos de
interpretação e aplicação do Direito; não se trata de tarefa legislativa.
A proposta ainda dispõe que, no julgamento da causa, o juiz deve aplicar
os “princípios constitucionais” e as “regras legais”.
A redação é, neste ponto, melhor do que a proposta originária, que
determinava a aplicação dos “princípios constitucionais” e das “normas
legais”. Dava a entender que princípios não são normas, pois haveria os
“princípios constitucionais” e as “normas legais”. Utilizavam-se dois substantivos (princípio e norma) desnecessariamente, já que a relação entre eles é
a de espécie (princípio) para gênero (norma).
O contraponto “constitucionais” e “legais” também era inconveniente,
nos termos em que apresentado, pois o segundo adjetivo qualificava as
normas e o primeiro, os princípios. Mantinha-se a lei como paradigma da
normatividade. A Constituição seria um conjunto de meros princípios, que
não são normas. Não se pode, atualmente, negar a eficácia normativa da
Constituição. O texto comentado, certamente sem este propósito, ignorava
essa circunstância.
Agora, ao referir a “princípios” e “regras”, em vez de “normas”, corrige-se essa imprecisão.
Talvez a crítica que fizemos à redação originariamente proposta tenha
surtido efeito, ao menos neste particular (editorial n. 112, disponível em
www.frediedidier.com.br).
Ainda há problemas, porém.
a) A Constituição é um conjunto de normas: princípios e regras. Não há só
princípios na Constituição. Rigorosamente, a Constituição possui muito
mais regras do que princípios3. Assim, não há qualquer sentido jurídico
em restringir a tarefa do órgão jurisdicional à aplicação dos “princípios
constitucionais”. O órgão jurisdicional também deve aplicar as “regras
constitucionais”, tão ou mais importantes do que as normas constitucionais principiológicas.

3.

ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo: entre a ‘ciência do direito’ e o ‘direito da ciência’”.
Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE). Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público,
n. 17, 2009. Disponível na internet: http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp, acesso em
21.10.2009, 14h02.
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b) Ao determinar, que, diante da lacuna, o órgão jurisdicional deve aplicar, primeiramente, os “princípios constitucionais”, a proposta recai em
erro comum: o de considerar que os princípios são normas que devem
ser observadas antes das demais, como se fossem normas hierarquicamente superiores. Não é bem assim, ao contrário: as regras, se houver,
são normas que devem ser observadas em primeiro lugar, exatamente
porque, ao revelarem mais claramente a opção legislativa, preservam a
segurança jurídica.
c)A redação também induz à incompreensão de que só há princípios na
Constituição. Não haveria princípios “legais”. Não é bem assim, porém. Princípio é tipo de norma que pode ser extraída de enunciados normativos de
qualquer espécie, constitucionais ou legais. Há muitos princípios legais (princípio da boa-fé processual, art. 14, II, CPC; princípio da menor onerosidade da
execução, art. 620 do CPC etc.). Assim como da Constituição, da lei extraem-se
princípios e regras.
Enfim, o texto há de ser revisto.
Sinceramente, sugerimos que ele seja simplesmente eliminado, pela sua
desnecessidade e pela sua capacidade de gerar incompreensões.
No limite, deve ser reescrito. Eis a nossa proposta: “Art. 119. O juiz não se
exime de decidir alegando lacuna ou obscuridade da lei”.
3. O par. ún. do art. 477 do projeto substitutivo.
O parágrafo único do art. 477 do NCPC4, de acordo com o texto do substitutivo apresentado pelo Senador Valter Pereira, é texto normativo interessante. Merece ser examinado com cautela. Trata-se de dispositivo que tem
por objetivo regular o modo pelo qual se deve apresentar a fundamentação
de uma decisão judicial, nos casos de interpretação de textos normativos
abertos.
Tem o inegável mérito pedagógico de despertar os aplicadores do direito
para o necessário aprimoramento da fundamentação das decisões, em
tempo de textos normativos tão indeterminados e de reconhecimento da
força normativa dos princípios.
Antes de examiná-lo, convém tecer algumas considerações prévias.
4.

Parágrafo único do art. 477 do Projeto de Lei Substitutivo apresentado pelo Senador Valter
Pereira: “Fundamentando-se a sentença em regras que contiverem conceitos juridicamente
indeterminados, cláusulas gerais ou princípios jurídicos, o juiz deve expor, analiticamente, o
sentido em que as normas foram compreendidas”.
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Texto normativo e norma jurídica não se confundem. A norma é o resultado da interpretação de um enunciado normativo. De um mesmo enunciado,
várias normas jurídicas podem ser extraídas; uma norma jurídica pode ser
extraída da conjugação de vários enunciados; há normas que não possuem
um texto a ela diretamente relacionado; há textos dos quais não se consegue
extrair norma alguma. Enfim, interpretam-se textos jurídicos, para que deles
se extraia o comando normativo.
Um enunciado normativo costuma ser composto de duas partes: a hipótese fática, em que se descreve a situação regulada pela norma, e o conseqüente normativo, em que se imputa um determinado efeito jurídico ao fato
jurídico ali descrito.
Não é raro que, na elaboração de textos normativos, o legislador se
valha de conceitos juridicamente indeterminados, com o claro propósito de
transferir ao órgão jurisdicional a tarefa de concretização do sentido dessas
expressões, caso a caso. “Boa-fé”, “grave lesão”, “risco de dano”, “justo
motivo”, “calamidade pública”, “repercussão geral” etc. são alguns exemplos.
Há situações em que a indeterminação do texto normativo é ainda maior.
Cláusula geral é uma espécie de texto normativo, cujo antecedente (hipótese fática) é composto por termos vagos e o conseqüente (efeito jurídico)
é indeterminado. Há, portanto, uma indeterminação legislativa em ambos
os extremos da estrutura lógica normativa5. Devido processo legal, função
social do contrato, função social da propriedade, boa-fé etc. são exemplos
de cláusulas gerais.
Há, assim, uma relação próxima entre cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Cláusula geral é técnica de redação de enunciado normativo; conceito juridicamente indeterminado é elemento de texto normativo, presente na elaboração de uma cláusula geral, nada obstante possa
haver conceito juridicamente indeterminado em outros textos normativos.
5.

MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT, 1999, p. 303-306; CASTRONOVO, Carlo. “L’avventura delle clausole generali”.
Rivista Critica del Diritto Privato, 1986, ano IV, n. 1, p. 24, nota 14; ÁVILA, Humberto Bergmann.
“Subsunção e concreção na aplicação do direito”. Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros (org.).
Faculdade de Direito da PUCRS: o ensino jurídico no limiar do novo século. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1997, p. 432; MAZZEI, Rodrigo. “O Código Civil de 2002 e o Judiciário: apontamentos na aplicação
das cláusulas gerais”. Reflexos do Novo Código Civil no Direito Processual. Salvador: Edições JUS
PODIVM, 2006, p. 34; CAMBI, Eduardo e NALIN, Paulo. “O controle da boa-fé contratual por meio
dos recursos de estrito direito”. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros
meios de impugnação às decisões judiciais. Teresa Wambier e Nelson Nery Jr. (coord.). São Paulo:
RT, 2003, p. 95.
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Por exemplo, o texto que regula a exigência de repercussão geral para o
recurso extraordinário não é uma cláusula geral, porque, nada obstante
a indeterminação da hipótese fática, o conseqüente normativo está claramente determinado pelo legislador: se houver repercussão geral, o recurso
deve ser conhecido; se não houver repercussão geral, o recurso deve ser
inadmitido.
Princípio é espécie normativa. Trata-se de norma que estabelece um fim a
ser atingido6. Se essa espécie normativa visa a um determinado “estado de
coisas”, e esse fim somente pode ser alcançado com determinados comportamentos, “esses comportamentos passam a constituir necessidades práticas
sem cujos efeitos a progressiva promoção do fim não se realiza”7. Enfim,
ainda com base no pensamento de Humberto Ávila: “os princípios instituem o
dever de adotar comportamentos necessários à realização de um estado de
coisas ou, inversamente, instituem o dever de efetivação de um estado de
coisas pela adoção de comportamentos a ele necessários”.
Cláusula geral é um texto jurídico; princípio é norma. São institutos que
operam em níveis diferentes do fenômeno normativo. Um princípio pode ser
extraído de uma cláusula geral, e é o que costuma acontecer. Mas a cláusula
geral é texto que pode servir de suporte para o surgimento de uma regra.
Da cláusula geral do devido processo legal é possível extrair a regra de que a
decisão judicial deve ser motivada, por exemplo.
Feitas essas considerações, podemos examinar o texto jurídico do parágrafo único do art. 477 do NCPC.
Como se pode perceber, embora a intenção tenha sido boa, a proposta
está repleta de imprecisões.
“Fundamentando-se a sentença em regras que contiverem conceitos juridicamente indeterminados”. Confunde-se texto jurídico com uma das espécies
normativas (regra).
“Fundamentando-se a sentença em regras que contiverem (...) cláusulas gerais”. Regras (normas) não contêm cláusulas gerais. Cláusula geral é texto
jurídico do qual se pode extrair uma norma jurídica (regra ou princípio).
“Fundamentando-se a sentença em regras que contiverem (...) princípios”.
Regras não contêm princípios. Regras e princípios são espécies normativas,
que podem ser resultado da interpretação dos enunciados normativos.

Bem mais adequada é a proposta do inciso II do parágrafo único do art.
476, sugerida pelo Sen. Valter Pereira, que reputa não motivada a decisão
6.
7.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 5ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2006, p. 78-79.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 5ª ed., cit., p. 80.
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judicial que “empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso”. A redação é boa e a sua previsão, muito oportuna.
A proposta do Sen. Valter Pereira eliminou a segunda parte do parágrafo único mencionada, que constava da proposta originária da Comissão
de Juristas. Agiu bem o Senador. É que essa segunda parte tratava, muito
mal, de outro problema: a solução da colisão das normas jurídicas.
O texto dizia que cabia ao órgão jurisdicional demonstrar as razões pelas
quais, ponderando os valores em questão e à luz das peculiaridades do caso
concreto, não aplicou princípios colidentes.
“O juiz deve expor, analiticamente, o sentido em que as normas foram compreendidas”. O juiz deve expor o sentido em que o texto normativo foi compreendido e definir, com clareza, qual é a norma jurídica que pretende extrair desse texto. A redação, como se vê, precisa ser aperfeiçoada.

Havia dois graves problemas neste trecho.
Primeiramente, não há razão para restringir a possibilidade de conflito
de normas aos princípios. Pode haver conflito normativo entre uma regra e
um princípio, entre duas regras e, obviamente, entre dois princípios.
Em segundo lugar, não convém misturar, em um mesmo dispositivo, dois
problemas distintos: aplicação de textos normativos vagos e a solução do
conflito entre normas jurídicas. Trata-se de problemas para cuja solução se
exige metodologia diversa.
Deveriam ser tratados separadamente8.

8.

Elaborei, juntamente com o Prof. Humberto Ávila, da Universidade de São Paulo, propostas
alternativas de enunciados normativos que sirvam para regular o problema da solução do conflito entre princípios. Eis a nossa proposta. A) Proposta mais enxuta: “Art. 477. (...) § (...) No caso
de colisão entre princípios, o órgão jurisdicional deve justificar o objeto e os critérios gerais da
ponderação efetuada. B) Proposta mais analítica: “Art. 477. (...) § (...) No caso de enunciados
normativos compostos por termos juridicamente indeterminados, o órgão jurisdicional deve
expor, com clareza e precisão, as razões que fundamentam a sua interpretação. § 2º No caso
de colisão entre princípios, o órgão jurisdicional deve justificar: I – a razão da utilização de
determinados princípios em detrimento de outros; II – a capacidade de ponderação dos princípios envolvidos, a comensurabilidade entre eles e o método utilizado para fundamentá-la;
III – os critérios gerais empregados para definir o peso e a prevalência de um princípio sobre
outro e a relação existente entre esses critérios; IV – o procedimento e o método que serviram
de avaliação e comprovação do grau de promoção de um princípio e o grau de restrição de
outro; V – os fatos considerados relevantes para a ponderação e com base em que critérios
eles foram juridicamente avaliados.
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Agiu bem o Sen. Valter Pereira, ao eliminar essa segunda parte da proposta originária, como tínhamos sugerido no editorial n. 107 disponível em
www.frediedidier.com.br.
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1. Introdução
Hodiernamente, não há quem desconheça que a consolidação do movimento constitucionalista, sedimentando a superioridade da Constituição, o
que propiciou uma reviravolta na apreensão do fenômeno jurídico que há
de partir obrigatoriamente dela, pois é impossível entender o processo sem
ter como ponto de partida a CF de 1988. Ela por meio de princípios e regras,
sobretudo aqueles, é fonte formal do direito processual.
A mera previsão de princípios processuais explícitos ou implícitos de
nada adianta, pois como destaca Humberto Ávila “a positivação de princípios implica a obrigatoriedade da adoção dos comportamentos necessários
à sua realização.4” Assim, hoje no direito processual se discute como efetivar a garantia fundamental de acesso à ordem jurídica justa; quais são os
1.
2.
3.
4.

Mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco. Professora Universitária. Advogada.
Mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco. Professor Universitário. Advogado
Bacharelando em Direito pela Faculdade de Direito do Recife da Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista de Iniciação Científica do CNPq-PIBIC-FACEPE.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 3. ed.
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 71.
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mecanismos aptos a assegurar uma tutela jurisdicional efetiva adequada e
tempestiva.
Neste afã, a discussão ganha novos contornos com o trâmite no Congresso Nacional de um projeto de Novo Código de Processo Civil (NCPC).
Projeto que está pautado numa preocupação demasiada com celeridade processual, quando, cediço, processo não tem que ser célere, senão tempestivo
e sem dilações indevidas.
Atualmente, e via de regra, a sentença judicial condenatória não ostenta
seu poder de império até que transite em julgado. Isso ocorre, pois a apelação, exceto nos casos em que a lei expressamente o afasta, é dotada do
chamado efeito suspensivo. Cuida-se de uma opção política do legislador, o
qual, inegavelmente, carrega uma intensa carga ideológica. Assim, a suspensividade foi erigida à regra.
O projeto do NCPC se afasta desse modelo, prevendo que a decisão
produzirá imediatamente os seus efeitos, em especial a sentença condenatória, com a possibilidade de execução provisória, sem que, para tanto, seja
necessário cogitar uma situação de urgência.
Todavia, um longo caminho separa a versão original do projeto daquela
que, eventualmente, será aprovada. No particular, inclusive, a votação do
projeto na Casa Alta sepultou o avanço ensaiado pela Comissão de juristas
encarregadas de sua elaboração. Da versão mais atual – após serem acolhidas muitas das sugestões do Senador Walter Pereira, Relator do projeto no
Senado Federal – verifica-se que a disciplina da matéria teimou na vacilação,
uma vez que o simples requerimento terá o condão de suspender a eficácia
da sentença.
No presente trabalho pretendemos visitar a lógica e o modelo que inspirou o Código de Processo Civil de 1973 para, ao final, podermos compreender que a proposta constante do projeto original, sobre guardar sintonia
com os anseios de um processo mais efetivo, ainda ostentava o mérito de
romper com o modelo anterior, vigente. A circunstância da apelação o efeito
suspensivo como regra se coaduna com a concepção racionalista que animou a nossa codificação. No Brasil suas raízes mais próximas podem ser
rastreadas na doutrina italiana, ideias que tiveram ampla publicidade nos
idos do séc. XX e que aqui aportaram, sobretudo por influência de Liebman.
Em um momento de ruptura e reformulação, como deve supor a criação de um novo Código – não uma mera consolidação ou apenas reformas
pontuais – é indispensável entender o porquê do código vigente preconizar
o efeito suspensivo ope legis. Ao passo que o projeto de novo código tenta
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modificar esse sistema, se não para tornar o efeito suspensivo uma verdadeira medida acautelatória concedida ao réu, ao menos para conceder ao
relator a possibilidade de afastá-lo. Em síntese, qual o ideário que lastreia
a suspensividade no projeto e como é seu mecanismo de funcionamento.
Sabido que a compreensão da mudança futura – eventual – pressupõe um
domínio do modelo vigente, o que reclama – senão impõe – um resgate do
passado.
2. O Código Buzaid e o paradigma racionalista
Uma crítica que não se sugira leviana, perpassa não apenas os pilares
da vigente codificação, senão e, igualmente, desnuda a visão do próprio
formulador, expondo o seu pensamento. Antes de revisitar os fundamentos
doutrinários encampados por Buzaid, impõe-se a identificação das próprias
lentes que o animavam, isto é, o paradigma – aqui entendido como princípio
oculto que governa a nossa visão sem que dele, inclusive, tenhamos consciência5 – que o informava/alimentava.
Um dos maiores responsáveis em denunciar a influência do paradigma
racionalista (paradigma da ciência tradicional ou moderno) foi o saudoso
Ovídio Baptista. Ao longo de suas obras, com invulgar maestria, o “processualista” rio-grandense sempre se mostrou preocupado em desnudar a influência das ciências naturais sobre o direito. Dito isso, a fim de não reproduzirmos ideias ali e acolá desenvolvidas com superior brilhantismo, reservamo-nos à tarefa de empreender um recuo ainda mais acentuado nas lições do
mestre, a fim de subsidiar a leitura, inclusive, de sua própria obra. Pois bem.
Enquanto proposta gnosiológica o racionalismo epistemológico se configurou numa tentativa de afastar os caminhos e possibilidades do conhecimento
da riqueza (rectius: complexidade) da experiência6. Noutra frente, também
representou um rechaço a então busca da verdade pela revelação, isto é,
propugnava a superação da visão de mundo carregada pela escolástica. Foi
justamente na ambiência do Renascimento que eclodiu o racionalismo.
Na disputa que animava alguns espíritos dos sécs. XVII e XVIII acreditava-se que o material oriundo da experiência não poderia fornecer bases
sólidas para um conhecimento científico, leia-se, universal. Em outras palavras, a empiria forneceria apenas aquilo que é contingencial estando, pois,

5.
6.

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 4. ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, p. 15.
FERRATER MORA, José. Dicionario de filosofia. 4. ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1958, t. IV, p.
2.442.
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inegavelmente presa a um determinado espaço e período de tempo. No
diálogo com Giorgio Del Vecchio é como associar o conhecimento baseado
na experiência na constatação de que, sendo brancos os cisnes num determinado país, não se nega que em outros lugares possuam outras cores. Por
outro lado, o mesmo não se dá com o conhecimento a priori, proveniente
do intelecto, vez que podemos afirmar que a “soma dos ângulos de um triângulo é igual a dois rectos”, sem que essa afirmação possa ser desmentida
por qualquer experiência, haja vista que tal sucederá, independentemente,
da espécie de triângulo utilizado7.
Assim, forjou-se a máxima de que o conhecimento oriundo de raciocínios
dedutivos permitiria verdades racionais, ao passo que o mesmo não ocorreria com as verdades empíricas8, agrilhoadas que o são ao testemunho particular. Às verdades empíricas devemos ter redobrada cautela, em virtude
de que a “verdade genérica, se assenta em base empírica, não pode ser
convertida em axioma, ou, sequer, dogmatizada, sob pena de se transformar
em obstáculo para as futuras observações e experiências9.”
Ao longo da história, grandes nomes concorreram para a formação do
paradigma racionalista. Inexistindo um consenso a respeito da matéria, ao
menos dois deles merecem uma maior atenção, quais sejam, René Descartes
e Isaac Newton10. Ambos são reputados os maiores responsáveis pelos pressupostos epistemológicos que informam o paradigma da ciência moderna, isto
é, os valores que nele se consolidaram. A título de ilustração, compulsando-se a obra de Descartes se denota uma preocupação voltada ao alcance dos
verdadeiros alicerces científicos, as verdades absolutas, em atitude contrária
à figura dos argumentos de autoridade11, e também aos costumes (empiria12). Esse mencionado processo de dessacralização que principia no Renascimento e faz emergir o racionalismo, trouxe consigo o “prestígio das incipientes ciências positivas – exemplarmente a astronomia e a matemática13”.
O avanço científico das ciências como um todo, dar-se-ia no encalço das

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

VECCHIO, Giorgio Del. Lições de filosofia do direito. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1959, v. 2,
p. 32-33.
Ibid., p. 33.
Ibid., p. 33.
Ao lado de Descartes e Newton, Cabral de Moncada alinha Gassendi como os padrinhos do
século no domínio científico. MONCADA, L. Cabral de. Estudos de história do direito. Coimbra:
Universidade de Coimbra, 1950, v. 3, p. 05.
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46.
CHALMERS, Alan. A fabricação da ciência. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: Fundação Editora
Unesp, 1994, p. 24
SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 189.
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ciências naturais. A veracidade dessa afirmativa tem amparo em D’Alambert
que, segundo Ernst Cassirer, caracterizaria o séc. XVIII como sendo “da ciência natural14”. Séculos após, na seara jurídica, Franco Montoro chamava a
atenção para a postura do mestre alagoano Pontes de Miranda, para quem
o Direito deveria se tornar uma ciência natural, pois que todas o seriam15.
No concernente aos pressupostos epistemológicos do paradigma racionalista, recorremos à obra de Maria José Esteves de Vasconcellos, para a
sua identificação: objetividade, a estabilidade e a simplicidade. Em apertada
síntese, representaram, respectivamente: a preocupação em distanciar o
observador da experiência, o qual deveria se limitar a uma análise descritiva
– avalorativa – do objeto no escopo de não contaminar a experiência com
impressões pessoais16; a crença de que a descoberta das causas eficientes
dos fenômenos permitiria a sua provocação e posterior manipulação, bem
como a marca de invariabilidade e repetição dos acontecimentos; e que por
trás do caos (desordem), sempre haveria a simplicidade (ordem17), isto é,
que as construções racionais poderiam superar a complexidade do mundo18.
Sucede que, muito embora os mencionados valores epistemológicos
tenham se formado no seio das ciências naturais, o avanço das mesmas em
séculos passados “determinaria” a sua adoção pelas ciências do espírito e19,
14. CASSIRER, Ernst. Filosofia de la ilustracion. 3. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 63.
15. MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 25. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2000, p. 62.
16. A fim de situar essa preocupação no Direito consulte-se as seguintes obras: BOBBIO, Norberto.
O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E.
Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 135. Cf. PERELMAN, Chaïn. Lógica jurídica: nova retórica.
Trad. Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 91.
17. BERTALANFFY, Ludwig von. Teoria geral dos sistemas: fundamentos, desenvolvimento e aplicações. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 239-240.
18. Para uma análise profunda sobre o tema é imperiosa a consulta da obra de Maria José Esteves
de Vasconcellos. Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência. Campinas: Papirus, 2002.
19. Anote-se, por oportuno, que a revolução encetada por Giovanni Battista Vico, retomada na
obra de Dilthey, enfatizando-se a divisão entre as Ciências da Natureza e Ciências do Espírito
(entendida como o conjunto das ciências que tem por objeto a realidade histórico-social), bem
assim à necessidade dum método próprio às últimas, não seria suficiente ao soerguimento
e reconhecimento do Direito (e demais Ciências do Espírito) com um método que lhes fosse
apropriado. É o que se pode ser extraído da famosa obra de Introdução às Ciências do Espírito
de Wilhelm Dilthey: “Desde la célebre obra de Bacon, los libros que discuten el fundamento y
el método de las ciencias de la naturaleza e introducen así en su estudio han sido compuestos
especialmente por investigadores de la naturaleza, y los más conocidos entre ellos son los de
Sir John Herschel. Parecía necesario prestar un servicio análogo a los que se ocupan de historia, de política, jurisprudencia o economía política, de teología, literatura o arte.” Introducción
a las ciencias del espíritu: ensayo de una fundamentación del estudio de la sociedad y de la
historia. Trad. Julián Marías. Madrid: Alianza Editorial, 1986, p. 37.
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como sói acontecer, pelo Direito. No ensejo, sobre a pretensão de objetividade, tal pode ser apontado como um dos fatores de surgimento do Positivismo Jurídico20. Ao lado do «Positivismo Jurídico», o estudo da repercussão
do paradigma racionalista ainda reluz em outros dois valores epistemológicos
que se consagraram no campo jurídico moderno, quais sejam: o «Racionalismo Legalista» e a «Codificação Sistematizadora»21. A proximidade com os
pressupostos epistemológicos da ciência moderna não é mera coincidência,
já que os primeiros podem ser encarados como uma adequação ou reflexo
do paradigma da ciência tradicional ao Direito.
Sobre representar uma tarefa árdua, um estudo profícuo do tema também demandaria um espaço superior às limitações impostas por um artigo.
Por ora, consigne-se que a influência racionalista se manifestou – e grassaria –
a partir da doutrina do Positivismo Jurídico, no movimento pelas Codificações
(seu marco com o Código Civil Napoleônico de 1.804), e, sobretudo, por força
das correntes jusfilosóficas que se formariam nessa ambiência, com destaque para a Escola da Exegese, a Escola História do Direito, a Jurisprudência
dos Conceitos e o Normativismo Jurídico. Em redobrado esforço de síntese,
dessa conjuntura é possível extrair as seguintes orientações (dogmas, princípios etc.) que animariam os juristas ao longo dos séculos: o “dogma da
onipotência do legislador”, a proibição da interpretação dos textos jurídicos
(todo o Direito estaria contido na lei, a qual teria um sentido unívoco), a “tripartição dos poderes” (e a metafórica figura do magistrado como a boca que
pronuncia as palavras da lei; o Judiciário como um poder nulo22), a plenitude
hermética e o dogma da completitude do Ordenamento Jurídico, o modelo
de Estado Liberal (não intervencionista, dogma da incoercibilidade da vontade; previsibilidade e a segurança jurídica asseguradas pela isonomia em
sentido formal), busca da verdade etc.

20. BOBBIO, Norberto. Direito e poder. Trad. Nilson Moulin. São Paulo: Editora UNESP, 2008, p. 23.
21. ROCHA, José Elias Dubard de. Crise cognitiva do processo judicial. Processualística Sistêmica I.
Recife: Nossa Livraria, 2008, p. 40-41.
22. E vale salientar que a tripartição dos Poderes em Montesquieu é um mito (!), uma vez que
o autor francês alocava o Judiciário como um poder nulo. O alerta é de Ovídio Baptista. In:
SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral do processo civil. 5. ed. atual. por
Jaqueline Mielke Silva e Luiz Fernando Baptista da Silva. São Paulo: RT, 2009, p. 58. No entanto,
não devemos ignorar a sua preocupação em limitar os poderes jurisdicionais, haja vista que na
época, o cargo de magistrado integrava o direito de propriedade, de modo que poderia ser
herdado ou mesmo alienado. Inclusive, registre-se que Carlos Montesquieu herdaria o cargo
de seu tio. Sobre o tema cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva,
2008, p. 15-16.
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No âmbito do processo – e seguindo a linha de historicidade – a repercussão desse orbe de ideias pode ser verificada no processualismo científico,
da inegável influência de Oskar Büllow ainda no final do século XIX, imbuído
da comentada preocupação de dignificar o Direito Processual Civil enquanto
ciência23; obra que, vale salientar, é apontada por conferir a “certidão de
nascimento da ciência processual”, haja vista sua proposta de “superação
do empirismo vigente na fase sincrética24”; nesse ponto, inclusive, Büllow
legaria os elementos necessários à instituição de uma base dogmática e sistematizadora da qual o processo civil era até então carente25. Outrossim, não
se olvide o contributo de Adolf Wach, dando os primeiros passos sólidos à
sistematização e, igualmente, a propulsão que o processo civil alcançaria no
plano abstrato-científico com a Escola Italiana do séc. XX, com seu nome destacado em Chiovenda26, chegando ao Brasil, sobretudo, com a vinda forçada
de Enrico Tullio Liebman27.
Perceba-se que um longo caminho foi percorrido para se alcançar o grau
científico de então. Na fase, por assim dizer, pré-histórica do direito processual, os estudos estavam centrados em aspectos da praxe forense. Era o
tempo do praxismo (sincretismo) ou procedimentalismo, em que o processo
era visto como procedimento, restando, pois, sufocado nesse conceito28; o
processo era um apêndice do direito material; o direito adjetivo somente
possuía uma existência necessária se atrelado ao direito material29. Somente
com a abertura dos estudos à fase do processualismo científico, no contributo da processualística alemã da segunda metade do século XIX, com

23. Somente a partir da obra de Büllow que começa a ser trilhado o caminho para uma Ciência
do Processo. GOLDSCHMIDT, James. Principios generales del processo. Buenos Aires: Ediciones
Juridicas Europa-America, 1961, p. 16; ROCHA, José de Moura. Estudos sôbre o processo civil.
Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1969, p. 322.
24. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros,
2005, v. 1. p. 277.
25. ROCHA, José de Moura. Estudos sôbre o processo civil. Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 1969. p. 322.
26. RÚA, Fernando de la. Teoría general del proceso. Buenos Aires: Depalma, 1991, p. 06.
27. MITIDIERO, Daniel Francisco. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 23-24.
28. FERNANDES, Antonio Scarance. Teoria geral do procedimento e o procedimento no processo
penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 23.
29. MITIDIERO, Daniel Francisco. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 30; É o que Dinamarco chama de visão plana do
ordenamento jurídico, em que a ação se confundia ao próprio direito lesado, a jurisdição era
encarada como o sistema de tutela dos direitos e o processo como mera sucessão de atos. A
instrumentalidade do processo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.18.
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especial referência à obra de Büllow sobre as exceções e os pressupostos
processuais, que se operou uma guinada nos estudos do processo.
Com o processualismo – também conhecido como fase conceitualista ou
autonomista – passa-se a falar em um direito processual enquanto ramo
autônomo, superando-se o baralhamento outrora existente dos planos processual e material. Acontece que, se por um lado os ventos racionalistas
incentivaram os estudiosos a aprimorarem os institutos e as categorias processuais, doutro, fizeram com o que o processo se distanciasse da realidade
para a qual devia se voltar, isto é, o seu motivo de ser: instrumentalizar o
direito material.
Como afirmado dantes, essa linha de raciocínio se disseminaria no Brasil
em especial pela influência e o prestígio de Liebman, o grande divulgador das
construções dos processualistas italianos, notadamente Chiovenda, Carnelutti
e Calamandrei. As ideias dos juristas peninsulares, aliadas a um ranço colonial que nos acompanha, atuariam de maneira determinante sobre Alfredo
Buzaid, tido como o principal mentor do Código de Processo Civil de 197330.
Liebman, com sua doutrina, gozou de tanto prestígio que, futuramente, seria
considerado o pai da “Escola de São Paulo”, alcunha que surgiria por primeiro em trabalho de Alcalá-Zamora31. No particular, é suficiente a consulta
das palavras do discípulo (Buzaid) em panegírico ao seu mestre (Liebman):
“Antes dele houve grandes processualistas, mas não houve escola; depois
dele houve escola, no seio da qual floresceram grandes processualistas32.”
Embebido por valores disseminados pelo Iluminismo racionalista, não
é difícil setorizar os principais reflexos da apontada conjuntura em nosso
Código de Processo Civil de 1973, e também em outras codificações de culturas que se afiliam à mesma tradição jurídica. No Código Buzaid33 despontam
as seguintes características: i) neutralidade do juiz; ii) defesa da autonomia

30. MITIDIERO, Daniel. O processualismo e a formação do Código Buzaid. In: Revista de processo.
São Paulo: RT, n. 183, 2010, p. 174-175.
31. DINAMARCO, Cândido Rangel. Sobre o desenvolvimento da doutrina brasileira no processo civil.
Revista de Processo, São Paulo, Ano VII, n. 27, jul.-set. 1982, p. 27-32.
32. BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, Ano VII, n. 27, jul.-set. 1982, p. 12-26.
33. Perceba-se que estamos nos referindo ao Código Buzaid, isto é, o código que vigorou até o
início da década de 1990. Após esse período, com as sucessivas reformadas experimentadas
pela codificação – umas para melhor, outras nem tanto – sua obra seria transformada em um
mosaico.
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da vontade; iii) incoercibilidade (intangibilidade) da vontade; iv) repúdio às
formas sumárias de tutela processual34.
Sobre ser dotado de uma bela arquitetônica, o que se afirma dum ponto
de vista abstrato, em poucos anos de vigência o CPC/73 não daria cobro
dos anseios e aspirações da prática/realidade. A propulsão alcançada no
plano abstrato distanciaria a legislação das tutelas que lhe eram carentes.
Dividido em 05 livros (respectivamente, processo de conhecimento, execução
e cautelar, procedimentos especiais de jurisdição voluntária e contenciosa e
as disposições finais e transitórias35), em sua redação original foi idealizado
de modo a coexistirem três compartimentos estanques: conhecimento, execução e cautelar36, os quais, rigorosamente, não se intercambiavam à efetiva prestação da tutela37. Não é difícil visualizar a influência do avanço das
ciências naturais e do pensamento reducionista. Façamos um paralelo com
a biologia e a sua sistematização. Nessa, numa visão simplista, o Sistema é
entendido por conjunto de órgãos. Fala-se, pois, num sistema nervoso, um
sistema respiratório, um sistema digestivo etc. A distinção dos sistemas teria
sua razão de ser, dentre outros, na impossibilidade de serem encontradas
células “próprias” dum sistema noutro. Cria-se, pois, que no sistema digestivo não seriam encontradas células nervosas.
Mutatis mutandis, atendendo aos rigores do raciocínio cartesiano, em ação
cognitiva não eram praticados atos executivos38; em execução, supostamente,

34. Cf. GÁLVEZ, Juan Monroy; PALACIOS, Juan Monroy. Del mito del proceso ordinario a la tutela
diferenciada: apuntes iniciales. Revista de Processo, São Paulo, ano 28, n. 109, jan.-mar. 2003,
p. 190-194.
35. Da redação original não constava a existência dos Livros IV e V. cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Estudos sobre o novo código de processo civil. Rio de Janeiro: 1974, p. 10.
36. “A partir do tipo de proteção (tutela) que se pretenda, podem ser identificados três tipos de
tutela jurisdicional: a) de certeza, ou de conhecimento, ou declaratória: busca-se do Poder
Judiciário a certificação, com a coisa julgada, de determinada relação jurídica; b) de efetivação
ou executiva: pretende-se a efetivação de direitos subjetivos; c) de segurança ou cautelar:
busca-se do Estado juiz uma providência que assegure/garanta a efetivação da prestação jurisdicional de certificação ou de execução, tendo em vista a circunstância inexorável de que todo
processo jurisdicional necessita de tempo – e o tempo pode fazer que direitos sejam lesados
ou perdidos.” DIDIER JR., Fredie. Esboço de uma teoria de execução civil. JusPodivm. Disponível
em: <www.juspodivm.com.br>. Acesso em: 28 set. 2008.
37. OLIVEIRA, Carlos A. Alvaro de; MITIDIERO, Daniel Francisco. Teoria geral do processo civil e parte
geral do direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2010, p. 107-109.
38. Mas a pureza pretendida, já era desmentida em ações como as de proteção processual da
posse e do mandado de segurança, nos quais previam atos executivos em seu bojo. DIDIER
JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 11. ed. rev., ampl. e atual. ed. Bahia: JusPodivm, 2009, v. 1, p. 202.
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não eram praticados atos tendentes ao conhecimento (como se a cognição
não fosse inerente ao ato jurisdicional...); no que respeita à ação cautelar,
por suposto, não conviveria com a tutela satisfativa, no sentido de Ovídio
Baptista, “realização concreta e objetiva”.39
Em suma, ao lado do processo de conhecimento seriam colocados dois
outros “processos”, sem a possibilidade de combinação das atividades
desenvolvidas em cada um deles. Um processo de execução, no qual, após
o juízo de certeza (leia-se, o trânsito em julgado) se processariam os atos
modificadores do mundo dos fatos40, para que se adequarem à “vontade da
lei” declarada na sentença; um processo de execução eminentemente subrogatório, sobressaindo seu perfil liberal; e um processo cautelar41, dependente e marcado por uma instrumentalidade ao quadrado voltada, não para
outra tutela, senão para resguardar o resultado útil de um processo principal42; as cautelares, estudadas em profundidade por Ovídio, jamais gozariam
de autonomia43.
3. Da natureza da função jurisdicional
O atual Código foi estruturado com ênfase na atividade cognitiva do juiz
– anote-se que não possui uma parte geral, e que seu primeiro livro é o
mais extenso –, sendo marcado pelo dogma de um procedimento universal,
em que a plenitude da cognição seria apta a garantir a tutela de quaisquer
39. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil: processo cautelar (tutela de urgência). 4.
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 2, p. 25.
40. Veja-se essa significativa a passagem de Couture: “Mas é pelo fato de ser coativa, que a sentença oferece ao litigante uma série de possibilidades muito mais vastas, que sob o aspecto
anterior. A coação permite algo que até o momento da coisa julgada era juridicamente impossível:
a invasão da esfera individual alheia e a sua transformação material para dar satisfação ao interêsses daquele a quem a sentença haja conferido a vitória. Já não se trata de obter alguma coisa
com o concurso do adversário, senão justamente contra a sua vontade”. (grifo nosso). COUTURE,
Eduardo J. Fundamentos do direito processual civil. Trad. Benedicto Giaccobini. Campinas: Red
Livros, 1999, p. 368.
41. “Com a coordenação do processo de conhecimento, de execução e cautelar o código Buzaid
propiciou às partes um procedimento padrão para a tutela de direitos, independentemente
da natureza do direito posto em juízo. Qualquer causa poderia ser tratada mediante a coordenação destas atividades e provimentos”.
MITIDIERO, Daniel. O processualismo e a formação do Código Buzaid. In: Revista de processo. São Paulo: RT, n. 183, 2010, p. 181.
42. Daí porque Calamandrei afirmava que o ciclo de vida das cautelares se encerraria ao tempo
em que o magistrado ditasse a sentença na ação principal. CALAMANDREI, Piero. Introduccion
al estudio sistematico de las providencias cautelares. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos
Aires: Editorial Bibliografica Argentina, 1945, p. 37 e ss.
43. Sobre o tema, consultar o seguinte trabalho: PEREIRA, Mateus Costa. Da ainda incipiente autonomia das cautelares, Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano 99, v. 897, jul. 2010, p. 81-99.
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direitos. Ilustre-se na prevalência do procedimento ordinário, ao qual o legislador confiaria a tutela da maior parte dos direitos.
Em atenção ao projeto racionalista, o processo de conhecimento foi idealizado no sentido de apenas declarar (rectius: revelar) a vontade – unívoca
– da lei. Foi concebido para ser uma atividade estritamente intelectiva44, isto
é, sem qualquer intervenção sobre o mundo dos fatos; como se a declaração
do direito fosse sucedida pelo cumprimento espontâneo do julgado. Nesse
orbe, seriam criadas amarras procedimentais para que o juiz, conhecendo
da matéria litigiosa, somente procedesse à aplicação do direito ao final
do procedimento. Não por outro motivo existe a pretensão de uma única
sentença no processo de conhecimento, ao passo que as demais decisões
seriam apenas interlocutórias, isto é, versariam sobre “questões procedimentais”, na redação conferida – e inalterada (?) – pela própria lei.
A própria noção de jurisdição esposada por Buzaid se afina com o pensamento de Chiovenda45, desenvolvido decênios antes, para quem a atividade
jurisdicional seria substitutiva da vontade das partes e tinha por finalidade
a atuação da vontade concreta de lei, isto é, realizar o direito objetivo46;
também em Carnelutti observa-se a mesma subserviência do magistrado
em relação ao legislador47. Para o relator do código, cuja coerência não se
pode questionar, somente a decisão sobre a lide tinha caráter jurisdicional
(atividade fim); a atividade de reconhecimento de pressupostos processuais
(atividades-meios), por exemplo, não teria natureza jurisdicional, adquirindo
tal caráter apenas em razão de ser uma premissa necessária ao julgamento
da lide48 considerado o trinômio: pressupostos processuais, condições da
ação e mérito. É inegável a influência de Liebman49. Não por outro motivo,
44. VELLOSO, Adolfo Alvarado. Introduccion al estudio del derecho procesal: primera parte. Buenos
Aires: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 243.
45. BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, Ano VII, n. 27, jul.-set. 1982, p. 12-26.
46. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1942, v. 2, p.
11.
47. Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 2. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 37-39.
48. BUZAID, Alfredo. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, Ano VII, n. 27, jul.-set. 1982, p. 12-26.
49. “[...] no processo de cognição somente a sentença que decide a lide tem plenamente a natureza de ato jurisdicional, no sentido mais próprio e restrito. Todas as outras decisões têm
caráter preparatório e auxiliar: não só as que conhecem dos pressupostos processuais, como
também as que conhecem das condições da ação e que, portanto, verificam se a lide tem
os requisitos para poder ser decidida. Recusar o julgamento ou reconhecê-lo possível não é,
ainda, propriamente, julgar: são atividades que por si próprias nada têm de jurisdicionais e
adquirem esse caráter só por ser uma premissa necessária para o exercício da verdadeira
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quando se interpõe um recurso o insurgente afirma que houve um erro –
seja no procedimento seja no julgamento – na declaração da “vontade da
lei”. A decisão merece ser reformada ou anulada por não ter encontrado
a resposta única e correta para o caso concreto. Antes de se discutir uma
justiça da decisão, tergiversa-se sobre o seu erro. Repisando mais uma vez a
doutrina de Chiovenda, Ovídio Baptista afirma que “a conclusão que se deve
extrair de seu ensinamento decorre necessariamente desta premissa: como
seria impensável supor que a lei tivesse 'duas vontades', toda norma jurídica
deverá ter, consequentemente, sentido unívoco50.”
Tudo isso justificou a mencionada segmentação entre conhecimento e
execução, em que o último pressupõe o primeiro, vale dizer, o trânsito em
julgado de sua sentença. Essa concepção passa por um entendimento de
que a prestação jurisdicional se identifica especialmente com a declaração
do direito e a execução seria no mais das vezes desnecessária, já que “revelada” a vontade da lei deveria ocorrer a prestação espontânea51. Destarte,
torna-se evidente que enquanto o conflito não for resolvido no plano intelectivo – e, por suposto, essa atividade “intelectiva” existiria apenas quando
da “formulação” da norma jurídica –, a sentença judicial não transitar em julgado, seria impossível a prática de qualquer ato material para modificação
da realidade fática, do status vigente.
Logicamente, tal premissa guarda profunda relação com uma concepção
liberal, professando uma postura não intervencionista até a decisão final.
Entretanto, cediço que a sentença ou a decisão judicial normalmente não
resolve o conflito no plano fático, reclamando atos materiais (executivos)
para dar concretude à norma jurídica individualizada. Não por outro motivo,
o leigo jamais entende a duplicação de processos, o retardo na entrega da
prestação jurisdicional e, ainda, experimenta a sensação de que ganhou, mas
não levou. Ora, com um sistema em que a recorribilidade do ato é dotada do
efeito suspensivo como regra, a mera interposição já prolonga a suspensão
do comando. Logo, assiste razão à indignação do leigo (!).
Consigne-se que, em Liebman a função jurisdicional conteria, fundamentalmente, duas atividades diversas entre si. Uma delas correspondente à

jurisdição.” LIEBMAN, Enrico Tullio. O despacho saneador e o julgamento do mérito. Revista
Forense, Rio de Janeiro, n. 104, p. 224-225.
50. BAPTISTA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio
Janeiro: Forense, 2006, p. 93.
51. VELLOSO, Adolfo Alvarado. Introduccion al estudio del derecho procesal: primera parte. Buenos
Aires: Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 243.
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função de nosso processo de conhecimento: o exame da lide com a formulação da norma jurídica individualizada ao caso concreto; atividade, pois,
eminentemente intelectiva. E a outra seria uma atividade com preponderância material, visando dar concretude fática à sentença, realizando a vontade
nela consubstanciada. Como um suposto terceiro gênero, a função cautelar
– instrumento do instrumento – não valia por si mesma, mas procurava resguardar o resultado útil das outras duas, tendo uma função eminentemente
instrumental e assecuratória, resguardando o próprio exercício da jurisdição,
leia-se, das demais atividades jurisdicionais.
Perceba-se que, sendo a jurisdição concebida com finalidade de declarar
o direito – “mais voz, que propriamente um braço” –, por medida de coerência, é forçoso o reconhecimento da dependência da ação cautelar, pois
nela não haveria declaração suficiente à formação de coisa julgada, estando
vinculada a uma lide de maior conteúdo cognitivo, legitimadora – esta sim –
da satisfação (rectius: declaração) do direito52.
Ora, se ao juiz incumbe a tarefa de perquirir a vontade concreta da lei53,
o trânsito em julgado é aceito como o momento cristalizador dessa vontade.
Desta feita, é incongruente sustentar que o juiz possa declarar uma vontade
concreta de lei e, em seguida, a decisão ser reformada pelo tribunal. O sistema não conviveria com duas “vontades” na lei.
Sem embargo, uma resposta efetiva ao conflito deduzido, reclama não
apenas o seu deslinde no plano abstrato. No entanto, por força do vínculo da
jurisdição a uma função meramente declaratória – e porque não, “oracular” –
resta indene de dúvidas que enquanto não houver uma solução “definitiva”
do conflito no curso da cognição, isto é, antes do trânsito, seria impossível
a prática de qualquer ato material para a modificação da realidade fática.
Aliás, a suspensividade como regra – a não intervenção enquanto não exaurida a atividade intelectual – concorre para o que Andolina alcunhou de
“dano marginal54”.
Verdadeiramente, tal construção é fruto de uma noção de que a prestação jurisdicional propriamente dita se extinguiria com a declaração do

52. SILVA, Ovídio A Baptista da. Do processo cautelar. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 36.
53. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, v. 1, 1998,
p. 64.
54. ANDOLINA, Italo. “Cognición” y “Ejecución Forzada” en el Sistema de la Tutela Jurisdiccional.
Trad. Juan José Monroy Palacios. Lima: Communitas, 2008, p. 26 e ss. MARINONI, Luiz Guilherme.
Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado: parte incontroversa da demanda. 5. ed. rev.
atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 59.
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direito. Uma das vozes mais autorizadas sobre o assunto já denunciava que
no direito moderno, há uma sacralização do processo de conhecimento,
como se o ápice da prestação jurisdicional fosse a declaração jurisdicional
da titularidade do direito55, e não a satisfação de seu titular.
4. O atual estado da arte: o efeito suspensivo como regra
Todos os recursos são dotados de um efeito – primeiro – de evitar a
preclusão da decisão impugnada. Esse efeito que é conhecido por obstar a
preclusão do direito de impugnar o pronunciamento judicial, quanto à apelação e outros recursos, prolonga o estado de litispendência. Para um setor
autorizado da doutrina o efeito obstativo é uma nota marcante de todos os
recursos admissíveis56. Por outro lado, os recursos veiculam a inconformidade do recorrente com a decisão prolatada, devolvendo a matéria, nos
limites da impugnação, para que seja reanalisada por um órgão de maior
hierarquia (o efeito devolutivo57).
Geralmente, o efeito suspensivo é apontado como um terceiro efeito dos
recursos, de modo que, uma vez impugnada, a decisão recorrida somente
produza seus efeitos com o advento do trânsito em julgado da decisão que
examina o recurso. Rigorosamente, quando a lei determina o efeito suspensivo para determinada decisão judicial é a mera recorribilidade do ato que
impede a produção de seus efeitos. Em outras palavras, antes mesmo da
interposição, pela simples possibilidade de ataque recursal, a eficácia da
decisão está – e permanecerá – suspensa58. Por isso, o efeito suspensivo
guarda pertinência com a decisão impugnada e não com o recurso contra
ela interposto.

55. BATISTA, 2007, p. 29.
56. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 15. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 257. O tema não é infenso a polêmicas, dado que envolve a identificação
da natureza do juízo de admissibilidade negativo dos recursos. Para Barbosa Moreira, em
entendimento que ressoaria na jurisprudência do STJ, sua natureza é declaratória. Há autores,
no entanto, que lhe reconhecem natureza constitutiva negativa (desconstitutiva). É o caso de
Leonardo Cunha e Fredie Didier Jr. Para esses autores mesmo os recursos que não preencham
os requisitos do juízo de admissibilidade seriam dotados do efeito obstativo. Curso de direito
processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador:
JusPodivm, 2008, p. 67.
57. Mais uma vez, anote-se que alguns autores concebem o efeito devolutivo também quando a
matéria é devolvida à apreciação do mesmo órgão jurisdicional, tal como sucede nos embargos de declaração.
58. JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 249-250.
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Havendo a previsão de efeito suspensivo, enquanto houver a pendência
do recurso ficará vedada a execução provisória. Por esse motivo, Cândido
Rangel Dinamarco entende que as regras de suspensividade se relacionam
à admissibilidade de tal modalidade de execução. Para Dinamarco, portanto, a questão do efeito suspensivo dos recursos guarda pertinência com
a possibilidade de a sentença se impor enquanto título executivo capaz de
ensejar a execução provisória59. A suspensão não seria da decisão em si,
mas tão somente sobre os efeitos desta, como uma decorrência da mera
recorribilidade60. Por sua vez, José Carlos Barbosa Moreira entende que a
“suspensão é de toda a eficácia da decisão e não apenas de sua possível
eficácia como título executivo61”. Sendo esta tão somente a manifestação
mais saliente do efeito suspensivo, mas incapaz de esgotar o conceito, o
qual seria mais amplo. Neutraliza-se a imperatividade da decisão, através do
efeito suspensivo, retira-se a capacidade do ato jurisdicional de se impor, de
produzir efeitos, de maneira imediata62. Considerando que os atos processuais naturalmente produzem efeitos imediatos, o efeito suspensivo consiste
justamente em impedir a pronta consumação dos efeitos de uma decisão até
a apreciação do recurso.
Note-se que, o efeito suspensivo abrange apenas a parte impugnada
pelo recurso, aproximando-se do efeito devolutivo63. Em caso de recurso
parcial, a parte não impugnada ficará acobertada pela preclusão e, se for o
caso, pela coisa julgada. O capítulo da sentença carente de impugnação não
ficará suspenso, já que não poderá ser revisto64.
Na versão original do Código de Buzaid, a suspensividade como regra
se coadunava inteiramente com as preocupações e anseios liberais e

59. DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
147.
60. CARVALHO FILHO, Milton Paulo de Carvalho. Apelação sem efeito suspensivo. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 11.
61. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 15. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 257.
62. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: RT,
2000, p. 220.
63. “Ocorrendo impugnação parcial (art. 505), quer a sentença, quer ao acórdão, somente o capítulo sujeito a recurso subordinar-se-á ao regime da execução provisória; definitivamente, ao
invés, executar-se-á a parte autônoma, integrando capítulo separado e independente do que
é objeto da impugnação pendente, em princípio insuscetível a mudanças pelo eventual provimento do recurso.” ASSIS, Araken. Manual da execução.12. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 343.
64. NOGUEIRA, Antonio de Pádua Saubhie. Execução provisória da sentença: caracterização, princípios e procedimento. São Paulo: RT, 2005, p. 124-125.
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individualistas que permeavam o processo. Contudo, após a consagração na
Constituição de 1988 de uma noção ampliada de inafastabilidade em “íntima
relação com o acesso à justiça e a efetividade do processo”65, seja para prevenir ou reparar, seja para pretensões individuais ou coletivas, por falta de
adequação constitucional, tal ordem de ideias não poderia prosperar. Assim,
o processo que vinha há muito pautado em um enfoque ensimesmado é
instado a olhar para o direito material que pretende tutelar.
Na verdade, o ponto fulcral é que não havia a sedimentação de que toca
ao processo efetivar a pretensão em juízo deduzida, afinal “quem vai ao
Poder Judiciário deseja a sentença favorável, mas deseja também, mais que
isso, o resultado concreto do processo. [...] Se o resultado não se concretiza
no plano material, a tutela jurisdicional foi prestada de forma incompleta66".
Hoje, por seu turno a busca pela efetividade da prestação jurisdicional se
tornou o foco de vasta atenção e cuidado pelos processualistas.
Sobretudo nos tempos do Pós-1988 restou cediço que processo não é – e
não pode ser – uma realidade indiferente ao direito material que ele visa
tutelar (até porque indiferença não se confunde com independência67) e que
o procedimento ordinário de fato não se mostrava mais adequado a todas
as pretensões, assim o Código de Ritos passou por uma série de reformas
que começaram a lhe distanciar de sua lógica fundante. E a busca por novas
técnicas processuais cresceu, pois só o procedimento ordinário não é capaz
de atingir a todos os anseios do direito material. Conforme Ada Pellegrini
Grinover expõe68:
O procedimento ordinário de cognição não pode mais ser considerado técnica universal de solução de controvérsia, sendo necessário substituí-lo, na
medida do possível e observados determinados pressupostos, por outras
estruturas procedimentais, mais adequadas a espécie de direito material a
ser tutelado e capazes de fazer face à situações de urgência.

Nessa linha foi regulamentada pela 8.952/1994 a antecipação de tutela
alterando a execução em proporções nunca dantes imaginadas restando,
destarte, positivado no plano infraconstitucional a preocupação com a

65. PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 2001, p.
83.
66. LEONEL, Ricardo Barros. Tutela Jurisdicional diferenciada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 16.
67. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela de direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 55-56.
68. GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização,
RePro n.121, março de 2005, p. 11-37.
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tempestividade, efetividade e utilidade da prestação jurisdicional e uma
incongruência interna no Código. Pois, há um paradoxo no sistema processual pátrio em permitir-se a fruição imediata de uma pretensão calcada
numa cognição sumária e precária e vedar, como regra, essa satisfatividade
automática na sentença, ato que, em regra, encontra-se calcada em cognição
exauriente e com pretensões de imutabilidade.
5. Formas de obtenção do efeito suspensivo
O efeito suspensivo pode ocorrer por determinação legal, quando a lei
dispuser que o ato recorrível não produzirá efeitos até a apreciação do
recurso ou até a sua preclusão, ou em outros casos o julgador pode, como
uma medida acautelatória, conceder o efeito suspensivo.
Assim, existem duas maneiras de manifestação ou obtenção do efeito
suspensivo, quais sejam: o critério legal (ope legis), a regra geral – valendo
registrar que, quando essa circunstância for excepcionada, deverá constar
do texto normativo; e o critério de concessão judicial mediante provocação
da parte (ope judicis69) que, conforme o caso, poderá ocorrer por simples
requerimento, mediante ajuizamento de medida cautelar ou pelo aviamento
de agravo por instrumento. Na apelação, por exemplo, a regra atual é que
haja sempre o efeito suspensivo, salvo as exceções elencadas no artigo 520
do Código de Processo Civil e na legislação especial, casos em que o recorrente poderá solicitar ao órgão jurisdicional com competência para rever
o julgado70, que suspenda os efeitos da decisão, em face de circunstâncias
excepcionais do caso.
Repise-se que, no critério por força de lei não é a interposição do
recurso em si que determina o efeito suspensivo, visto que ele em verdade
o antecede. Durante o prazo para a parte manifestar sua inconformidade,
a parte vencedora não poderá dar seguimento à execução provisória. No

69. José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier entendem que em verdade existem
“no sistema recursal brasileiro, recursos que a) em regra, têm efeito suspensivo; b)em regra
não têm, mas podem ter efeito suspensivo; c) não tem nem podem ter efeito suspensivo,
mas, neste caso, pode-se manejar medida cautelar com o intuito de se suspender os efeitos
da decisão recorrida.” MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e
ações autônomas de impugnação: de acordo com a nova sistemática para os recursos repetitivos no STJ (Lei 11.672/2008 e Resolução 8/2008). São Paulo: RT, 2008, p. 111.
70. Excepcionalmente, em diplomas como a LACP e o ECA, permite-se ao juiz sentenciante suspender a eficácia da própria decisão (art. 14 da Lei 7.347/85). De lege lata, há quem defenda a
ampliação desse poder para outras situações. Cf. SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos
recursos cíveis e à ação rescisória. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 464.
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modelo vigente, pela simples possibilidade de vir a ser interposto o recurso
de apelação, a sentença não produz quaisquer efeitos, o que está fadado a
acontecer enquanto pendente o julgamento dos recursos de estrito direito
ou após seu trânsito em julgado. Essa circunstância guarda total pertinência
com o paradigma que determinou a estruturação de nosso sistema processual. Vejamos.
No fundo, a preferência pelo critério ope legis guarda estreita relação
com uma preocupação apriorística – estabelecida em abstrato e, pois, dissociada do caso concreto – de limitar os poderes do julgador. E isso porque,
aos olhos do legislador, a sentença somente ostentaria alguma credibilidade
quando confirmada pelo respectivo Tribunal. Veja-se que essa orientação
está afinada com o projeto racionalista de impor a univocidade de sentido
em todas as leis. Por esse motivo, subsistindo a possibilidade da decisão ser
modificada, ainda não teria sido revelada a vontade lei e, por conseguinte,
a decisão não estaria apta a produzir efeitos. Essa verdadeira desconfiança
contra a sentença, somente faz sentido se – ainda – estivermos atrelados às
ideias de um direito geométrico e racionalista, como se a lei só pudesse ter
um único significado71.
Por outro lado, no critério ope judicis a suspensão da decisão recorrida
ocorrerá ao ensejo de provocação da parte e por decisão do magistrado,
assumindo feição de natureza acautelatória como um “instrumento para
assegurar a viabilidade de obtenção da tutela do direito ou para assegurar
uma situação jurídica tutelável, conforme o caso72 .”
O artigo 558 caput do Código de Processo Civil, com a redação dada pela
lei 9.139/95, prevê determinadas situações na qual o recurso de agravo de
instrumento será dotado de efeito suspensivo e em seguida dispõe que
o relator pode “em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de
difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento
da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara.” Foi criada,
assim, uma cláusula geral para permitir a atribuição de efeito suspensivo
como uma técnica acautelatória. O parágrafo único do artigo 558 amplia a
sua incidência às hipóteses em que a apelação excepcionalmente é recebida
apenas no efeito devolutivo.

71. SILVA, Ovídio A. Baptista. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2006, p. 246.
72. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: processo cautelar.
São Paulo: RT, 2008, p. 23.
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Em sua feição de medida acautelatória, a concessão ope judicis do efeito
suspensivo leva em consideração a probabilidade do recurso ser provido,
verdadeira fumaça do bom direito, subordinando-se, outrossim, ao perigo
da demora, evidenciado pela possibilidade de execução provisória do julgado. Ou seja, privilegia-se a decisão judicial, que produz imediatamente
seus efeitos, mas se permite um mecanismo de controle pelo órgão ao qual
for endereçado o recurso. Isso atribui ao recorrente o ônus de demonstrar
a viabilidade de seu recurso, caso contrário, não logrará a suspensão da
decisão recorrida. Assim, pode ser considerado um fator de desestímulo
os recursos protelatórios, já que mesmo na pendência deles o recorrido
poderá iniciar a execução. Por hipótese de concessão do efeito suspensivo
pelo julgador, cessará no momento da publicação da decisão o direito à
execução provisória73. Impede-se que a sentença produza seus efeitos, em
especial enquanto título executivo.
6. A generalização da tutela antecipada satisfativa: o
“embrião” do sincretismo processual
A antecipação dos efeitos da tutela, e limitemos as nossas palavras à
tutela satisfativa74, não é uma inovação da reforma de 1994, dado que essa
técnica processual não era desconhecida da legislação brasileira. Acontece
que, especificamente quanto à tutela satisfativa, o instituto em tela estava
confinado a determinados procedimentos, como é o caso do mandado de
segurança e das ações possessórias. O mérito do legislador reformista foi o
de generalizar a sua concessão, isto é, transpondo quaisquer óbices procedimentais criar um verdadeiro poder geral de antecipação.
Sem embargo, na esteira das lições expostas nos itens antecedentes, e
sob óptica de nosso sistema processual, a generalização da tutela antecipada satisfativa implicou numa verdadeira crise no sistema processual, dado
que infirma alguns dos pilares do código, chocando-se ao principal procedimento desenhado pelo legislador, o rito ordinário. Explique-se.

73. NOGUEIRA, Antonio de Pádua Saubhie. Execução provisória da sentença: caracterização, princípios e procedimento. São Paulo: RT, 2005, p. 122-123.
74. E esclareça-se que a “liminar” do processo cautelar é uma antecipação dos efeitos da tutela
pretendida nesse processo. Mesmo porque, rigorosamente, liminar significa o momento, a
oportunidade em que a tutela é conferida, isto é, in limine, no limiar, no nascedouro. Ou seja,
liminar é aquilo que antecede a fixação do contraditório. Vulgarmente, chama-se a antecipação
da tutela cautelar como liminar.
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A marca do procedimento ordinário é a plenitude da cognição e o contraditório prévio, tendo no último seu sentinela avançado75. Por força do
racionalismo, a ordinariedade quis ditar um único caminho ao magistrado,
tolhendo qualquer juízo prévio – e por assim dizer, precário – sobre o direito,
devendo decidir a “lide” num único momento, qual seja, ao final do procedimento. O processo de conhecimento seria criado para obstar qualquer
atividade jurisdicional criativa76! Preocupação que está atrelada ao ceticismo
contra a figura dos magistrados no final do séc. XVIII (após a Revolução Francesa), e na já registrada preocupação de dignificar o direito como ciência.
Não por outro motivo, a forma mais usual de contraditório prevista em
nossa legislação é o “prévio”, relacionando-se com a cognição exauriente.
Situando a lição no tempo, e repisando a redação original do CPC/73, é o contraditório “prévio” que enfeixa o procedimento ordinário. O rito ordinário
corresponde aos anseios do tempo em que reinava a crença de um procedimento universal, arquétipo ou perfeito, justamente por se acreditar em sua
serventia à tutela de quaisquer direitos. Eis porque recebeu um tratamento
minucioso por parte do legislador e não apresenta quaisquer restrições de
matéria. Esse tratamento diferenciado deita suas raízes na preocupação com
o ideal da segurança jurídica, a penetração da verdade que descambaria
na certeza no direito, o que somente seria concretizado com uma aplicação
correta da lei – apelo científico. Por sua vez, o magistrado somente estaria
habilitado a pronunciar as palavras da lei após a superação de todas as etapas da cadeia procedimental. Nessa oportunidade seria possível declarar o
direito, calcado numa aplicação “acertada” da lei, isto é, fiel à sua vontade
– por assim dizer, unívoca – de modo a não existir uma indevida ingerência
do Judiciário na obra “acabada e perfeita” do Legislativo77. Não havia espaço
para qualquer atividade criativa da jurisprudência.
Sucede que, sobre ser o mais completo, o procedimento ordinário se
assenta na ideia – falsa – de paridade formal entre as partes78 e de neutralidade do procedimento em relação ao direito material. Como se o apelo
científico (a objetividade, travestida na certeza e segurança jurídica; a previsibilidade do Direito), não guardasse em seu bojo uma grandiosa carga
75. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2006, p. 151.
76. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 202.
77. Cf. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2006.
78. VENTURI, Elton. Processo civil coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 28.
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ideológica79. Cuida-se do legado de uma época em que os procedimentos
não eram idealizados em consonância às peculiaridades do direito material80. Sem o apelo da instrumentalidade, ainda não se preconizava uma
permeabilidade do processo aos objetivos jurídico-substanciais próprios ao
trato dos diferentes objetos81.
O choque do mecanismo da antecipação com um procedimento plasmado sob outros valores é evidente82. Um procedimento cuja marca é a
busca da “verdade” (única), não convive em clima de harmonia com a assunção duma “verdade” inicial. Veda-se a interpretação e, tacitamente, assume-se que apenas ao final do procedimento, superada a fase de instrução
probatória, o magistrado estaria habilitado meramente subsumir os fatos na
lei. A concessão de “liminares” fica restringida, reduzindo os provimentos
judiciais provisórios a meras decisões interlocutórias que, por suposto, não
enfrentariam o mérito83.
A generalização e, pois, a possibilidade de execução provisória em quaisquer situações em que presentes os seus requisitos autorizadores, remodelaram a estrutura originária do CPC/73. A partir de 1994 a execução deixou de
pressupor o exaurimento da cognição, de modo que essas atividades jurisdicionais poderiam, com maior freqüência, se confundir e coincidir temporalmente84, disseminando-se um sincretismo já existente em outros procedimentos (v. g., ações possessórias). O ciclo ainda seria fechado em 2002, com a

79. “A idéia de que as instituições processuais – queremos referir-nos ao Processo de Conhecimento e ao cortejo conceitual que o sustenta – sejam neutras e livres de qualquer compromisso com a História e com o contexto cultural que as produziu é inteiramente falsa, mesmo
tendo-se em vista a extrema formalização a que elas foram levadas pelo movimento responsável pela formação do “mundo jurídico””. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Jurisdição e execução
na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 201.
80. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo:
Malheiros, 2006, p. 73.
81. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 76.
82. “Este novo modelo foi introduzido no bojo de um modelo anacrônico de processo. Conservamos a estrutura de um processo baseado em juízos de certeza, em razão de desconfiarmos
dos juízos de verossimilhança. Demos um passo à frente, introduzindo a tutela antecipada
no processo de conhecimento. Todavia, dez passos foram dados para trás ao dificultarmos a
concessão da medida; tudo isso face ao modelo ultrapassado de processo em que estamos
inseridos.” SILVA, Jaqueline Mielke. Tutela de urgência: de Piero Calamandrei a Ovídio A. Baptista da Silva. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 330.
83. BATISTA, Ovídio. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 27.
84. ZAVASCKI, 2009, p. 13-14.
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derrocada da posição de que providências cautelares só poderiam ser conferidas em outro compartimento (rectius: processo) denominado cautelar85.
A incoerência que salta aos olhos é a previsão de executividade imediata
de decisões interlocutórias, proferidas com base em um juízo de verossimilhança, mas não das sentenças, pautadas em cognição exauriente86. Ora,
porque prestigiar uma decisão tomada com menos elementos?
A situação é no mínimo paradoxal. Para sanar essa gravíssima incoerência – produzindo outra ainda mais evidente – com o movimento de 2ª
Grande Reforma do CPC/73 o legislador excepcionou o efeito suspensivo da
apelação, sempre que a sentença confirmar o teor da decisão que antecipou os efeitos da tutela (CPC 520, VII). Perceba que a sentença não retira a
sua força da cognição exariente que lhe arrima, senão em virtude de ratificar uma “decisão interlocutória” que, a despeito da redação da lei, versa
sobre o mérito. Para contornar o busílis criado pelo legislador reformista,
por hipótese do magistrado não ter deferido a tutela antecipada ao tempo
em que requerida pela parte (v. g., em caráter liminar), a doutrina começou
a defender sua concessão na própria sentença, seguida de sua confirmação
no mesmo pronunciamento jurisdicional87.
7. Do efeito suspensivo no Projeto do Novo CPC e a
insistência no paradigma
A essa altura podemos afirmar que não há motivo para persistir o efeito
suspensivo ope legis na apelação. A lei não é exata; o juiz não é um oráculo;
sendo o direito uma construção retórica e hermenêutica, não mais é necessário preservar uma “coerência” matemática no julgado. Como se o simples
fato de a decisão judicial em nosso sistema ser eminentemente declaratória
impusesse a necessidade de uma declaração única, não efetivada – e não
efetivável – até o trânsito em julgado.
O ponto é que como o efeito suspensivo ope legis é a regra geral, acaba
parecendo natural que ele exista. Comumente, não se perquiri por qual
motivo se erigiu o efeito suspensivo ope legis na apelação; circunstância que,

85. ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 9-13.
86. RIBEIRO, Isabela Lessa; AZEVEDO NETO, João Luiz Lessa de. Apelação sem efeito suspensivo: execução provisória como regra. In: Revista Eletrônica de Direito Processual. Rio de Janeiro: UERJ, v.
5, p. 752. Disponível em: <www.redp.com.br>. Acesso em: 01 set. 2010.
87. Por todos, Cf. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 4. ed. São Paulo:
RT, 2006.
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como visto, não é um mero acidente; inclusive, revela-se uma tutela dada
pelo sistema processual em favor do réu.
É ilógico pelas premissas do sistema uma declaração que depois venha
a ser desfeita, algo que, insista-se, guarda estreita relação com o sentido
e a pretensão de univocidade e clareza da lei. Ora, na esteira da lição de
Chiovenda e de um direito positivo marcado por uma pretensão de racionalidade, não é possível uma decisão que produza efeitos e depois seja revista.
Em outras palavras, implica em assumir que toda sentença – a menos que
transite em julgado e se torne imutável e indiscutível – pelo simples fato de
poder vir a ser impugnada por apelação, não deve produzir efeitos.
É que se o direito é entendido em termos matemáticos, como se nele
houvesse respostas exatas, não se poderia aceitar a execução provisória de
uma decisão que posteriormente venha a ser reformada, o que, fatalmente,
redundaria na inexatidão – erro – da primeira decisão. Com a radical separação entre o plano jurídico e o fático, sendo o julgamento uma atividade
de subsunção, sentença de mérito passa a ser aquela que encerra a relação
processual, e antes deste encerramento não há sentença de mérito, já que
em virtude da apelação ela poderá ser anulada ou reformada. Logo, a sentença era definida como o ato pelo qual o juiz “põe termo ao processo”. É
uma dificuldade, pois se a resposta a ser dada deve ser única, o trânsito em
julgado assume uma função preponderante, pois antes dele nada existe88.
Muito embora parcela da doutrina já criticasse o efeito suspensivo ope
legis na apelação89, a situação tornou-se especialmente contraditória, conforme apontado, com a generalização da antecipação dos efeitos da tutela
satisfativa. A situação atual de nosso sistema é paradoxal, pois a cognição
sumária está correlacionada a uma decisão cuja recorribilidade não é dotada
do efeito suspensivo (agravo por instrumento); ao passo que a cognição
exauriente, a sentença, curiosamente, é. A reforma acabou tornando o sistema completamente incoerente.

88. SILVA, Ovídio A. Baptista. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2006, p. 145.
89. Dentre outros: MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte
incontroversa da demanda. 5. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 180. CARVALHO FILHO, Milton Paulo de.
Apelação sem efeito suspensivo. São Paulo: Saraiva, 2010. KOHELER, Frederico Augusto Leopoldino. A razoável duração do processo. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 198-206. RIBEIRO, Isabela
Lessa; AZEVEDO NETO, João Luiz Lessa. Apelação sem efeito suspensivo: execução provisória
como regra. In: Revista Eletrônica de Direito Processual. Rio de Janeiro: UERJ, v. 5, p. 752. Disponível em: <www.redp.com.br>. Acesso em: 01/09/2010.
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O Anteprojeto de Novo CPC – que originou o PL nº 166/2010 – apresentado pela comissão de juristas encarregados de sua elaboração, previa que,
de regra, os recursos não seriam dotados do efeito suspensivo ope legis,
mas que a eficácia da decisão poderia ser suspensa pelo relator, conquanto
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A execução provisória era alçada à regra. Mais que isso, esse modelo prestigiava a sentença,
na medida em que esta produziria efeitos, aumentando a importância prática das decisões do primeiro grau. Dessa forma, restava corrigida a incoerência aqui denunciada, no sentido de, sob o modelo vigente, ser melhor
receber uma tutela antecipada, supostamente concedida com mera cognição
sumária, do que a sentença, provimento final e com cognição exauriente.
O projeto original criava ainda um incidente de atribuição de efeito suspensivo. Caberia ao recorrente, enquanto estivesse sendo processado o recebimento da apelação no primeiro grau, apresentar uma petição autônoma no
tribunal, na qual se evidenciaria justamente a probabilidade de provimento
do recurso, pedindo a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Esta petição teria prioridade na distribuição, por sua feição cautelar e, logicamente,
tornaria prevento o relator.
Contudo, durante a tramitação do projeto de lei no senado, com as alterações apresentadas no relatório-geral do Senador Valter Pereira, houve
uma modificação substanciosa do projeto originário. Embora o efeito suspensivo deixe de ser regra e tenha sido mantida a proposta de criação do
incidente de atribuição de efeito suspensivo, de acordo com a nova versão o
simples protocolo deste impede a eficácia da sentença até a sua apreciação
pelo relator.
Na prática todo apelante, mesmo ciente que o seu recurso provavelmente não será acolhido, valer-se-á do incidente, já que o simples protocolo
é idôneo a suspender a eficácia da decisão. O formato adotado não faz
sentido algum, fazendo parecer que a apelação só teria o efeito devolutivo,
deixa as portas abertas (rectius: escancaradas) para a sua suspensão. Na
prática não há a concessão do efeito suspensivo: ele é obtido ao se protocolar o incidente. Sem qualquer vacilação, é possível afirmar que existe um
efeito suspensivo condicionado à apresentação do incidente, sendo lícito ao
relator tão somente afastá-lo, caso não veja probabilidade de provimento
do recurso ou relevância na fundamentação.
O efeito suspensivo está ali o tempo todo, basta que o apelante apresente uma petição com esse objetivo e, imediatamente, fica suspensa a eficácia da sentença. E isso, consoante a redação do projeto alterado, sem que
o relator sequer analise os argumentos expendidos nessa petição, isto é,
sem um exame rigoroso quanto à probabilidade de provimento do recurso.
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O projeto do novo CPC, na versão apresentada pelo seu relator no
Senado nos faz pensar que – ainda – “no fundo, encontramo-nos em presença do velho e surrado racionalismo dos séculos XVII e XVIII, e seu conhecido desprezo pela natureza dialética do processo, como instância de verdades apenas contingentes, em que ao contrário do que ocorre no domínio
das ciências puramente lógicas90”.
Por outro lado, na versão apresentada no relatório-geral do Senador Valter Pereira, a decisão do relator no incidente quanto a atribuição de efeito
suspensivo é irrecorrível. Isto implica dizer que contra tal decisão não caberá
recurso algum e, obviamente, não será possível nem mesmo aos regimentos
internos dos tribunais a previsão de agravo regimental. A regra é funesta,
parecendo olvidar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao
cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, impetrado no próprio tribunal, nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 527 do atual Código
de Processo Civil91-92, já que está sedimentado o entendimento do writ of
mandamus contra ato judicial quando o sistema recursal se mostrar inapto, o
que obviamente ocorre quando a decisão é irrecorrível93. O parágrafo único
do artigo 527 do atual Código de Processo Civil dispõe que são irrecorríveis
a decisão do relator que converter agravo de instrumento em retido ou
atribuir efeito suspensivo ao agravo ou antecipar total ou parcialmente a
pretensão recursal. Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.934/PR, de relatoria
da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJe. em 09/02/2009, entendeu pelo
cabimento do mandamus, como meio processual apto a impugnar decisão
nestes casos,ante a inexistência de recurso, fazendo a ressalva, contudo, que
o writ deve ser impetrado perante o Tribunal de origem, nos termos de seu
regimento interno.
90. SILVA, Ovídio Baptista da. Antecipação da tutela: duas perspectivas de análise. In: Sentença e
coisa julgada: ensaios e pareceres. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 262.
91. É o que se depreende do voto condutor do RMS 25.143/RJ: “Por se tratar, assim, de decisão
irrecorrível e não sujeita a correição parcial, há de se admitir a impetração de mandado de
segurança contra a decisão que converte o agravo de instrumento em retido.” (STJ– RMS 25.143/
RJ, Rel. Ministra Nancy Anadrighi, Terceira Turma, julgado em 04/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1221).
No mesmo sentido: STJ– RMS 30.475/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
02/03/2010, DJe 19/03/2010.
92. Também pelo cabimento de mandado de segurança: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos
no CPC brasileiro. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 436. MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito
processual civil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 137.
93. “Então, em se tratando de despacho ou ato judicial contra o qual não caiba recurso, admite-se a impetração do mandado de segurança”. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda
pública em juízo. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p.513.
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Ora, é inútil a vedação do recurso, já que o Superior Tribunal de Justiça
em situação análoga e já na vigência da nova lei do mandado de segurança
(Lei nº 12.016/2009) vem entendendo ser cabível mandado de segurança, o
que é indesejável, já que o uso de uma ação autônoma de impugnação atravanca o funcionamento dos tribunais. Assim, melhor seria se o novo CPC não
vedasse o cabimento de recurso no caso, abrindo-se a via de cabimento de
agravo regimental.
8. Considerações Finais
A importância de se analisar o tema sob um prisma adequado, afastando o efeito suspensivo com regra geral (pois de nada adianta dizer que a
apelação será recebida apenas no efeito devolutivo se o simples protocolo
de uma petição retira a eficácia da sentença), advém do fato de o sistema
recursal ser um ponto central em nosso sistema.
O projeto proposto parece assegurar a máxima do “é preciso mudar para
permanecer”. A criação de um efeito suspensivo condicionado ao protocolo de
um incidente, a rigor, não representa mudança alguma. Quando muito, pode-se sustentar que agora o relator poderá afastar o efeito suspensivo, pois é
isso o que ele fará caso julgue improcedente o incidente.
Na verdade, abandonar um paradigma não é fácil e o projeto de fato
parece não almejar fazê-lo. Mas, da maneira como resta proposto o paradoxo do sistema processual brasileiro subsistirá. E ter-se-á perdido uma
oportunidade de flertar com um novo modelo processual pautado em técnicas que de fato salvaguardem em tempo razoável a satisfação da pretensão.
Não fica claro por qual motivo o texto do anteprojeto apresentado pela
comissão de juristas foi modificado, uma vez que o ponto analisado era um
dos grandes méritos do modelo originário. O contrário da proposta aprovada a partir do relatório geral pelo senado. Em sua versão mais atual,
o projeto redundou no paradigma racionalista, propondo uma maquiagem
para, quiçá, mitigar a evidente incoerência entre a generalização da antecipação de tutela satisfativa e a suspensividade como regra na apelação.
Conforme julgamos ter demonstrado, a necessidade de restringir os
poderes do juiz, que impõe uma verdadeira desconfiança na atividade do
juiz de primeiro grau, em manifesto descrédito das sentenças, guarda inescondível relação com as ideias de um direito geométrico e racionalista, em
que a lei só teria um único significado94.

94. SILVA, Ovídio A. Baptista. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2006, p. 246.
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INTRODUÇÃO
O fim da atividade jurisdicional é a solução do conflito de interesses, o
que se faz através da sentença. Não obstante, por vezes, a existência de
algum defeito processual impede a apreciação do mérito da causa. Destarte,
se por qualquer motivo o magistrado não puder apreciá-lo, deverá recusar
desenvolvimento à causa, fazendo-o igualmente através de sentença. Uma
vez que a recusa processual é feita através de sentença, temos no nosso
sistema, sob tal aspecto, sentenças de duas naturezas: as que apreciam o
mérito da causa (fim último do processo) e as que – por acidente processual
– não apreciam o mérito da causa, mormente quando o vício seja insanável
ou, muito embora sanável, não conte com o ajuste devido da parte autora. A
qualquer tempo, verificando a existência de vício processual não passível de
correção, restará ao juiz a resolução terminativa do processo.
Ao que serve a este trabalho, podemos dizer que são dois os momentos
em que o juiz pode verificar o defeito: a) antes de receber a petição inicial; b) após ter recebido a inicial, sobretudo quando o recebimento produz

1.
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efeitos jurídicos processuais com o regular seguimento do rito, culminando,
normalmente, com a determinação de citação do réu.
É certo que em ambos os casos a sentença terá efeitos apenas processuais, pois não apreciará o mérito. Contudo, na primeira hipótese antes
narrada, a resolução sem exame meritório terá uma especial nuance: o indeferimento da petição inicial. Neste caso, o juiz “nega seguimento” à inicial e
sequer promove a triangularização da relação processual. Ao contrário, se
não observou o defeito processual initio litis, recebendo a petição inicial, não
poderá, no futuro, indeferi-la, mormente porque a mesma já terá produzido
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 liminarmente
o prosseguimento da causa, não admitindo o processamento da demanda.
(...). O indeferimento da petição inicial somente 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 motivo”2.

A resolução sem mérito do processo, seja por indeferimento ou não
da inicial, descarta maiores preocupações frente ao tema aqui abordado,
mesmo porque encerra o processo sem impossibilitar, em tese, a renovação
da ação, ante à inexistência de coisa julgada material.
Porém, há situações em que a sentença de indeferimento da petição
inicial propõe-se a resolver o mérito da causa. Em princípio, a circunstância
denota certa preocupação, pois indeferir a inicial significa sentenciar o processo sem a triangularização da relação processual, isto é, sem chamamento
do réu. É daí que surge uma questão crucial: é dado ao magistrado resolver o mérito da causa, fulminando o conflito, incidindo a jurisdição sobre
as partes e o bem da vida, sem citar o réu, portanto, sem abrir espaço ao
contraditório? Eis o ponto nevrálgico que circunda a chamada improcedência
liminar do pedido.
Na redação original do Projeto (art. 317), o instituto denominava-se
“rejeição liminar da demanda”, que era de todo inapropriado, pois a providência não enseja rejeição da demanda. Ao contrário, encerra acolhimento
dela para, então, promover-se o julgamento do mérito (improcedência
prima facie). Todavia, a expressão “improcedência liminar do pedido” deixa

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.
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a desejar, mormente porque “liminar” traz a idéia de decisão interlocutória,
dentro da nossa prática processual. Melhor seria substituir o nomem juris
por “improcedência antecipada do pedido”, “improcedência imediata do
pedido”, “indeferimento meritório da petição inicial” ou expressão equivalente, assentando, inequivocamente, tratar-se de uma sentença de mérito.
Após o Parecer da Comissão Provisória de Reforma, consubstanciado no
Relatório-geral apresentado pelo Senador Valter Pereira, a regra foi migrada
para o art. 307. É sobre ele que versará o presente trabalho, que, por sua
natureza, cingir-se-á a tecer apenas algumas observações pontuais, advindas
de uma primeira impressão sobre o dispositivo legal.
ANTECEDENTES LEGAIS SOBRE A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO
PEDIDO
O julgamento prima facie não é novidade em nosso sistema. Com ele convivemos há muitos anos. O art. 295 do CPC/73, desde sua redação originária,
já determinava: “A petição inicial será indeferida: (...) IV – quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição”. De outro turno, o art. 267,
I, do CPC/73 prevê a extinção do processo sem exame de mérito no caso de
indeferimento da inicial.
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 hipóteses 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.

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 porque feita sob indeferimento da petição inicial.
Conclusivamente, o CPC/73 já continha hipótese de indeferimento da inicial (portanto, sem que tenha havido a citação do réu) com apreciação de

3.

Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 218/219.
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mérito, aliás, como uniformizado no Simpósio de Processo Civil de Curitiba
em 19754-5-6.
Por ocasião da Terceira Onda de Reforma do CPC/73, a Lei nº 11.277/06,
acrescentou o art. 285-A7, aumentando, sobremaneira o espectro do julgamento de mérito sem necessidade de citação do réu.
Outra hipótese pode ser encontrada, ainda hoje, na Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/92), segundo a qual, antes mesmo de determinar
a citação do réu, poderá o magistrado rejeitar a petição inicial se concluir
pela manifesta improcedência da pretensão posta em juízo (art. 17, § 9º).
Portanto, um primeiro passo é desmistificar a idéia segundo a qual o
julgamento de mérito sem citação do réu é algo inusitado em nosso sistema
processual.
OBSERVAÇÕES INICIAIS SOBRE O TEXTO DO ART. 307
O instituto da improcedência liminar do pedido veio fazer o papel, mutatis
mutandis, do art. 285-A, que foi incrementado pela Lei nº 11.277/06 no CPC/73.
Contudo, ao que parece, o legislador recuou frente à ousadia do art. 285-A
do CPC/73, vez que sistematizou o julgamento prima facie no art. 307 do Novo
CPC de forma bem mais amena, reduzindo em muito o alcance do instituto8.
Passemos, pois, a tecer algumas palavras iniciais sobre o novo art. 307:

4.
5.

6.

7.

8.

Conclusão XXVI: “Quando o juiz indefere a petição inicial por motivo de decadência ou prescrição, há encerramento do processo com julgamento de mérito”.
Não houve ao longo do tempo maior acaloramento dos debates porque as circunstâncias em
que a medida poderia ser suscitada eram restritas, principalmente porque o Código Civil de
1916 não permitia o reconhecimento ex officio da prescrição (justamente o que ocorria no
indeferimento da inicial), exceto se concernente a direitos não-patrimoniais (art. 166), o que
a tornava rara, quiçá impossível, pela dificuldade em se localizar prescrição em matéria não-patrimonial. Até mesmo o Código Civil de 2002 dificultou a aplicação da medida, pois determinava no art. 194 que o juiz não poderia suprir, de ofício, a alegação de prescrição, salvo se
favorecesse a absolutamente incapaz, regra esta que só foi revogada pela Lei nº 11.280/06.
Impõe-se informar que o Novo CPC corrige o equívoco de outrora ao vislumbrar o reconhecimento, de pronto (antes da citação do réu), da prescrição ou decadência, em posição geográfica devida (no caso, no próprio art. 307, que prevê a improcedência liminar do pedido).
“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 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”.
Em certa passagem do Relatório da Comissão de Reforma, apresentado pelo Senador Valter
Pereira, encontra-se assentado: “A disciplina relativa às hipóteses em que a petição inicial
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Art. 307. O juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que se fundamente em matéria exclusivamente de direito, independentemente da citação do réu, se este:
I – contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça;
II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III – contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se
verificar, desde logo, a ocorrência a decadência ou a prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado
da sentença.
§ 3º Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto no art. 306.

Uma primeira observação: o dispositivo há de ser interpretado como
sendo o lastro legal para julgamento de mérito sem citação. Não foi, por isso,
bem posta a expressão “independentemente da citação”, pois dá a idéia de
que o juiz poderá adotar a medida ainda que não cite o réu. Vale dizer: se
quisesse, poderia aplicar o instituto após citá-lo. Não é esse, evidentemente,
o espírito do dispositivo legal. Com efeito, a idéia fulcral do instituto é justamente o julgamento prima facie (apreciação de mérito sem citação do réu e
não “independentemente” dela).
Caso o juiz não se sinta seguro ou convencido de que a petição inicial
apresentada enquadra-se no art. 307, deverá abortar qualquer medida a
respeito, determinando a citação do réu, após admitir a petição inicial.
Uma vez citado o réu, já não será mais possível aplicar a improcedência
liminar do pedido, mas sim o julgamento imediato da lide (art. 341), outro
instituto, que veio substituir o então conhecido “julgamento antecipado da
lide” (art. 330 do CPC/73). Em que pese o art. 341 falar em “julgamento imediato”, entenda-se por ele o julgamento que vem logo após a citação, seja
com apresentação de resposta pelo réu (hipótese do art. 341, I), seja sem
ela (hipótese do art. 341, II).
Uma segunda observação refere-se ao pedido do autor, que deveria
ostentar possível controvérsia apenas quanto ao direito aplicável e/ou

pode ser indeferida é, inegavelmente, mais completa que a do Código vigente, sendo expressa
a viabilidade de sua rejeição por questões de mérito”. Parece-nos um equívoco a afirmativa,
uma vez que o art. 307 do Novo CPC vislumbra aplicação muito mais restrita que o art. 285-A
do CPC/73.
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interpretação jurídica (se citado fosse o réu). Isso porque não existe “pedido
que se fundamente em matéria exclusivamente de direito”. Há uma impossibilidade natural disso, pois toda causa tem um suporte fático.
Por pedido fundamentado em matéria exclusivamente de direito há de
se entender aquele que, em tese, não vislumbra controvérsia sobre fatos,
porém, nada obstando que o réu (se citado fosse) pudesse vir a questionar
os contornos do suporte fático da demanda9.
A interpretação, no caso concreto, sobre a natureza do fundamento
do pedido (se exclusivamente de direito ou não), demandará do magistrado uma dose de subjetivismo, que poderá ser facilmente resolvido com
a sua experiência em causas da mesma natureza das quais já tenha tomado
conhecimento10. De qualquer modo, não se encontrando o magistrado seguro
quanto à questão, deverá rejeitar a aplicação do art. 307, dando regular
seguimento à causa que, frise-se, após a citação do réu, poderá ser julgada
antecipadamente na forma do art. 341.
Uma terceira observação alude aos precedentes que validam a aplicabilidade do art. 307. Ao contrário do art. 285-A do CPC/73, que não discrimina a
natureza do precedente judicial a dar lastro à aplicação do julgamento prima
facie, o art. 307 do Novo CPC faz severas limitações11.
Destarte, o julgamento liminar de improcedência só poderá ser manejado se o pedido estiver em desconformidade com: a) súmula do STF ou STJ;
b) julgamento em sede de recursos repetitivos do STF ou STJ; c) entendimento
firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Foi clara, portanto, intenção do legislador, no intuito
de prestigiar as decisões do STF e STJ, tal qual já vinha, há muito, fazendo12,
9.

Imagine-se, por exemplo, uma demanda proposta por um servidor público, que tenha por
objeto a declaração de nulidade de um ato administrativo que reduziu o seu vencimento,
argüindo, para tanto, a inconstitucionalidade da redução do salário. Trata-se de causa com
potencialidade de ser unicamente de direito. Mas, nada impede que a Administração Pública
negue ser o autor um servidor público ao tempo da publicação do ato impugnado, o que demandaria exame fático (ato de nomeação e posse, existência do suposto ato exoneratório etc).
10. É por essa razão que o art. 285-A do CPC/73 determina que o juiz só pode aplicar o julgamento
prima facie se já tiver julgado, anteriormente, causas idênticas.
11. O art. 285-A faz menção expressa ao precedente do próprio juízo, quando afirma “...no juízo já
houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos...”. Não obstante, ao comentar o dispositivo, logo que incluído no CPC/73, já defendíamos a possibilidade
de o juiz fazer uso de precedentes de outros juízos de 1º grau, tribunais, e notadamente dos
tribunais de superposição (Comentários às reformas do código de processo civil, p. 93/94).
12. Desde 1998, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.756, o CPC/73 autorizou o relator a
negar seguimento ao recurso quando contrariasse súmula ou jurisprudência dominante do STF
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abrindo exceção apenas para as hipóteses do item “c”, retro, que abrangem
julgamentos oriundos de tribunais locais.
Não nos pareceu feliz o legislador, pois limitou sobremaneira o magistrado de primeiro grau, usuário maior que será do instituto sob comento. A
restrição criada, não existente no art. 285-A do CPC/73, retira do juiz singular
o poder de decidir prima facie com base em decisões antecedentes de sua
própria lavra, ou mesmo da jurisprudência dominante do tribunal ao qual
vinculado. Retira, ainda, o necessário poder criativo do julgador monocrático, tão necessário nos constantes diálogos que estabelece com a lei e jurisprudência para interpretar sistematicamente o ordenamento, objetivando a
melhor decisão no caso concreto13.
A restrição adveio de clara deliberação do Legislador em limitar a atuação do magistrado de primeiro grau. Em certa passagem, o Parecer da
Comissão de Reforma, relatado pelo Senador Valter Pereira, chega a afirmar:
“A nova redação do Substitutivo para o art. 317 também prestigia as súmulas dos tribunais superiores e os acórdãos em recursos repetitivos. Não é
possível, contudo, acolher a proposta de permitir ao juiz o indeferimento
‘por qualquer outro motivo’, ou seja, com base na simples convicção do
magistrado”. Resta-nos claro e injustificado o desprestígio à convicção do juiz
singular, mesmo porque, outra coisa não faz qualquer órgão judiciário senão
julgar conforme suas convicções.
A intenção restritiva também restou clara quando, por emenda do Senador Francisco Dornelles, foi suprimida a possibilidade de o juiz singular julgar liminarmente o mérito da causa quando o pedido fosse manifestamente
improcedente. No caso, justificou-se – desta feita corretamente – a exclusão
da hipótese por “imprecisão” do advérbio, que poderia acabar comprometendo o dispositivo.
A par de defendermos que melhor seria conceder ao juiz singular maior
liberdade na aplicação do julgamento prima facie, resta evidente que não lhe
ou de Tribunal Superior (art. 557, caput). Semelhantemente, a Lei permitiu ao relator, de plano,
dar provimento ao recurso quando estiver em conformidade com súmula ou jurisprudência
dominante do STF ou de Tribunal Superior (art. 557, § 1º-A). Posteriormente, a Lei nº 11.276/06,
que introduziu o comentado art. 285-A, autorizou o juiz de primeiro grau a não receber o
recurso de apelação quando a decisão recorrida estiver em conformidade com súmula do STJ
ou STF (art. 518, § 1º).
13. Luiz Guilherme Marinoni, Precedentes obrigatórios, p. 519, defende a temática do dispositivo,
quando permite a aplicação do art. 307 (casos dos incisos I e II) apenas se o pedido contrariar
súmula do STF ou do STJ ou, ainda, contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos.
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seria dado julgar, dentro do espírito do instituto, contrariamente a entendimento pacificado no âmbito do STF e STJ.
A quarta observação se refere à coercibilidade do dispositivo. Diferentemente do art. 285-A do CPC/73, que dá ao julgador a faculdade de sua
aplicação, o art. 307 é cogente: enquadrando-se o pedido em qualquer das
hipóteses previstas, o juiz – desde que convencido da improbabilidade da
controvérsia fática – deverá julgá-lo improcedente liminarmente.
Uma outra observação, nestas linhas iniciais, reporta-se à possibilidade
de o magistrado infirmar sua própria sentença. Anote-se que de acordo com
a antiga processualística, ao prolatar a sentença de mérito, o julgador encerrava a sua atividade jurisdicional. O art. 285-A do CPC/73, a contrario sensu,
trouxe ao nosso sistema a possibilidade de retratação da decisão de mérito
e o art. 307 mantém essa possibilidade (diferente não poderia ser!).
Uma vez proferida a sentença de improcedência liminar, o autor poderá
ofertar apelação, hipótese em que o julgador poderá retratar-se, em 03 dias,
“revogando” a sua sentença de mérito, situação em que determinará o prosseguimento do feito14. A regra encontra-se no art. 306, que se reporta à hipótese de retratação no caso de indeferimento da inicial15, cuja aplicabilidade
encontra respaldo do art. 307, § 3º.
A lei não fala sobre o desentranhamento da sentença revogada dos
autos. De toda sorte, não havendo imperativo legal, é de se manter a decisão nos autos, no mínimo para resguardo do seu histórico.
Por fim, compete-nos trazer à colação uma importante observação feita
por Leonardo José Carneiro da Cunha, acerca da interrupção da prescrição,
no caso do art. 285-A do CPC/73, que deve ser totalmente aproveitada para
o art. 307 do Novo CPC. Lembra o referido doutrinador que o art. 219 do
CPC/73 determina a interrupção da prescrição com o ato citatório válido,
o que restou modificado pelo art. 202, I, do NCC, que passou a determinar
a interrupção pelo despacho do juiz que determina a citação. No caso da
sentença de improcedência liminar, a mesma é proferida sem que haja, até
aí, qualquer ordem de citação do réu (o que só ocorrerá se o autor, inconformado, apelar). A partir da premissa segundo a qual o primeiro impulso

14. O prazo estabelecido para a retratação (03 dias contados da interposição da apelação) não é
peremptório. A tal respeito já vinha se manifestando a jurisprudência no tocante ao art. 296
do CPC/73 (com regra equivalente ao art. 306 do Novo CPC).
15. O art. 306 fala em “reforma”, que, evidentemente, é expressão equivocada, pois a providência
não conduz à alteração do teor da sentença, mas sua extirpação do processo (“revogação”).
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do juiz é a própria sentença, é esta que deve ser considerada como marco
interruptivo16. Com efeito, pensar o contrário redundaria em causa com o
mérito julgado (validamente) sem interrupção de prescrição, o que seria um
absurdo jurídico.
CONSTITUCIONALIDADE DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO:
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
A citação, não se pode negar, é um dos mais importantes institutos do
direito processual. Por ser o ato com o qual o réu é convocado a integrar
a relação processual (art. 207), é na citação que encontramos o primeiro
sustentáculo do contraditório. Inobstante sua importância, o ato citatório foi
dispensado pelo art. 307. Este é o ponto nevrálgico. Com efeito, nas situações
indicadas, estará o magistrado autorizado a julgar o processo sem prévia
citação, não advindo, daí, qualquer nulidade (art. 10, parágrafo único, art.
208 e art. 474, parágrafo único).
O art. 307 busca promover a economia processual, evitando o desenvolvimento da causa apta, de logo, ao julgamento de mérito. Cumpre, portanto,
a celeridade determinada na Constituição Federal17.
Em apressada leitura, pode até parecer que há mácula ao contraditório,
pois o dispositivo permite o julgamento de mérito sem citação. Mas, fazendo
uma detida análise, afasta-se essa conclusão.
Ao receber a petição inicial, caso o magistrado aplique o art. 307, julgando o mérito da causa initio litis, três situações podem advir:
i) o autor, inconformado, interpõe apelação, e o juiz se retrata (art. 307, §
3º, c/c art. 306, caput);
ii) o autor apela e o juiz mantém a sua decisão (art. 307, § 3º, c/c art. 306, §
1º);
iii) o autor se conforma com a decisão, deixando escoar in albis o prazo de
recurso.
Nas duas primeiras hipóteses, não há como sustentar ofensa ao contraditório, pois, em ambas, haverá a citação do réu. Na primeira, tendo o juiz
16. Leonardo José Carneiro da Cunha, Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (julgamento
imediato de processos repetitivos – uma racionalização para as demandas de massa), p.
103/104.
17. A improcedência liminar do pedido como corolário de celeridade está demonstrada no art.
12, § 2º, I, do Novo CPC, segundo o qual o juiz deverá julgar a causa dispensando-a da ordem
cronológica de conclusão.
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revogado a sentença, elimina-se o efeito do art. 307, seguindo-se normalmente o rito. Na segunda, o réu será citado para responder ao recurso.
Questão mais complexa se afigura na hipótese do item “iii”, pois, inexistindo recurso, não será o réu citado. Por conseguinte, a sentença transitará
em julgado, operando os efeitos da coisa julgada material18.
Mas, ainda assim, não há qualquer ofensa ao contraditório, sobretudo
porque sua exigência é dispensada neste caso. A razão maior do princípio
do contraditório é a proteção da parte processual. Se a decisão judicial, em
tese, tem a aptidão de causar prejuízo ao réu, a este deve ser assegurado o
direito de contribuir para a formação do convencimento do julgador.
Na questão sob análise, obrigatoriamente, a decisão judicial será plenamente favorável ao réu. Nessa linha, sequer teria ele o que impugnar! Se o
réu não teria interesse jurídico em obstar a decisão, não há que ser aplicado
o princípio do contraditório. Destarte, a hipótese do item “iii” não ostenta
mitigação ao princípio constitucional, senão verdadeira desnecessidade de
sua aplicação.
Não se pode olvidar que a concepção filosófica do contraditório reside
na máxima da proteção jurídica. No âmbito do art. 307, muito embora o réu
não seja citado, estará ele devidamente amparado, porquanto a sentença
ser-lhe-á totalmente favorável. Conseqüentemente, a finalidade da norma
constitucional será devidamente alcançada.
A Constituição Federal confere ao réu o direito ao contraditório, porém,
em momento algum determina que seja através de citação inicial. Oportuno
dizer que, antes mesmo da inclusão do art. 285-A no CPC/73, Fredie Didier
Jr., já conclamava que “sentença proferida sem a citação do réu, mas a
favor dele, não é inválida nem ineficaz, tendo em vista a total ausência de
prejuízo”19.
Outro ponto de argumentação pode ser feito mediante comparação
entre a sentença de improcedência liminar e a antecipação de tutela inaudita
18. “Não há como negar que a sentença liminar de improcedência ocasionará, após o trânsito em
julgado, a formação de coisa julgada material, à medida que o mérito da lide foi devidamente
apreciado e decidido” (Frederico Augusto Leopoldino Koehler, Breve análise sobre alguns
aspectos polêmicos da sentença liminar de improcedência (artigo 285-A do CPC), p. 75). A
questão foi suscitada na doutrina tendo em vista que o art. 285-A não mencionava a intimação do réu do teor da sentença (na hipótese de o autor não ofertar apelação). Entretanto,
o melhor entendimento já caminhava no sentido de que o juiz deveria, de uma forma ou de
outra, dar ao réu ciência da sentença prima facie, até mesmo para que ele pudesse, no futuro,
argüir a coisa julgada.
19. Fredie Didier Jr., Pressupostos processuais e condições da ação, p. 172.
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altera pars. Como se sabe, desde 1994 é permitido ao juiz, genericamente,
conceder liminar de mérito. Se conferida em favor do autor, será necessariamente contrária ao réu. É o que se verifica na antecipação de tutela e nas
liminares em geral, ex vi do mandado de segurança, da ação civil pública, da
ação popular, dentre outras, concedidas sem prévia oitiva da parte contrária.
Compete-nos frisar que as normas autorizativas desses pronunciamentos
antecipatórios são constitucionais. Da demonstração de sua constitucionalidade, inclusive, há muito já se ocupou a doutrina e a jurisprudência, sendo-nos, portanto, prescindível dizer o óbvio. Decisões liminares são diuturnamente exaradas contra o réu sem sua oitiva, que, em verdade, só ocorrerá
a posteriori. Não raro, o demandado apenas toma conhecimento de uma
decisão contra si proferida quando é efetivada no mundo fático. Neste caso,
o contraditório é preservado na medida em que é permitido ao prejudicado manifestar-se no feito, podendo impugnar a decisão liminar através de
recurso ou, quiçá, por pedido de reconsideração.
Ressaltemos que a decisão antecipatória (sob o aspecto material) deferida sem oitiva do réu, tem conteúdo semelhante a uma sentença (muito
embora não tenha a sua forma), pois, decide – ainda que parcialmente – o
mérito da causa. Nesse enfoque, conquanto possa o juiz – com o devido
amparo constitucional – conceder liminar meritória contra um réu sem citá-lo, com muito maior razão, o magistrado poderá beneficiá-lo com sentença
antecipada de mérito.
Não se diga que, no caso das liminares, o permissivo da decisão inaudita
reside no fato de ser ela interlocutória e não sentença, pois, independentemente de ser decisão interlocutória ou sentença, ambas são pronunciamentos provisórios de mérito, na medida em que poderão ser impugnadas por
recurso.
Observe-se, por derradeiro, que contra a liminar deferida initio litis, o réu
prejudicado terá à sua disposição o recurso de agravo de instrumento que,
de ordinário, não terá efeito suspensivo. Já no caso do art. 307, sequer o réu
precisaria se preocupar com o efeito atribuído ao recurso, se interesse em
recorrer tivesse (o que não é o caso). Se nada foi deferido pelo juiz, igualmente nada haverá de suspender.
A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO ÂMBITO DA
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS
Questão curiosa reside em saber se é possível aplicar a improcedência
liminar do pedido no âmbito dos tribunais. O sistema processual civil contempla uma série de causas cuja competência originária não pertence ao
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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). A Constituição dos Estados-membros, por seu turno, têm regras atinentes à competência originária dos
tribunais locais. Assim, à guisa ilustrativa, em obediência 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.
Por suas peculiaridades, nas ações diretas de controle de constitucionalidade (ADIn, ADC e ADPF), não se pode pretender a aplicação do art. 307. São
ações cujo objeto é abstrato. Não há um bem da vida em concreto. O objeto
é a norma infraconstitucional. Não há propriamente “réu” e não se pode
sustentar a existência de conflito de interesses. Enfim, os elementos jurídicos (substantivos e formais) que circundam as ações de controle direto de
constitucionalidade impedem, pela sua natureza, a aplicabilidade da improcedência liminar do pedido, além de outras nuances a seguir expostas, no
tocante às outras modalidades processuais.
Quanto à ação rescisória, o art. 921, § 1º, estabelece textualmente a
possibilidade de ser alvo da improcedência liminar do pedido. Parece-nos
um grave erro. Como já vimos, pela ritualística do art. 307, é necessário 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, é o manuseio da apelação que
dará ao magistrado a possibilidade de retratação, com a revogação de sua
sentença antecipada, medida essa que compõe a essência da improcedência
liminar.
Não há previsão de apelação, ou recurso equivalente, contra acórdão
proferido em sede de ação rescisória. Sendo assim, a aplicabilidade da
improcedência liminar do pedido na ação rescisória tem o condão de trazer
grave mácula ao devido processo legal, razão pela qual visualizamos um
erro do Legislador.
É de se concluir, nesta linha, que aos tribunais, em princípio, não será
dado aplicar a improcedência liminar do pedido, nas ações de competência
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originária, pois a possibilidade de apelação é condição sine qua non na estrutura procedimental do art. 307.
Há situações outras, entretanto, para as quais não vislumbramos óbices
ao manuseio do art. 307. Há ações de competência originária dos tribunais
cuja decisão desafia recurso ordinário constitucional, na seara cível, em situações diversas, quais sejam:
a) denegação, no âmbito dos Tribunais Superiores (no exercício de competência originária), 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”);
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”);
c) contra 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”).
Nas hipóteses acima enumeradas, o recurso ordinário serve como verdadeira apelação20. 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 antevemos qualquer problema com a aplicação
do art. 307, com as adequações necessárias.
A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NA COMPETÊNCIA
RECURSAL DOS TRIBUNAIS: HIPÓTESES DO ART. 965, § 3º
Antes da reforma de 2001 (CPC/73), quando o juiz de primeiro grau extinguia o processo sem apreciar-lhe o mérito, o Tribunal, ao julgar a apelação,

20. 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 outros.
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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 incorrer na chamada “supressão de instância”. Com o advento
da 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 julgamento
(art. 515, § 3º). A sistemática foi mantida e até ampliada no Novo CPC, que
determina (art. 965, § 3º):
§ 3º Se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou estiver
em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo a
lide quando:
I – reformar sentença fundada no art. 472;
II – declarar a nulidade de sentença por não observância dos limites do
pedido;
III – declarar a nulidade de sentença por falta de fundamentação;
IV – reformar sentença que reconhecer a decadência os prescrição.

A menção à “questão exclusivamente de direito” pode induzir o intérprete à uma natural conexão com a sistemática do art. 307, podendo fazê-lo
crer na possibilidade de aplicação, no tribunal, da improcedência liminar
do pedido, mormente quando a providência do § 3º do art. 965 tenha sido
adotada pelo juízo de primeiro grau antes da citação do réu. Porém, seria
um grave equívoco!
Se o tribunal pudesse aplicar o art. 307, não teria como o autor, inconformado com a improcedência, apelar, pela impossibilidade desta espécie
recursal contra acórdão de tribunal proferido em julgamento de recurso. O
autor inconformado só teria à sua disposição: a) embargos declaratórios,
que em princípio não terão efeito modificativo; b) recursos especial e extraordinário, nos quais descabe exame de prova.
Sem possibilidade de apelação, como já vimos, há de ser afastado, de
logo, o manuseio do art. 307, pois o autor não teria como reverter sua situação e nem teria o órgão sentenciante meios de infirmar a sentença de improcedência liminar, o que revelaria mácula à sua própria sistemática.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO PREVISTA NO ART. 306, § 1º
Quando o tribunal se convence da ocorrência de error in iudicando, no
geral, não devolve o processo ao primeiro grau de jurisdição. O próprio tribunal julga a causa. Aliás, essa é uma das suas funções precípuas, sobrepondo-se à sentença recorrida. Diferentemente ocorre quando há invalidação da
sentença (error in procedendo), situação em que o tribunal, usualmente,
devolve os autos ao juízo a quo, a fim de que seja emitida nova sentença.
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Contudo, na hipótese de a sentença recorrida ter-se pautado no art. 307,
ainda que o tribunal se convença de que a medida cabível seja a reforma,
não poderá agir de outra maneira senão invalidando a decisão. Assim, o
órgão ad quem não julgará o mérito, devendo, inelutavelmente, devolver os
autos para que nova decisão seja exarada.
O entendimento majoritário da doutrina, contudo, é diverso do aqui
exposto. Para Fredie Didier Jr., “as contra-razões do réu terão conteúdo
muito semelhante ao de uma contestação, uma vez que se trata de sua
primeira manifestação (...) Como se trata de causa cujo julgamento dispensa
produção de outras provas (...) não assustará se o tribunal, acaso pretenda
reformar essa sentença, em vez de determinar a devolução dos autos à primeira instância, também examine o mérito e julgue procedente a demanda,
sob o argumento de que o réu já apresentou defesa (em forma de contra-razões) e a causa dispensa atividade probatória em audiência“21.
No mesmo sentido, Leonardo José Carneiro da Cunha: “... Eis a razão pela
qual o réu é citado para responder ao recurso: poderá o tribunal, se assim
o requerer o apelante, ao dar provimento à apelação, já julgar a causa, acolhendo o pedido formulado na petição inicial”22.
Não nos parece, entretanto, a melhor medida. 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. Se a sentença
for prolatada na forma do art. 307 (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 fica podado de várias medidas que tipicamente são argüíveis em sede de contestação, que só caberia no juízo originário e antes de
proferida a sentença.
É por isso que, dando provimento à apelação impugnativa da sentença
de improcedência liminar do pedido, o tribunal não poderá, no nosso sentir, “reformar” a decisão (portanto, substituindo o julgamento meritório).
Ao caso, deverá “invalidar” a sentença, negando a sua eficácia não só no
plano material, mas também no processual. Dessa forma, os autos deverão

21. Flávio Cheim Jorge, Fredie Didier Jr., Marcelo Abelha Rodrigues, A terceira etapa da reforma
processual civil, p. 59.
22. Leonardo José Carneiro da Cunha, Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (julgamento
imediato de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa), p. 102.
Compartilha da mesma convicção Frederico Augusto Leopoldino Koehler, Breve análise sobre
alguns aspectos polêmicos da sentença liminar de improcedência (artigo 285-A do CPC), p. 73,
ao lado de tantos outros.
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ser baixados ao órgão apelado, para que seja dado regular andamento ao
feito23.
CAUSAS SUJEITAS À INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Em certas causas, seja por conta da natureza da relação jurídica, seja
pelo bem objeto do litígio, faz-se necessária a intervenção do Ministério
Público (art. 156). A norma é cogente e o próprio Código anuncia a nulidade
do processo desenvolvido sem a participação ministerial (art. 254).
Tratando-se de causa sujeita à intervenção do Ministério Público, nada
impedirá a providência do art. 307. Contudo, o magistrado deverá conciliar
as disposições legais, ouvindo o órgão ministerial antes de proferir a sentença de improcedência liminar do pedido.
Ao determinar a intimação do Ministério Público, deverá o juiz, de logo,
esclarecer acerca da aplicação do art. 307. Dessa forma, o Ministério Público
terá ciência de que opinará quanto ao mérito da causa e não mediante
“parecer interlocutório”.
Ademais, não custa lembrar que nas causas sujeitas à sua intervenção, o
Ministério Público poderá recorrer (art. 157, II). Conseqüentemente, tão logo
exarada a sentença, o Ministério Público deverá ser intimado da mesma,
ainda que seu parecer tenha manifestado concordância com a sentença
prima facie.
Mesmo antes da sentença, uma vez instado a se manifestar, poderá o
Ministério Público, na qualidade de defensor da ordem jurídica, manifestar
discordância com a aplicação da improcedência liminar do pedido, tecendo
argumentos que busquem demover o magistrado no tocante à medida
anunciada.
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR APÓS A SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR
No caso da sentença de improcedência liminar do pedido, se o autor não
indicar o endereço do réu, o Judiciário não terá como citá-lo. Em que pese
o processo ter impulso oficial (art. 2º), há uma série de atos que dependem
23. José Henrique Mouta Araújo, Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da
Lei 11.277/06 – observações e críticas, p. 79, também defende a inviabilidade da reforma
direta pelo tribunal, utilizando como argumento central o limite objetivo cognitivo do recurso
(demonstração de ausência de identidade da sentença com o precedente), o que é suficiente
para impedir que o tribunal inove, acolhendo pela via da apelação conteúdo por ela não
ventilado.
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da manifestação da parte. No geral, se o autor não se desincumbe das providências a seu cargo, o processo será extinto sem exame de mérito. O abandono da causa, inclusive, tem previsão própria (art. 472, III).
Dentro da dinâmica no art. 307, é possível que o autor, experimentando
decisão desfavorável, tão logo interponha apelação, abandone a causa, por
exemplo, deixando de informar o correto endereço do réu para fins citatórios, embora instado especificamente a isso. Em tal conjectura, o juiz não
poderá aplicar ao autor a sanção do art. 472, III. Com efeito, não poderá
extinguir o processo sem exame de mérito, sobretudo quando já há sentença meritória nos autos. Pensar o contrário denotaria insanável mácula
ao próprio art. 481, segundo o qual “Publicada a sentença, o juiz só poderá
alterá-la: I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou lhe retificar erros de cálculo; II – por meio de embargos
de declaração”.
Nesta linha, de um lado não poderá o magistrado “punir” o autor com a
extinção terminativa do feito; de outro, não poderá dar seguimento ao rito,
pois não lhe será permitido remeter os autos ao tribunal sem antes citar o
réu para responder ao apelo.
Ao caso, entendemos não caber, em princípio, a citação por edital, pois
tal modalidade citatória somente é cabível quando é incerto ou desconhecido o réu, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontre
e nas demais situações expressas em lei. É possível que nenhuma dessas
situações ocorra. Se o juiz determinar a citação por edital, pelo fato de não
poder extinguir o processo sem resolução de mérito, a este será imposto um
grave prejuízo.
Assim, o autor desinteressado seria “premiado” com a citação ficta do
réu, que, no mais das vezes, não toma substancialmente conhecimento da
demanda contra si aforada.
Por outro lado, o arquivamento do processo também não seria medida
cabível, pois, nos autos, há um recurso de apelação a ser julgado pelo tribunal. Aguardar o processo em cartório, até que o autor resolva informar o
endereço do réu, também não é medida que esteja em conformidade com o
melhor direito, pois o processo deve ter um norte voltado a sua resolução.
Parece-nos que a melhor solução seria a revogação, pelo magistrado, do
despacho que recebeu o apelo, negando-lhe seguimento por ausência de
interesse processual. Observando o julgador que o autor não vem demonstrando atenção no prosseguimento do recurso, será o mesmo trancado no
juízo a quo e, conseqüentemente, a decisão recorrida transitará em julgado.
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RESPOSTA DO RÉU AO SER CITADO NA FORMA DO § 1º DO ART. 306
O Novo CPC concentrou na contestação toda a matéria de defesa, extinguindo as figuras da exceção e da reconvenção, previstas no CPC/73. Não que
tenha extinguido, substancialmente, as medidas nela patrocinadas. Apenas,
reuniu na contestação as argüições gerais da defesa. Desta forma, a incompetência relativa e a parcialidade do magistrado, antes combatidas através
de exceções, agora são questionadas no próprio teor da contestação (art. 64
c/c art. 327). Já a reconvenção, foi extinta enquanto peça processual, ficando
a matéria remetida para o pedido contraposto, também patrocinado na contestação (art. 326).
Uma vez que a função precípua da contestação e do pedido contraposto
é a obtenção de sentença favorável, não serão cabíveis quando o réu for
chamado ao feito na forma do art. 307. Primeiro, porque já há sentença nos
autos, não podendo o julgador inová-la. Segundo, pelo fato de a decisão exarada com base no art. 307 ser totalmente favorável ao réu, de modo que não
teria ele interesse em apresentar defesa de mérito. Não cabendo contestação e pedido contraposto, não há que se falar em cabimento de declaração
incidente, pelas mesmas razões.
Outra questão reside em saber se o réu, uma vez citado para responder
ao apelo, poderia argüir a parcialidade e a incompetência relativa do magistrado. No caso, o réu almejaria o julgamento do processo por um “juiz natural”, i.e., por um juiz competente e imparcial. Quanto à argüição de impedimento e de suspeição, não devem ser cogitadas na mecânica do art. 307.
De fato, se a sentença foi inteiramente favorável ao réu, não teria ele como
argüir a suspeição ou impedimento do juiz, em tese, por falta de interesse.
No que diz respeito à alegação de incompetência, não se tem como afastar, in abstrato, o interesse. À guisa de exemplo, a causa pode ser aforada
em outra comarca que não a do lugar de domicílio do demandado. Muito
embora a causa já tenha 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 “juízo naturalmente competente”.
Porém, diversos seriam os “incômodos” que a argüição traria:
i) É inerente à argüição de incompetência o estabelecimento de contraditório (art. 338). Portanto, a intimação do autor para manifestar-se sobre
a exceção seria embaraçosa ao processo, sobretudo porque ela poderá
demandar necessidade de instrução probatória (art. 309), o que denotaria contrariedade com a própria celeridade que o legislador pretendeu
imprimir com a nova sistemática.
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ii) O objetivo da exceção de incompetência é fazer com que o processo
corra no lugar declinado pela lei, não raro, para facilitar a defesa do
demandado. No caso do art. 307, como o feito já foi julgado com pleno
benefício ao réu, revelar-se-ia a argüição como defesa processual inútil.
iii) Como o magistrado já julgou a causa, não poderia dizer-se incompetente.
Com efeito, afigurar-se-ia estranha a declaração de incompetência por
um juiz que já decidiu a causa através de sentença de mérito.
Por fim, se não cabe ao réu argüir a incompetência relativa quando citado
para apresentar resposta à apelação, é certo que poderá fazê-lo se o tribunal invalidar a decisão a quo, hipótese em que o processo será devolvido ao
juízo recorrido para regular processamento do feito. Nesta ordem de idéias,
ao ser citado para contra-arrazoar o apelo, não se poderá cogitar do efeito
preclusivo previsto no art. 65.
A incompetência absoluta, diferentemente da relativa, encerra matéria
de ordem pública e poderá até ensejar ação rescisória. Por tais razões,
devemos pugnar pelo cabimento da argüição de incompetência absoluta
pelo réu, quando da sua resposta ao apelo do autor.
Segundo a dicção do Novo CPC, a incompetência absoluta deve ser argüida
em preliminar de contestação (art. 327, II), tal qual a sistemática do CPC/73.
Feita a argüição, o juiz mandará ouvir o autor no prazo de 15 dias (art. 338).
No caso do art. 307, como a incompetência será argüida em contra-razões de
apelação, uma indagação vem à lume: deverá o juiz abrir vistas ao apelante?
Esse questionamento tem capital importância, uma vez que a desobediência
ao preceito redundaria, de ordinário, em nulidade processual.
Em princípio, atendendo à regra processual, o julgador deverá conferir
o contraditório em favor do apelante, a fim de que se manifeste acerca da
argüição. Não o fazendo, o relator estará obrigado a adotar essa providência
após o recebimento dos autos no tribunal. Na hipótese de nenhum dos dois
juízos – o a quo e o ad quem – proceder com a abertura de vistas ao autor,
duas situações podem ocorrer:
i) Caso a incompetência não seja acolhida, em tese, não há que se falar em
nulidade, pois, o apelante – contra quem se deixou de aplicar o contraditório – terá sido o beneficiado nesta questão processual. Portanto, sem
prejuízo, não há que ser invalidado o ato.
ii) Se a argüição for acolhida, uma vez que trará prejuízo ao apelante, não
tendo sido ele instado ao contraditório, fatalmente, haverá nulidade da
decisão. Ademais, se o tribunal reconhecer a incompetência absoluta, o
caso não ensejará a mera remessa dos autos ao juiz competente. Já que
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houve sentença oriunda de juízo absolutamente incompetente, deverá o
tribunal, inicialmente, anular a sentença, para, somente após, determinar a remessa ao juízo competente.
Frise-se, por fim, que o juiz que receber o processo, poderá, desde que
satisfeitos os requisitos legais, novamente julgar a causa com base no art.
307.
OMISSÃO DO RÉU QUANTO À RESPOSTA À APELAÇÃO
Caso o réu não apresente resposta à apelação, nenhuma conseqüência
gravosa poderá 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
instado a responder ao apelo e não a apresentar contestação. Portanto, não
haverá “revelia”. Mesmo porque seria de todo impróprio falar-se em “revelia” após o julgamento da causa em primeiro grau.
De mais a mais, não podemos esquecer que, para se aplicar o art. 307, 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.
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Como já visto, sempre que o juiz aplicar o art. 307, inevitavelmente,
abrirá ao autor a possibilidade de apelar. Mas, é possível que a sentença
seja obscura, contraditória ou omissa quanto a qualquer ponto suscitado na
inicial, ou, ainda, contenha erro material. Nessa hipótese, caberão embargos
declaratórios (art. 976).
Interpostos os embargos, incumbirá ao magistrado julgá-los de plano,
sendo desnecessário o contraditório, inaplicável àquela modalidade recursal. Acolhendo-os, deverá sanar o defeito, integrando sua sentença. Indeferindo-os, a decisão será mantida tal como prolatada. Qualquer que seja
o resultado, o juiz deverá providenciar a intimação do autor-embargante,
franqueando-lhe a oportunidade de apresentar apelação, cujo prazo teria
ficado interrompido (art. 980).
O sistema pátrio, entretanto, reconhece juridicidade aos embargos declaratórios com efeitos modificativos. Nestas situações, prevendo o magistrado
que o julgamento dos embargos redundará em efeito infringente, é imperioso o respeito ao contraditório, conforme copiosa jurisprudência e, agora
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com o Novo CPC, nos termos de expressa disposição legal (art. 976, parágrafo
único).
Ao julgar os embargos, contudo, não se poderá dar, propriamente, efeito
modificativo. A decisão que antes era desfavorável ao autor, passaria a ser-lhe favorável e, portanto, contrária ao réu. Contudo, nessa fase processual
sequer foi o réu citado. De outro lado, ainda se estará diante da sistemática
do art. 307, que não permite julgamento favorável ao autor.
Nessa situação excepcional, o julgamento dos embargos declaratórios
que tenha efeitos infringentes não redundará em “reforma” da decisão. Apenas (e isso passa a demonstrar uma novidade no nosso sistema), reconhecendo o juiz que a “reforma” seria cabível, deverá deixar de promovê-la e,
a contrario sensu, deverá utilizar-se de tal circunstância para “revogar” a sua
decisão, sob pena de ofensa ao contraditório.
DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA RESPOSTA DA
APELAÇÃO
A disciplina do art. 307 rechaça qualquer possibilidade de intervenção
de terceiros. As suas modalidades, no mais das vezes, acabam redundando
em exame fático. 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 indiretamente – 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
voluntário de um terceiro ao feito, o que causaria verdadeiro tumulto. Admitir a intervenção redundaria na “ordinarização” daquilo que, por natureza,
é “sumaríssimo”.
Vale, por fim, dizer que o descabimento da intervenção de terceiros não
implicará qualquer mácula ao processo, sendo restrição imposta em várias
espécies procedimentais, nada obstando que a tutela objetivada na intervenção seja promovida em processo autônomo.
DESPESAS E HONORÁRIOS
A sentença de improcedência liminar, evidentemente, não imporá qualquer despesa ao réu (seja quanto às custas do processo, seja quanto aos
honorários advocatícios), pois até a sentença, o réu não participa da relação
processual, portanto, não devendo arcar com despesa alguma. Outrossim, já
que o pedido é julgado contrariamente aos interesses do autor, é este quem
arca com os encargos da sucumbência.
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Quanto aos honorários de sucumbência, nada deve ser imposto ao vencido, uma vez que o réu não tem advogado constituído nos autos.
Situação outra ocorrerá quando o autor recorrer da sentença de improcedência liminar. Algumas situações podem daí surgir. Vejamos uma a uma:
i) O réu oferece resposta à apelação e o tribunal mantém a decisão a
quo. Neste caso, como o réu foi citado, passa a participar da relação
processual. As custas serão arcadas pelo autor, que, diga-se, já as terá
recolhido desde o oferecimento da apelação, por conta das regras do
preparo. Ainda, deverá ser o autor-apelante condenado nos honorários
de sucumbência, uma vez que o réu, para apresentar resposta ao apelo,
teria contratado e habilitado advogado nos autos.
ii) O réu não apresenta resposta ao apelo, sendo que o tribunal mantém
a decisão recorrida. Como o réu não habilitou advogado nos autos, não
há patrono a ser remunerado. Assim, o autor não será condenado nos
honorários de sucumbência.
iii) O réu apresenta resposta ao apelo e o tribunal invalida a decisão de
primeiro grau. Neste caso, o réu, inicialmente vencedor, passa a ser o
vencido? Entendemos que não. Isso porque o tribunal não reformará
a decisão, mas tão-só a invalidará, conforme entendimento aqui já
exposto. É certo que os encargos concernentes ao recurso não incidem
sobre o vencido na demanda, mas sobre o vencido no próprio recurso.
Porém, mesmo nesta linha de raciocínio, o réu não será o vencido, pois
em momento algum contribuiu para que o juiz tivesse julgado prima
facie.
iv) O réu não apresenta resposta e o tribunal invalida a decisão a quo. Os
argumentos são os mesmos do item anterior. Todavia, aqui há um fundamento a mais. Como o réu não se manifestou, não poderá ser “punido”
financeiramente. Veja-se que no nosso sistema processual, a resposta ao
recurso não se afigura como ônus processual, mas mera faculdade. Em
hipótese alguma, o réu poderá sair prejudicado pelo simples fato de não
responder a um apelo.
CONCLUSÕES
Não resta dúvida que a intenção do Legislador, com o instituto da improcedência liminar do pedido, foi implementar no sistema processual mais um
meio – ao lado de outros – de garantia da celeridade, evitando-se o desenvolvimento de rito processual quando possível o julgamento prima facie. É
certo, também, que o instituto trará inegáveis benefícios à sociedade.
204

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

Contudo, na aplicação do art. 307, há uma série de medidas e circunstâncias que não podem ser tratadas como de ordinário são, pois a improcedência liminar tem o especialíssimo detalhe do julgamento meritório sem
citação do réu.
Seria de bom alvitre, pensamos, que o Legislador tivesse regulamentado,
no art. 307, o comportamento do magistrado, do órgão do Ministério Público
e das partes no tocante a uma série de situações nas quais pode desembocar o processo, uma vez julgado prematuramente.
Todavia, não tendo feito, caberá à doutrina e à jurisprudência, na experiência do dia-a-dia, estabelecer melhores critérios que façam do instituto um
verdadeiro instrumento de prestação jurisdicional.
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ABERTURA NO ARTIGO 477 DO PROJETO
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Jean Carlos Dias1
SUMÁRIO • 1. Apresentação do problema – 2. O parágrafo único do art. 477 e a teoria dos princípios – 3. Fechando as cláusulas abertas e determinando os conceitos juridicamente indeterminados – 4. Conclusões

1. Apresentação do problema.
O processo de elaboração do novo Código de Processo Civil tem apontado para uma busca em introduzir no texto alguns pontos relevantes dos
atuais debates no campo da Teoria do Direito.
De certo modo essa intenção responde a crítica recente quanto às limitações de uma visão processual dissociada de seu entorno teórico. A assincronia entre o Código atual e os estudos da Teoria do Direito tem sido constante
fonte de aporias.
A literatura especializada tem atestado as complexas relações entre a
noção clássica do processo, como veículo de resolução de demandas individuais e os novos conflitos massificados da sociedade contemporânea.
No mesmo sentido, as questões que demandam soluções jurídicas
críticas, por envolverem relação entre as funções estatais, por tutelarem
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direitos fundamentais ou mesmo por se sustentarem em padrões normativos diversos da lei, encerram um cenário para o qual o código vigente não
foi pensado.
Esses pontos foram abordados no projeto em tramitação no congresso
nacional gerando uma leva de novos dispositivos sem paralelo em nossa tradição legal. Esse pode ser um aspecto positivo ainda que venha, certamente,
a demandar amplo esforço da doutrina em esclarecer-lhes o sentido e dar-lhe operacionalidade.
No presente ensaio examinarei a redação do atual parágrafo único do
art.477 após a aprovação do texto no âmbito do Senado Federal. O dispositivo está assim escrito:
Art. 477. O juiz proferirá a sentença de mérito acolhendo ou rejeitando,
no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Nos casos de sentença sem resolução de mérito, o juiz decidirá de forma concisa.
Parágrafo único. Fundamentando-se a sentença em regras que contiverem conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais ou princípios
jurídicos, o juiz deve expor, analiticamente, o sentido em que as normas
foram compreendidas.
O foco da minha analise estará centrado em duas linhas de argumentação. A primeira no exame e compreensão da referencias às regras que
contenham conceitos juridicamente indeterminados e clausulas abertas e, a
segunda, na referencia aos princípios.
2. O parágrafo único do art. 477 e a teoria dos princípios.
a) A impropriedade teórica a partir do texto.
Numa leitura preliminar o texto legal sob comento pode oferecer duas
leituras, para tanto é importante relê-lo, destacando os pontos críticos que
serão examinados com mais vagar:
“Parágrafo único. Fundamentando-se a sentença em regras que contiverem
conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais ou princípios jurídicos,
o juiz deve expor, analiticamente, o sentido em que as normas foram compreendidas.

A primeira leitura que pode ser feita é a que exige, para que o parágrafo
incida, que a sentença se funde em regra que contenha um dos elementos a
que faz referencia, ou seja, três hipóteses: (a) regra que contenha conceitos
juridicamente indeterminados; (b) regra que contenha clausulas gerais; (c)
regra que contenha princípios.
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A segunda leitura, trata a questão distintamente, sendo ainda assim três
as hipóteses de fundamento da sentença: (a) regra que contenha conceitos
juridicamente indeterminados; (b) regra que contenha clausulas gerais; (c)
princípios jurídicos.
O texto, do ponto de vista gramatical, é compatível apenas com a primeira leitura uma vez que a vírgula acompanhada de conjunção alternativa
indica o enlaçamento de unidades coordenadas. Mesmo a segunda leitura,
deixaria de lado a possibilidade de que regras que contenham princípios
despertem a aplicação do dispositivo.
Por isso, ambas as possíveis leituras antes referidas são equivocadas do
ponto de vista da teoria do Direito.
A simples referencia à regras e princípios no mesmo texto jurídico claramente remete ao pensamento de Dworkin. Como é amplamente sabido, o
autor estrutura o sistema jurídico em três espécies distintas: regras, princípios e políticas 2.
Os três padrões normativos, a priori, podem servir de fundamento para
uma decisão judicial, embora Dworkin se oponha fortemente às ultimas por
entender que extrapolam o campo de atuação judicial.3
Logo, percebe-se que o dispositivo ficou aquém do que deveria se pretendia realmente abranger a questão problemática da fundamentação em
tais casos.
O que pretendeu o legislador é que o juiz que expresse sua argumentação quanto diante de padrões normativos dependentes de argumentação,
ou seja, complementação de sentido por meio de técnicas argumentativas.
Evidentemente, assim, o dispositivo deveria ser escrito de modo a indicar essa multiplicidade de padrões normativos. Desse modo, uma redação
mais perfeita teria que dar conta das alternativas internas desse conjunto de
espécies normativas.
Uma redação mais clara seria:
“Parágrafo único. Fundamentando-se a sentença em princípios jurídicos expressos ou não em regras, ou em regras que contiverem conceitos juridicamente indeterminados e/ou cláusulas gerais o juiz deve expor, analiticamente, o sentido em que as normas foram compreendidas.

2.
3.

Dworkin, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes. 2002. P. 23.
Dias, Jean Carlos Dias. Controle Judicial de Politicas Públicas. São Paulo: Metodo. 2007. P. 39.
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Essa redação tem a evidente virtude de compatibilizar o texto com a
teoria do Direito de modo que o juiz teria a incumbência de exposição qualificada em todas as possíveis interações entre os padrões normativos e sua
foram de exteriorização.
b) Referências para a exposição analítica dos princípios.
O atual estágio da Teoria do Direito aponta que a virada hermenêutica
ocorreu a partir do momento em que as questões jurídicas deixaram de
poder ser resolvidas estrita e exclusivamente com recurso as normas sob a
forma de regras.
A respeito de tais casos explanei4:
Por contraposição, resta evidente que os casos em que se pode aplicar uma
regra clara de direito já preexistente não podem ser considerados difíceis.
São casos fáceis porque não há uma discussão de base sobre qual padrão
referencial normativo deve incidir.
Quando as pessoas envolvidas não discordam acerca da regra de direito
aplicável ou mesmo em relação ao modo como um princípio deve ser desdobrado, não há o tipo de conflito de base que configura os casos difíceis
(hard cases).
Sendo clara a regra já estabelecida, o âmbito de variação da decisão judicial
fica dentro de um intervalo conhecido pelas partes, permitindo, assim, um
tipo de justificativa da decisão muito mais apreensível, porque se limita a
fixar posições jurídicas compatíveis com as expectativas das partes envolvidas em uma ação judicial.
De resto, ter consenso acerca da regra de direito aplicável permite uma
considerável previsibilidade quanto ao conteúdo da decisão judicial e, por
isso, maior possibilidade de controle das variáveis jurídicas que podem ser
invocadas.
Esse panorama representa a grande maioria dos casos que são apresentados aos tribunais.

Ocorre, porem, que em alguns casos não se pode configurar o conflito
nesses moldes, então, naturalmente não se pode esperar que o mesmo conjunto de técnicas interpretativas seja aplicado. Assim analisei que5:
Há, contudo, casos em que não se tem, a priori, acordo quanto à regra de
direito aplicável e também por isso não se pode dizer que existe um padrão
dado de antemão para resolvê-los. Esses são os casos difíceis.

4.
5.

Dias, Jean Carlos. O Controle Judicial de Politicas Públicas. São Paulo: Metodo. 2007. P. 136.
Dias, Jean Carlos. O Controle Judicial de Politicas Públicas. São Paulo: Metodo. 2007. P. 137.
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Nos casos de análise de uma política com base em violação a direitos
fundamentais, tem-se exatamente o tipo de debate que se constitui como um
caso difícil, porque não se pode desde o princípio definir antecipadamente
que norma aplicar, nem tampouco o modo ou a extensão de sua aplicação.
Quando ocorrem casos dessa natureza, Dworkin aponta que a doutrina
positivista geralmente reconhece a existência de uma margem de discricionariedade, razão pela qual os juízes podem decidir de acordo com o que
entendem ser a melhor decisão.
Sendo assim, os casos difíceis fariam surgir a faculdade de julgamento
discricionário que poderia ser livremente exercida pelos juízes.
Nessa categoria de casos o positivismo oferece como solução a discricionariedade que atribui ao aplicador a liberdade de decidir o caso livremente
ainda que possa e deva levar em consideração implicitamente o contexto
jurídico em que está inserido.
Dworkin sustenta que esse procedimento é injusto e claramente antidemocrático. Em síntese, a injustiça deriva do simples fato de que ao usar a
discricionariedade no sentido forte o aplicador cria uma norma ex post que
deverá ser retroativamente ser usada como base para a decisão, isto é, a
norma a ser produzida pelo aplicador regulará um conflito presente, norma
esta que se as partes tivessem ciência previa regularia sua conduta talvez
até mesmo evitando o conflito. A critica antidemocrática é óbvia e esta relacionada ao fato de que o juiz não foi autorizado a produzir normas nestes
termos.6
De todo o modo, podemos tomar como ponto de partida que os casos
difíceis demandam uma compreensão e analise próprias que redunda em
uma técnica argumentativa destacada dos processos subsuntivos tradicionais
do positivismo.
Isso porque os princípios, que retratam algum aspecto da moralidade,
não pode ser utilizados como base para uma decisão sem um procedimento
de mediação que difere amplamente dos modelos de validação centrados
na regressão lógico-teorética à norma fundamental.
Para Dworkin o método a ser empregado para a solução de casos difíceis
com suporte nos princípios é sugerido por meio da alegoria do romance em

6.

Quanto ao argumento democrático sustentei que ele não possui a força que Dworkin supõe e
mais que isso que pode ser contra-argumentado, com base na proprioa teoria democrática.
Ver a respeito o capitulo VI do meu “O Controle Judicial de Politicas Públicas” antes citado.
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cadeia em que o aplicador deve levar em consideração a cultura jurídica
do seu contexto social e construtivamente elaborar uma decisão com ela
compatível.
A interpretação construtiva tem um etapa inicial que é pré-interpretativa
onde há identificação e qualificação do objeto, isto é, a definição do contexto
em que a solução está sendo demandada e os elementos que devem ser
necessariamente analisados levando em consideração, em especial, os princípios em jogo. O segundo passo é a fase interpretativa em que as possíveis
decisões são concebidas em termos de reconstrução e coerência com o contexto. E, por fim, a pós-interpretativa – a escolha da melhor interpretação.7
O Direito como integridade se sustenta, assim, nos cânones de interpretação que retratam em primeiro lugar a adequação, entendida como coerência
com a produção jurídica contextual e, em segundo lugar, a justificação como
confirmação frente à justiça ( e equidade) da decisão cujos referenciais são
os princípios e a adoção dos padrões procedimentais e substanciais derivados do principio do devido processo legal.
Logo, quando o dispositivo legal em questão exige que o juiz exponha
analiticamente o modo pelo qual compreendeu os princípios que foram aplicados ao caso exige, por conseqüência que seja adotado para o caso o
modelo interpretativo próprio desses padrões normativos.
Naturalmente, uma solução judicial nesses termos não pode usar como
base um raciocínio meramente subsuntivo no moldes do aplicável ao positivismo jurídico pela inegável incompatibilidade teórica.
Veja-se, assim, que o texto tem seríssimas repercussões tanto do ponto
de vista puramente teórico quanto ao desenvolvimento práticos da atividade judicial diante dos casos complexos.
3. Fechando as cláusulas abertas e determinando os
conceitos juridicamente indeterminados.8
Pode-se encontrar basicamente duas estratégias legislativas para fazer
frente a heterogeneidade de situações fáticas encontráveis nas relações

7.

8.

A esse respeito Dias, Jean Carlos. Há uma resposta certa para casos difíceis? Elementos para
analise dos direitos humanos em juízo”. Revista do Centro de Ensino Superior do Pará e do
Centro de Estudos Superiores da Amazonia. N.01 ( jun/1999). P. 68
Esta seção é um reformulação e ampliação do tema tratado por mim, inicialmente, no ensaio “
A dimensão juridica da prova e sua valoração no moderno estudo do processo civil” publicado
na Revista de Processo n. 107/2002. P. 86.
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sociais e potencialmente capazes de gerarem conflitos. A primeira é a enunciação de condutas ( casuística) e a segunda é a eleição parâmetros abertos
atribuindo ao juiz a especificação em cada caso.
As regras que adotam uma ou outra estratégia possuem peculiaridades
do ponto de vista de sua aplicação. Nas primeiras, o trabalho judicial prioritário consiste em estabelecer uma relação direta entre o texto e o fato, isto
é, entre a situação descrita e o caso que lhe foi apresentado como objeto de
decisão. Nas segundas, o texto está mediado por um trabalho de interpretação prévio, desse modo, a moldura normativa deverá ser construída pela
aplicado antes do cotejo com os fatos.
Desse modo, quando se trabalha com normas apoiada em textura aberta
a aplicação exige uma fase previa de identificação de sentido e alcance,
demandando já neste momento inicial a atividade interpretativa.
Tanto os conceitos juridicamente indeterminados como as clausulas abertas são comandos endereçados ao juiz com um alerta: essas normas não têm
incidência sem uma complementação interpretativa.
A esse respeito, em outro estudo, analisei:
“Ao tratar dessa questão, ENGISH já pontuava que: ‘Por conceito indeterminado, entendemos um conceito cujo conteúdo e extensão são em larga medida
incertos’. Por serem incertos é que tais conceitos devem ser interpretados
pelo juiz, para se tornarem aplicáveis num caso concreto. A atividade interpretativa desses conceitos não tem qualquer relação com a idéia de discricionariedade, uma vez que segundo GRAU: ‘A interpretação, pois, é um processo intelectivo através do qual partindo de fórmulas lingüísticas contidas
nos textos, enunciados, preceitos, disposições, alcançamos a determinação
de um conteúdo normativo (...) Interpretar é atribuir um significado a um ou
vários símbolos lingüísticos e aos enunciados normativos’. Nesse sentido, o
ato de interpretar, isto é, de extrair significado de um texto normativo para
poder-lhe dar concretude, num caso posto, nada tem de discricionário, até
porque, como antes apontamos, esse raciocínio está sob controle na obrigação de motivação de qualquer decisão judicial.9

Em decisões mediadas por interpretação previa, portanto, a solução
dada pelo juiz nunca é mais que uma argumentação. E essa argumentação
somente pode ser entendida como correta e aceitável à medida que o raciocínio que a produziu possa ser testado.
Não pretendemos neste breve ensaio resumir o problema da validação da argumentação jurídica consistente em uma decisão judicial sob todas

9.

Dias, Jean Carlos. Tutelas de Urgência. Curitiba: Jurua. 2003. P. 162.
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as teorias que existem a respeito, mas, nos parece necessário fazer uma
pequena digressão no sentido de apontar uma alternativa que pode ser
sacada para verificar a correção lógica de um raciocínio judicial.
Antes, é de se fazer registrar a idéia de Toulmin de que a lógica não se
destina a análise da coisa, mas ao que se diz da coisa. Nesse exato sentido
é, por definição, uma ciência crítica.10
Posto deste modo, vemos que a aplicação da lógica nos possibilita verificar o que diz o juiz em sua argumentação – consistente na motivação – acerca
dos fatos e do direito que, enfim, fundamentam a sua decisão.
Toulmin, defende um esquema de demonstração criterioso, antecipando
de antemão a impossibilidade de utilizar no raciocínio jurídico um esquema
silogístico simples. Ainda que centrada no texto essa concepção recusa uma
atitude simplista quando se tem em vista soluções normativas no campo do
Direito.
A complexidade do raciocínio jurídico, exige que no processo de sua
formulação, o Juiz, ao apreciar o problema, considere alguns elementos que
refogem ao modelo lógico tradicional derivado do pensamento de Aristóteles.
Nessa teoria, o sujeito da argumentação deve demonstrá-la, apontando
de forma estruturada o seguinte:
a) Dados – Quais foram as informações que foram tomadas por base para
construir o raciocínio, inclusive, demonstrando a credibilidade dos mesmos, apoiando o seu juízo nos dados mais confiáveis.
b) Relação – Como os dados foram tomados na construção do Juízo, isto é,
como foi estruturada a relação entre as informações e as conclusões.
Define o modelo de análise dos dados empregados.
c) Conclusões – É o juízo que decorre da subsunção dos dados ao modelo
de relação utilizada.
d) Proposições Garantidoras – São proposições que afirmam a validade da
relação adotada entre os dados e a conclusão que se pretendem defender. No caso da argumentação jurídica consistem nas regras de Direito (
em sentido amplo) que podem ser invocadas para sustentar a modalidade de relação utilizada.
e) Qualificações Modais – São as variáveis que determinam o grau de aplicabilidade das nossas proposições garantidoras.
10. Toulmin, Stephen. Os usos do argumento. São Paulo: Martins Fontes. 2001. p. 125.
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f) Condições de Exceção ou refutação – Aponta em que situações específicas a qualificação modal determina uma exceção às proposições garantidoras ou há uma possível refutação à conclusão obtida.
A forma de aplicação desse modelo importa em elaborar uma argumentação muito mais sólida e teoricamente mais justificável à medida em
que a decisão judicial possa contemplar um raciocínio logicamente mais
estruturado.
Com isso podemos afirmar que se os fatos forem analisado sob a forma
de um esquema lógico nos moldes do proposto, por exemplo, por Toulmin, a
substanciação dos conceitos indeterminados ou das cláusulas abertas manifestada na motivação tenderá a ser mais justificável-menos insegura que
numa análise puramente silogística.11
Nesse sentido a lógica pode ser uma forma eficaz de validação do raciocínio judicial quanto a valoração do conjunto probatório.
Pode-se argumentar que no Ordenamento brasileiro não há exigência de
que a decisão judicial seja racional, apenas exige que seja motivada.
Ora, motivar é exatamente expor o raciocínio, é em essência uma atividade racional , e como veiculadora de uma argumentação jurídica comporta
uma análise lógica, que, poderá com lucros ser vazada no modelo antes
proposto.
A decisão judicial, mais que tudo, encerra a atividade persuasiva do juiz
sobre si próprio, sobre as partes e sobre a sociedade. Essa persuasão não
ocorre senão quando a decisão em si é justificável, resistindo à crítica lógica.
Aliás, Chäim Perelman sobre esse aspecto aponta: “A sentença motivada
substitui a afirmação por um raciocínio e o simples exercício da autoridade
por uma tentativa de persuasão. Desempenha, desta forma, no que poderíamos chamar de equilíbrio jurídico e moral “12
Nesse exato sentido somente é motivada a decisão quando efetivamente
há a exposição dos meios racionais de produção da decisão. E a conclusão
somente poder ser considerada correta quando resistir a uma crítica lógica.

11. Deixamos de analisar na totalidade a Teoria de Toulmin porque no campo do nosso estudo
interessa apenas um esquema lógico adequado ao tema. Além disso Alexy em sua obra aponta
os problemas da Teoria defendida por Toulmin.
12. Perelman, Chaim. Logica Juridica. São Paulo: Martins Fontes. 200. P. 211.
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Desse modo, não se pode falar em fechamento de sentido no caso sob
análise sem um esquema de exposição lógica que seja capaz de apontar o
método de complementação interpretativa de normas de textura aberta.
Vale dizer que o problema não está centrado apenas no campo da
semântica,13 mas também na própria estruturação do comando normativo
que depende da atuação judicial. Logo, dito de outra forma, a normatividade
inicia-se no texto, porém o ciclo interpretativo somente se fecha com o labor
judicial.
Nesse sentido, apontei:
Desse modo, não há dúvida que o sistema de estruturação de conceitos
indeterminados para possibilitar a aplicação ampla de uma norma jurídica,
estabelece a correspondente tarefa judicial de interpretar aqueles conceitos
com o escopo de dar-lhes concretude, trata-se de um real instrumento de
decidibilidade tendo por suporte normas que os utilizam. Assentado que não
existe qualquer discricionariedade em se tratando de deferimento de tutela
de urgência, é preciso, por outro lado, deixar claro que tais tutelas são eminentemente condicionais, no sentido de que somente podem se concedidas
quando reconhecida pelo juízo competente a efetiva presença dos requisitos
legais autorizadores. 14

È importante ter em vista que a ausência de exposição do processo interpretativo leva necessariamente a violação do principio da motivação com a
inevitável conseqüência: a invalidade da decisão judicial.
No âmbito da nossa jurisprudência a ausência de substanciação dos conceitos juridicamente indeterminados tem sido tratada como matéria relacionada à teoria das nulidades.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em controle de
atos administrativos: “Não atende a exigência de devida motivação imposta
aos atos administrativos a indicação de conceitos jurídicos indeterminados,
em relação aos quais a Administração limitou-se a conceituar o desempenho
de servidor em estágio probatório como bom, regular ou ruim, sem, todavia,
apresentar os elementos que conduziram a esse conceito”.15

13. Vale a respeito a leitura, centrada na lógica formal, da obra de Beclaute Silva, “A garantia fundamental à motivação da decisão judicial”( Salvador: Editora Podivm.2007). Nessa obra o autor
sustenta a possibilidade de enfrentar a questão da motivação das decisões judiciais usando
como pano de fundo o positivismo e, sobretudo, a lógica formal.
14. Dias, Jean Carlos. Tutelas de Urgência. Curitiba: Juruá. 2003. P. 163.
15. RMS 19.210/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2005, DJ 10/04/2006,
p. 235
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Em outro julgado o mesmo Tribunal entendeu ao tratar da extensão da
suspensão de segurança em mandado de segurança que os conceitos indeterminados não significam discricionariedade: “O art. 4o, da Lei n. 8.437/92,
bem como o art. 4o, da Lei n. 4.348/64, ao disciplinarem a suspensão de
liminares contra o Poder Público pelos Presidentes de Tribunais, valem-se, no
seu enunciado, de "conceitos jurídicos indeterminados", o que, no entanto,
não autoriza a conclusão de existência de ilimitado poder discricionário de
decisão.”16
Os dois casos trazem em comum a percepção de que as normas de
textura aberta não implicam em discricionariedade senão quando entendida
como a liberdade de estruturação da argumentação segundo um processo
racional que possa ser compreendido e validado.
Deste modo, no caso de incidência do dispositivo sob comento é preciso
manter em perspectiva que as regras a que ele se referem, em sua própria natureza demandam um processo interpretativo complementar, que, no
novel dispositivo se torna de exposição obrigatória.
É claro que a finalidade do dispositivo é permitir o controle do processo
de significação desses elementos abertos a fim de dar parâmetros de validação para o significado e alcance dessas normas.
As normas objeto do parágrafo do art. 477 do projeto em seu estágio
atual dependem, assim, do fechamento e determinação de sentido para
poderem ser aplicáveis e a ausência desse processo interpretativo as torna
insuscetíveis de incidência.
4. Conclusões
O dispositivo em questão apenas explicita o comando constitucional geral
que exige motivação das decisões judiciais sob pena de cominação de nulidade como, em geral, têm se posicionado os nossos Tribunais.
Sua relevância deriva, sobretudo, da intenção de reforçar o atendimento
ao mandamento constitucional quando a decisão judicial se fundar em normas que contenham elementos indeterminados, cujo trabalho de fechamento
de sentido dependa do labor judiciário.
Esse dispositivo, porém, está vazado em termos impróprios e, pelo
menos parcialmente, incorretos do ponto de vista do tema que pretende
regular que é a argumentação jurídica em casos complexos.
16. AgRg na MC 4.053/RS, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2001, DJ
12/11/2001, p. 130)
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O texto apresenta falhas que, se não sanadas, deverão despertar o
olhar doutrinário crítico para buscar sua adequada compreensão e correta
aplicação.
É um truísmo dispor que demandam demonstração quaisquer decisões amparadas em princípios, conceitos juridicamente indeterminados ou
mesmo em clausulas abertas. Essa exigência já vige e deriva de assentada e
incontroverso texto constitucional.
O que está verdadeiramente em jogo é se esses diversos elementos contarão com a necessária correlação por parte do aplicador com a Teoria do
Direito e com os modelos interpretativos que demandam.
Pertine também ao tema o problema da concretização dos Direitos Fundamentais uma vez que estes comumente se apresentam sob a forma de
normas abertas ou sob a forma de princípios cuja motivação é objeto do
dispositivo analisado.
Além da simples exigência formal, cada um desses elementos precisa ser
desvendado por operações hermenêuticas complexas que irão demandar
um reposicionamento teórico da comunidade jurídica.
A temática relacionada à Teoria do Direito contemporânea e o forte
acento pós-positivista do dispositivo revelam que, paulatinamente, a percepção do aumento de complexidade das questões jurídicas no século XXI
vem sendo acompanhada pelo Direito Processual.
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE MÉRITO NO PROJETO DO NOVO CPC:
REFLEXÕES NECESSÁRIAS
José Henrique Mouta Araújo1

SUMÁRIO • 1. Os pronunciamentos judiciais no cpc de 1973: a tutela do incontroverso e a formação da coisa julgada – 2. O projeto do NCPC e os pronunciamentos judicias: a conceituação das
interlocutórias de mérito: 2.1 Alterações do regime de preclusão e o esvaziamento do agravo
contra as interlocutórias de 1º grau; 2.2 Os pronuciamentos judiciais e as interlocutórias de
mérito no projeto do NCPC; 2.3 Da progressividade da coisa julgada no projeto do NCPC

1. OS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS NO CPC DE 1973: A TUTELA
DO INCONTROVERSO E A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA.
Antes de mais nada, importante aduzir que é uma grande honra participar de uma coletânea em homenagem ao professor José de Albuquerque
Rocha que, além de insígne processualista, sempre se pautou como uma
pessoa íntegra, amiga e prestativa para com os seus alunos. Logo, mais do
que justa a homenagem que todos nós fazemos ao nosso eterno mestre.
O tema que procurarei enfrentar refere-se à conceituação dos pronunciamentos judiciais e a importância do projeto do novo CPC (que, a partir de
agora, será mencionado como NCPC).
A rigor, já tenho outros textos e livros publicados2 em que procuro enfrentar o tema ligado às interlocutórias de mérito. Contudo, com o projeto, me
senti novamente provocado para abordar a conceituação dos pronunciamentos judiciais e as suas conseqüências práticas.

1.

2.

Pós-doutor (Universidade de Lisboa), doutor e mestre em direito (UFPA), Professor Titular da
Universidade da Amazônia, do Centro Universitário do Estado do Pará e da Faculdade Ideal,
procurador do estado do Pará e advogado. www.henriquemouta.com.br
Sobre o tema ver, dentre outros, o livro, de minha autoria, intitulado Coisa julgada progressiva
& resolução parcial de mérito. Curitiba, Juruá, 2007 e o artigo Tutela antecipada do pedido incontroverso: estamos preparados para a nova sistemática processual? Revista de Processo n. 116,
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004.
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Destarte, o tema ligado às interlocutórias de mérito ganhou maior espaço
com as reformas ocorridas no CPC de 1973. Agora, com o projeto do NCPC,
acredito que, de um lado as discussões conceituais tendem a diminuir ou
mesmo encerrar e, de outro, ganhará espaço aspectos práticos ligados à
formação da coisa julgada e os reflexos no sistema de cumprimento, nos
recursos e na ação rescisória.
Uma coisa é certa: especialmente após as alterações ocorridas nos arts.
162, §1º, 267, 269 e 273 do atual CPC, parte da doutrina e jurisprudência
passaram a admitir a existência de sentenças parciais (decisões, no curso do
processo, que, mesmo não encerrando a fase de conhecimento, poderiam ser
enquadrar nos arts. 267 e 269 da legislação processual), ao passo que a outra
parte defendeu a existência de decisões interlocutórias de mérito no curso
da relação processual..
O tema é importante e reflete no projeto do NCPC, que consagra expressamente a possibilidade de interposição do recurso de agravo contra as decisões interlocutórias de mérito. Aliás, neste texto, quando se falar do projeto
do NCPC, por vezes irá ser mencionada a redação contida na versão original,
bem como o dispositivo equivalente previsto no substitutivo do Senado.
Visando enfrentar o tema central deste ensaio, é necessário analisar a
situação advinda da redação do art. 273, §6º, do CPC de 1973. In casu, existem
situações em que, como casos de demandas cumuladas, há o amadurecimento precoce de um dos pedidos e a necessidade de continuidade do feito
em relação ao outro.
Nestes casos é possível indagar: será possível o desmembramento da
resolução do mérito, em relação a um dos pedidos contidos nas ações cumuladas, inclusive, mitigando o dogma da unicidade do julgamento?
Na verdade, as situações envolvendo o desmembramento da tutela definitiva, com formação de coisa julgada em momentos diferenciados, já existem no sistema processual brasileiro, mesmo que de maneira excepcional.
De toda sorte, na reforma ocorrida em 2002, foi incluído o § 6º ao art. 273, e
o projeto do NCPC também enfrentará esta situação, razão pela qual a pergunta acima citada resta mais do que apropriada.
Em alguns casos, portanto, é possível que um dos capítulos cumulados
necessite de instrução probatória, enquanto o outro já esteja maduro em
face da inexistência de fatos contraditórios ou mesmo quando o réu o reconhece juridicamente.
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Realmente, pedido incontroverso é pedido reconhecido ou mesmo não
impugnado, podendo ocorrer quando, havendo cumulação (em regra a
cumulação simples– somatória sem dependência) de pedidos, o réu impugna
apenas um deles. Ora, se fossem duas demandas com os pedidos apresentados de forma separada, a falta de impugnação específica dos fatos (art. 302
do CPC), poderia gerar ao julgamento antecipado da lide ou mesmo resolução de mérito por força do reconhecimento do pedido, ex vi art. 269 do CPC,
com a redação advinda da Lei nº 11.232/053.
No projeto do NCPC, a previsão da tutela do incontroverso consta como
hipótese de tutela de evidência (art. 285, II c/c art. 278, II do substitutivo do
Senado). Aliás, acerca desta hipótese de resolução parcial de mérito, já se
teve oportunidade de utilizar um exemplo, ora ratificado:
Apenas para melhor aclarar as idéias. Imagine-se uma demanda movida
por A em face de B, com a cumulação simples de pedidos 1, 2 e 3. O réu,
na contestação, impugna apenas o pedido 1 e 2, inclusive, suscitando fatos,
não aproveitáveis ao pedido incontroverso, que devem ser objeto da fase
instrutória. Por que não se permitir a antecipação do julgamento da própria tutela (do próprio pedido) envolvendo o n. 3? Imagine que fosse um
balão onde existem três instrumentos pesados que dificultam o alcance da
altitude ideal. Por que não se permitir que se retire do balão o peso que
não será mais necessário, deixando apenas a bordo aqueles que ainda
serão utilizados?4
De fato, se um dos pedidos tornar-se incontroverso por atitude do réu,
é dever antecipá-lo (com definitividade), diminuindo, em relação a este, o
pesado ônus decorrente da demora da prestação jurisdicional.5

3.

4.

5.

Aliás, o projeto do NCPC (art. 353, II c/c 341, II do substitutivo do Senado) tenta corrigir equívoco constante no art. 330, II, do CPC de 1973, tendo em vista que, a rigor, não é a revelia que
autoriza o julgamento antecipado da lide, e sim a inexistência de fatos que necessitam de
prova. Poderá, inclusive, inexistir revelia, mas ser caso de julgamento antecipado, quando o
réu apresenta contestação por negativa geral (art. 302 do CPC), tendo em vista que, a defesa
sem impugnar os fatos, gera a presunção de veracidade dos mesmos e a autorização para a
dispensa da fase instrutória.
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Tutela antecipada do pedido incontroverso: estamos preparados
para a nova sistemática processual? Revista de processo. n. 116. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 217.
Como observa Moacyr Amaral Santos, “onde não haja controvérsia quanto aos fatos alegados
pelos litigantes, a questão se reduz à mera aplicação do direito”. (SANTOS, Moacyr Amaral.
Comentários ao código de processo civil. Rio de janeiro: Forense: 1977. v. 4. p. 42).
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Ademais, considerando que a incontrovérsia foi gerada em decorrência
de atitude do próprio réu, inexiste maior razão para que não se permita
a retirada “dos equipamentos desnecessários do balão”, ou, mais precisamente, o julgamento do pedido incontroverso.6 Como já mencionado, no
projeto do NCPC, esta será uma das hipóteses em que será cabível a tutela
de evidência.
Realmente, dependendo do caso concreto, é possível a existência de
fatos incontroversos/pedidos controversos (como no caso em que o réu
impugna o pedido do autor, mas não os fatos constitutivos do direito do
autor); ou pedido incontroverso (casos como o de reconhecimento jurídico,
transação, etc.). Ambas as situações podem gerar a resolução de mérito
(total ou parcial,7 enquadrando-se nas disposições dos arts. 273, § 6º, 330, II
e 269, do CPC de 1973
Ademais, a redação atribuída ao art. 162 do CPC de 1973 (pela Lei nº
11.232/05) para o conceito de sentença demonstra que esta não mais necessariamente encerra o processo, uma vez que o feito poderá seguir para a
fase de cumprimento. Ora, se a sentença não encerra – em regra – o procedimento, da mesma forma poderá ocorrer decisão interlocutória de conteúdo meritório capaz de ensejar o seu cumprimento provisório ou definitivo,
mesmo com o prosseguimento da relação processual.
Se for observado o julgamento antecipado da lide, é possível concluir a
hipótese do art. 273, §6º, do CPC de 1973 (art. 285, II do projeto do NCPC c/c
art. 278, II do substitutivo do Senado) trata de antecipação do próprio objeto

6.

7.

J. J. Calmon de Passos, ao abordar o § 6º do art. 273, corretamente conclui que não recorrida a
decisão que assim o entendeu, transita em julgado. (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 3. p. 72).
O exemplo e as observações apresentadas por Marcelo Abelha Rodrigues são precisas e
merecem transcrição: “Se João propõe duas demandas em face de José e este oferece
contestação em apenas uma delas, certamente que se afastando da regra do art. 320, tudo
leva a crer que será aplicado o art. 330, II, o CPC (julgamento antecipado da lide). Todavia,
se João propõe uma só demanda com dois pedidos cumulados, por razões de economia
processual, e José contesta apenas um deles, porque não se admitir um julgamento antecipado parcial, ou seja, daquilo que não foi impugnado? Ora, deixando as indagações de
lado, a verdade é que pelo menos, a partir de agora, numa hipótese como esta última,
poderá João ser beneficiado com a antecipação da tutela, caso a queira”. (RODRIGUES,
Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. v. 2. p. 222).
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litigioso e não apenas dos efeitos da tutela, inclusive, ensejando a formação
da coisa julgada.8-9
De fato, a antecipação em comento não é baseada em urgência, nem
muito menos se refere a um juízo de probabilidade. Pelo contrário, é concedida mediante técnica de cognição exauriente após a oportunidade do
contraditório, sem violar qualquer princípio constitucional.10 Percebe-se, portanto, que a resolução definitiva e parcial referente ao pedido incontroverso
é absolutamente necessária quando se está diante da necessidade da busca
de um processo civil de resultados, desmembrando-se o pronunciamento
meritório, inclusive, com a superação do dogma da incindibilidade do julgamento de mérito.11
Ora, se o sistema processual permite, e até incentiva, a cumulação de
pedidos, o amadurecimento precoce de um deles enseja o desmembramento da tutela definitiva. Esta afirmação serve para se concluir que a sentença, por vezes, é o pronunciamento que encerra no máximo procedimento
em 1º grau (isso sem falar no cumprimento do julgado); contudo, nos casos
de pedidos cumulados, sendo um deles apreciado precocemente – rejeitado

8.

Como aduz Fredie Didier de Souza Jr., em obra elaborada em co-autoria: “não é antecipação
dos efeitos da tutela, mas emissão da própria solução judicial definitiva, fundada em cognição
exauriente e apta, inclusive, a ficar imune com a coisa julgada material. E, por ser definitiva,
desgarra-se da parte da demanda que resta a ser julgada, tornando-se decisão absolutamente
autônoma: o magistrado não precisa confirmá-la em decisão futura, que somente poderá
examinar o que ainda não tiver sido apreciado”. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CHEIM JORGE, Flávio e
RODRIGUES, Marcelo Abelha. A nova reforma processual. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 72).
9. Aliás, sobre o assunto defende Flávio Luiz Yarshell: “situação diversa ocorre se a antecipação
da tutela se dá porque parte da demanda é incontroversa, conforme dicção do §6º do art.
273 do CPC. É que, nesse caso, conforme anteriormente acenado, parece lícito afirmar que
não há mais o caráter de ‘provisório’ no ato; tanto que a doutrina tem afirmado que, nessa
hipótese, não vigora o limite do ‘perigo de irreversibilidade’ de que fala o §2º do art. 273 da lei
processual”. E conclui: “e, sendo assim, não há como negar que, mesmo veiculado por decisão
interlocutória, há julgamento do mérito, a ensejar desconstituição por ação rescisória”. Ação
rescisória : juízos rescindente e rescisório. São Paulo : Malheiros, 2005, p. 197.
10. Pelo contrário, considerando que a tutela do incontroverso atende aos princípios constitucionais da efetividade, da celeridade e da duração razoável do processo.
11. Não se deve olvidar, por outro lado, que o julgamento definitivo e desmembrado do mérito é
fenômeno que consagra os princípios constitucionais ligados à efetividade da prestação jurisdicional, ao devido processo legal e à duração razoável do processo, permitindo que a tutela
jurisdicional seja concedida de forma definitiva no que respeita ao pedido incontroverso,
prosseguindo o feito apenas no que respeita à sua porção controvertida. Há a necessidade,
em atenção aos citados princípios constitucionais, de superação mais ampla (e não apenas em
situações excepcionais) do dogma “della unità e unicità della decisione”.
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ou acatado – tal decisão não se configura sentença, mas sim decisão interlocutória com alma definitiva.
Aliás, os pontos ora apresentados trazem importantes consequências,
uma vez que a coisa julgada12 não ocorrerá apenas em um só momento,13
o que reflete na fluência do prazo decadencial para o ajuizamento da ação
rescisória e mesmo na possibilidade de execução definitiva (cumprimento da
decisão interlocutória) em momentos diferenciados.
Após analisar a situação prevista no atual CPC envolvendo as interlocutórias de mérito, passa-se a enfrentar o projeto do NCPC, a saber:
2. O PROJETO DO NCPC E OS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAS: A
CONCEITUAÇÃO DAS INTERLOCUTÓRIAS DE MÉRITO.
2.1 Alterações do regime de preclusão e o esvaziamento do agravo
contra as interlocutórias de 1º grau
O primeiro aspecto a ser enfrentado em relação ao projeto diz respeito
à tentativa de esvaziamento dos recursos contra as decisões interlocutórias
de 1º grau.
Destarte, o NCPC pretende diminuir as hipóteses de cabimento do recurso
de agravo em face das interlocutórias e a modificar do regime de preclusão
das decisões proferidas durante a fase de conhecimento.

12. Mitidiero assim se manifesta acerca do reconhecimento parcial do pedido e a cisão do julgamento da causa: “o reconhecimento a que alude o Código no art. 269, II, é o reconhecimento
total. O reconhecimento parcial não dá ensejo à extinção do processo, embora possa dar lugar
à cisão da decisão de mérito da causa, por obra do art. 273, § 6º, do CPC”. (MITIDIERO, Daniel
Francisco. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Memória Jurídica, 2005. t. II. p. 555).
13. Sobre o tema formação progressiva da coisa julgada (formazione progressiva del giudicato)
vide: CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Napoli: Morano, 1958. p. 272 et seq. Aliás, mencionando a transcrição feita Marinoni, é possível assim destacar as lições do mestre italiano
sobre a coisa julgada parcial: “A figura da coisa julgada parcial corresponde não apenas à
figura do processo parcial, mas pode haver coisa julgada parcial também quando o processo
é integral e a solução das várias questões vem através de decisões sucessivas e algumas delas
passam em julgado antes das outras; nesta hipótese se pode falar de uma ‘formação progressiva da coisa julgada’. Portanto, a coisa julgada é um fato de duas dimensões: uma delas é a
lide, enquanto a outra é a questão; a decisão de uma questão encontra o seu limite na lide; a
decisão de uma lide encontra seu limite na questão. A coisa julgada integral e total é aquela
que resolve todas as questões que se colocam em relação a uma lide; a coisa julgada parcial
resolve somente algumas das questões da lide”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória
e julgamento antecipado: parte incontroversa da demanda. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 147-8).
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No sistema do atual CPC, as interlocutórias de 1º grau estão sujeitas a
agravo (retido – escrito ou oral, ou por instrumento – arts. 522 e seguintes).
Contudo, nos últimos anos, quiçá nas últimas décadas, percebeu-se que
os tribunais locais acabaram ficando sobrecarregados em decorrência do
número excessivo de agravos, às vezes superior ao número de apelações.
Esta constatação corroborou para que, nas últimas reformas do CPC
atual, ocorresse a modificação do regime, passando a se tornar regra o
agravo retido, inclusive permitindo ao relator do agravo por instrumento o
poder de conversão (art. 527, II do CPC de 1973).
O NCPC pretende esvaziar um pouco mais o cabimento de recurso em
relação às interlocutórias de 1º grau, ao consagrar: a) maior restrição ao
recurso de agravo de instrumento (arts. 929)14, b) extinção do agravo retido,
c) revisão do regime de preclusão, d) a ampliação do efeito devolutivo por
profundidade do recurso de apelação (art. 923, §único). No substitutivo do
Senado, o art. 929 passa a ser 969, com pequenas alterações em relação ao
projeto original.
É mister ressaltar, por oportuno, que o NCPC irá atingir o regime da preclusão temporal tendo em vista que, à exceção das hipóteses expressamente
previstas no art. 929 do projeto, as interlocutórias não serão recorríveis de
imediato, mas apenas quando for interposto o recurso de apelação.
Ora, a restrição da recorribilidade de imediato irá gerar, como consequência, a ampliação do efeito devolutivo do recurso de apelação, não deixando sujeitas à preclusão as questões resolvidas na fase cognitiva. Esta
proposta merece reflexão cautelosa, tendo em vista que, como mencionado,
altera o regime da preclusão temporal e o próprio efeito devolutivo recursal.
Duas preocupações devem ser feitas: será que a nova sistemática irá
gerar um número elevado de processos anulados em decorrência do provimento de apelações, envolvendo vícios ocorridos no decorrer da fase cognitiva, como nos casos de cerceamento de defesa? Será que, mais uma vez,
não se estará dando margem para utilização do mandado de segurança
contra ato judicial, a partir do momento em que se veda o cabimento do
agravo imediatamente após a decisão interlocutória?

14. De acordo com o art. 929 do NCPC, apenas será cabível agravo por instrumento nas interlocutórias que: a) versarem sobre tutela de urgência ou de evidência, b) apreciarem o mérito da
causa, c) proferidas no cumprimento de sentença ou no processo de execução e d) nos demais
casos referidos em lei.
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Tenho certo receio em relação ao projeto no aspecto ora em comento,
tendo em vista que irá aumentar as hipóteses de sentenças sob condição
resolutiva (anuladas em decorrência de acolhimento de preliminar recursal
ligada a uma decisão interlocutória anterior) e, provavelmente, também ocorrerá um acréscimo no número de mandados de segurança impetrados em
face de decisão judicial irrecorrível.
Contudo, para não ser pessimista, vamos deixar o tempo e a prática
forense darem as respostas às indagações formuladas no decorrer deste
texto.
2.2 Os pronuciamentos judiciais e as interlocutórias de mérito no
projeto do NCPC
Já se observou que o NCPC pretende esvaziar o sistema recursal para
as interlocutórias, prestigiando a unicidade da sentença. Com efeito, tanto
na redação do projeto original (art. 929), quanto no substitutivo do Senado
(art. 969), há maior restrição à utilização do agravo de instrumento e há a
extinção do retido.
Ademais, o projeto (nas duas versões), também corrobora com o enfrentamento do tema ligado aos pronunciamentos judiciais, senão vejamos:
No art. 158 do projeto original (art. 170 do substitutivo do Senado), o
NCPC procura classificar os pronunciamentos judiciais e, em resumo, passa a
indicar que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz encerra a
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por
outro lado, decisão interlocutória é qualquer procedimento judicial decisório
que não se enquadre na descrição de sentença.
Ora, já foi observado no decorrer deste ensaio que, nos termos da redação do art. 162 do atual CPC, desenvolveram-se duas correntes interpretativas para tentar conceituar as decisões que, no curso do processo, resolvem
parcialmente o mérito (decisões interlocutórias de mérito ou sentenças parciais
de mérito).
Esta bifurcação interpretativa gerou reflexos no sistema recursal, na formação gradual da coisa julgada e no cabimento de rescisória contra resoluções parciais de mérito. Contudo, parece que o projeto do NCPC irá colocar
a última pá de cal nesta discussão, tendo em vista que, em várias pasagens,
menciona a existência de interlocutórias de mérito, como, v.g, nos arts. 929, II
(no substitutivo equivale ao art. 969, II), 857, §1º (no substitutivo, há indicativo
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no art 892, V, mas, ao invés de interlocutória de mérito, prefere mencionar
tutela de urgência e de evidência, sendo que esta última é modalidade de
interlocutória de mérito).
Acredita-se, neste fulgor, que o NCPC deixará clara a possibilidade de, no
curso da relação processual, ocorrer decisão com caráter definitivo parcial
(como no caso da tutela do incontroverso), sendo enquadrada como interlocutória de mérito e não sentença parcial de mérito.
E quais seriam os reflexos desta previsão legal? Penso que será admitida,
sem maiores questionamentos, a formação progressiva da coisa julgada e
a possibilidade de execução definitiva de partes do mérito. Além disso, o
recurso contra estas decisões parciais de mérito será, expressamente, o
agravo de instrumento e não apelação a apelação por instrumento.
Nota-se, com isso, que, considerando a existência de uma única relação
jurídica processual, é possível fazer as seguintes observações:
a) a resolução de mérito nem sempre é obtida mediante sentença;
b) mesmo havendo uma só decisão meritória, ela pode ser analisada em
seus múltiplos capítulos, refletindo no interesse recursal e no processo
de formação da coisa julgada.
Logo, estas decisões interlocutórias de mérito, se não forem recorridas
por meio de agravo de instrumento, irão provocar a formação da coisa julgada, o início da fluência do prazo para a rescisória e a possibilidade de
cumprimento definitivo, como se passa a observar.
2.3 Da progressividade da coisa julgada no projeto do NCPC
A partir do momento em que o NCPC deixar clara a possibilidade de decisão interlocutória de mérito, também passará a consagrar a possibilidade de
formação progressiva de coisa julgada e a multiplicidade de momentos para
o cumprimento das decisões proferidas no curso do processo.
Há, neste fulgor, claro prestígio à possibilidade de execução definitiva de
um capítulo de mérito, ainda estando outros do mesmo decisum pendentes
de apreciação recursal, como forma de alcançar a imediata tutela do direito
e, em síntese, evitando dilações indevidas.
As reflexões são mais relevantes quando se analisam três hipóteses: a
tutela antecipada do pedido incontroverso (hipótese de tutela de evidência
prevista no NCPC), a resolução de mérito por meio de decisão interlocutória
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(v.g., a que homologa a transação envolvendo o réu e um dos litisconsortes
ativos)15 e a sentença objeto de recurso parcial.
Ora, na formação do título executivo, a natureza do provimento jurisdicional é menos importante do que a conseqüência processual por ele vislumbrada, razão pela qual pouco importa se se trata de sentença propriamente
dita ou decisão interlocutória: havendo conteúdo meritório e cognição suficiente para ensejar execução definitiva mesmo que em autos autônomos, é
possível seu cumprimento definitivo.
Mais uma vez não se pode afirmar que a possibilidade de execução
definitiva de um capítulo antes do efetivo trânsito em julgado dos demais
viola princípios constitucionais, considerando a autonomia dos pedidos
cumulados. Aliás, houve a formação prematura de título executivo parcial
em decorrência de conduta do próprio réu, que deixou de interpor agravo
de instrumento da interlocutória de mérito ou apresentou recurso parcial
diante de uma sentença em capítulos (art. 512 do CPC de 1973 c/c art. 921 do
projeto do NCPC).
Os capítulos não impugnados podem, desde já e dependendo do caso
concreto, ensejar execução definitiva, mesmo inexistindo efetivamente o
trânsito em julgado total da sentença.16
Este raciocínio ligado ao conceito de interlocutória de mérito também
reflete no prazo para ajuizamento de ação rescisória17. O projeto provoca
novas indagações ligadas à forma da contagem do prazo decadencial nos
casos de decisões parciais de mérito. Aliás, analisando o problema à luz
do CPC de 1973, Nelson Nery Júnior faz indagação semelhante, partindo em
seguida para a correta resposta:
15. Aliás, Alfredo Rocco aborda duas situações envolvendo a decisão interlocutória: a interlocutória em sentido estrito e a que manifesta sobre uma relação de direito material, sendo possível
ao juiz dividir sua análise sobre o mérito. Afirma, ainda, ser possível a ocorrência de sentença
interlocutória sobre o mérito. Sobre o assunto, vide: ROCCO, Alfredo Hugo. La sentenza civile.
Milano: Giuffrè, 1962. p. 46.
16. No mesmo sentido, observa Nery Júnior que: “entendemos ser possível a execução definitiva
da parte da sentença já transitada em julgado, em se tratando de recurso parcial, desde que
observadas certas condições: a) cindibilidade dos capítulos da decisão; b) autonomia entre
a parte da decisão que se pretende executar e a parte objeto de impugnação; c) existência
de litisconsórcio não unitário ou diversidade de interesses entre os litisconsortes, quando
se tratar de recurso interposto por apenas um deles”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos
recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 454). No mesmo sentido, vide: GIANNICO, Maricí e GIANNICO,
Maurício, op. cit., p. 409-10.
17. Aliás, no projeto do NCPC, este prazo é reduzido para um ano (art. 893 c/c art. 928 do substitutivo do Senado).
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Seria, entretanto, rescindível essa decisão interlocutória de mérito? A
resposta afirmativa se impõe. Conforme já dissemos, para o cabimento da
ação rescisória é relevante a matéria decidida. É conseqüência lógica da
admissão da possibilidade de questão de mérito vir a ser resolvida por
decisão interlocutória o fato de que, precisamente por ser de mérito, seja
passível de ataque pela via da ação rescisória.18
Realmente, é necessário rever alguns conceitos tidos como intangíveis
no sistema. A coisa julgada não ocorre apenas e tão-somente na sentença
de mérito, mas sempre que existir decisão de mérito com cognição suficiente
para a imunização.
E mais! Caso ocorra situação envolvendo resolução interlocutória de
mérito, a futura sentença não necessita novamente apreciar este mesmo
capítulo. Logo, o prazo decadencial já começa a fluir, sob pena de se comprometer a boa ordem processual e aspectos ligados à duração razoável do
processo.
Nesta hipótese, aliás, caso ocorra interposição de agravo de instrumento
em face da resolução interlocutória de mérito19, estará adiada a formação da
coisa julgada em relação a esta decisão. Contudo, após o trânsito em julgado
do recurso, em tese é admissível a rescisória.20
Portanto, em que pese a previsão do atual CPC (art. 485) limitar-se apenas à sentença (no projeto consta, sentença ou acórdão de mérito – art– 884 – no
substitutivo, art. 919), é fato que a ação rescisória é cabível contra decisão (em

18. NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 130.
19. Como já mencionado, o NCPC prevê expressamente o cabimento de AI contra as interlocutórias
de mérito.
20 Sobre o tema : ação rescisória em face de acórdão que apreciou agravo de instrumento, vide:
LIMA, Alcides de Mendonça. Ação rescisória contra acórdão em agravo de instrumento. Revista
de Processo. n. 41. São Paulo: Revista de Processo, 1986. p. 15-9. Ainda sobre o tema, especialmente no que se refere a resolução interlocutória do mérito contido na reconvenção, gerando
possibilidade de irresignação pela ação rescisória, defende Flávio Luiz Yarshell: “mesmo no
caso da reconvenção, em que há regra legal expressa a determinar que os pedidos (inicial e
reconvencional) sejam julgados no mesmo ato, é possível imaginar a cisão entre o julgamento
do mérito da demanda inicial, de um lado, e da demanda reconvencional, de outro, ficando o
segundo para julgamento via decisão interlocutória, que, nessa medida, deve abrir ensejo à
desconstituição por ação rescisória”. Ação rescisória : juízos rescindente e rescisório. São Paulo
: Malheiros, 2005, p. 188. Em outra passagem, aduz que “se não é concebível que uma decisão
interlocutória comporte apelaçao, ainda que excepcionalmente julgue mérito, de outro lado, é
precisamente o julgamento do mérito que prevalece para determinação do cabimento da ação
rescisória” (Idem, Ibidem, p. 193).
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sentido amplo) de mérito – seja efetivamente sentença, acórdão ou interlocutória.21 Esta observação serve para algumas reflexões práticas como:
a) a necessidade de se demonstrar, mediante certidão, o trânsito em julgado da resolução (quaisquer das três) de mérito;
b) a possibilidade de conciliar o instituto do cumprimento definitivo de um
pedido apreciado prematuramente com outro sequer transitado em
julgado;
c) possibilidade de coexistir a execução (cumprimento) provisória e definitiva na mesma relação jurídica processual, etc.
Aliás, no caso de rescisória envolvendo decisão interlocutória de mérito,
poderá haver certa incongruência entre duas coisas julgadas: aquela envolvendo a procedência do pedido contido na eventual rescisória ajuizada contra esta resolução meritória e a que foi objeto de decisão final na demanda
originária e não discutida na rescisória.22 Contudo, a incongruência é característica do sistema processual, sendo, inclusive, observada em outras hipóteses como, v.g., no já citado caso de recurso parcial ou nas hipóteses de
execução provisória.
Os aspectos ligados às decisões interlocutórias de mérito e a influência
do projeto do NCPC não podem passar sem a necesssária reflexão. Os problemas práticos deverão continuar, tendo em vista que, embora o projeto
indique a possibilidade de decisão interlocutória de mérito, ainda não deixa
claro como será feita a contagem do prazo para a rescisória e a forma de
cumprimento dos julgados parciais.
Enfim, estão são as primeiras observações que tinha a fazer em relação
ao NCPC. Vamos aguardar o andamento e a possível sanção do projeto para
amadurecer um pouco mais o tema ligado às interlocutórias de mérito.
21. Vale, inclusive, ratificar que a alteração ocorrida no art. 269 do CPC também caminha nesse
sentido, com a conceituação de resolução de mérito o pronunciamento que aprecia a prescrição, seja sentença ou mesmo interlocutória.
22. Ademais, a incongruência entre “coisas julgadas” também é admissível nos casos de cabimento
de ação rescisória que não impugna totalmente a decisão rescindenda. É possível exemplificar
com a hipótese de pedidos cumulados julgados procedentes cujo interessado ajuíza demanda
rescisória buscando a declaração de nulidade (parcial) do julgado apenas para um dos pedidos cumulados. Quanto ao outro – que não foi objeto de desconstituição pelo acórdão proferido na rescisória – permanece íntegro o julgado rescindendo, já quanto àquele rescindido,
nada impede que seja novamente julgado e decidido de forma contrária àquela contida no
decisum rescindido. Aliás, Pontes de Miranda apresenta várias hipóteses de rescindibilidade
total e parcial e que merecem atenta leitura, em: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975. t. VI. p. 470-4.

2 30

TUTELAS DE URGÊNCIA
NO ANTEPROJETO DO NOVO CPC
José Herval Sampaio Júnior1
SUMÁRIO • 1. Considerações iniciais sobre o pano de fundo da temática abordada – 2.Tutelas de urgência no CPC atual e no anteprojeto do novo CPC – 3. Tutela cautelar: 3.1 Aspectos
gerais; 3.2 Do tratamento no anteprojeto do novo CPC: 3.2.1 Generalidades ínsitas as tutelas de
urgência; 3.2.2 Das medidas cautelares antecedentes; 3.2.3 Estabilização dos efeitos da medida
concedida sem que haja contestação; 3.2.4 Do recurso cabível para os deferimentos da tutela
cautelar; 3.2.5 Da prioridade de tramitação nos processos que tenham tutelas de urgência – 4.
Das Tutelas satisfativas (antecipatórias): 4.1 Considerações gerais sobre as tutelas em geral
que têm essa marca; 4.2 Notas sobre antecipação dos efeitos práticos da tutela (Tutela satisfativa) no CPC vigente; 4.3 Notas sobre as tutelas específicas e sua diferenciação com antecipação dos efeitos da tutela e enquadramento como tutela de urgência; 4.4 Do tratamento dado
as antecipações dos efeitos práticos da tutela no anteprojeto do novo CPC; 4.5 Da efetivação
da tutela satisfativa e responsabilidade por danos quando do seu cumprimento – 5. Da tutela
de evidência – 6. Da tutela inibitória – 7. Conclusões – Referências bibliográficas

1. Considerações iniciais sobre o pano de fundo da temática
abordada
Em primeiro lugar e com o coração cheio de saudades registro a alegria,
indemonstrável por meio de palavras ou qualquer outro meio, de homenagear um dos maiores mestres que já tive e na qual foi meu orientador de
mestrado José de Albuquerque Rocha, ou como preferia ser chamado professor Rochinha, um dos maiores conhecedores que o Brasil já teve sobre processo no sentido amplo do termo e que infelizmente não teve o tratamento
esperado, pela grandeza de seus ensinamentos, por parte da comunidade
acadêmica e que agora depois de sua partida, quem sabe, a partir desta
obra, coordenada pelos professores Fredie Didier, Henrique Mouta e Rodrigo
Klippel, possamos destacar a solidez e relevância desses ensinamentos, que
de forma bem perfunctória, podem ser resumidos em seu próprio estilo de

1.

Mestre e Doutorando em Direito Constitucional, Especialista em Processo Civil e Penal, Professor da UERN (Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), UNP (Universidade Potiguar),
ESMARN (Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte), Coordenador Acadêmico do Curso
de Especialização de Direitos Humanos da UERN, Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), Autor de diversas obras e artigos jurídicos, Juiz de Direito.
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vida simples e humilde, ou seja, queria tão-somente que o processo deixasse de ser complexo como os brasileiros sempre trataram e passasse a ser
simples instrumento de concretização dos direitos materiais.
E dentre suas preocupações talvez a maior delas era a questão da morosidade e como sempre nos ensinava, somente a visão simplista do processo
seria capaz de acabar com o exagero científico com que a doutrina brasileira tratou o tema e infelizmente conduziu o processo como um todo a um
invejável arcabouço de dogmas, que ainda levarão anos para ser extirpados
de nossa cultura, logo falar do anteprojeto do novo CPC, sob a batuta dos
ensinamentos de nosso querido Rochinha é ter a esperança de que o processo, em especial o civil, possa realmente cumprir a sua função de protetor
efetivo dos direitos materiais, que precisam justamente ser reaproximados
do processo e não afastados como a visão cientificista fez propagar e que
alguns processualistas tupiniquins ainda querem manter e na qual esse novo
CPC deseja vê bem distante.
Feitas essas considerações sobre esse magnífico processualista é importante que se fale um pouco sobre o pano de fundo que rege a temática das
tutelas de urgência antes de entrar propriamente dito nessas tutelas que
não são novas substancialmente falando. A sociedade de hoje é totalmente
diferente de alguns anos atrás e a partir da Constituição Federal de 1988,
em que formalmente se inseriu vários direitos e garantias fundamentais ao
cidadão, a população começou a se conscientizar desses direitos e principalmente cobrá-los de quem quer que seja e é aí que vemos a diferença, pois
o Poder Judiciário com o passar do tempo, a partir desse marco, começou a
notar a evolução da sua demanda tanto no aspecto quantitativo como qualitativo e infelizmente não se preparou para esse momento.
Não houve, no entanto, um acompanhamento preparado e estruturado
para receber esses novos clientes, aos quais conscientes de sua garantia
constitucional de acesso à justiça numa ótica material 2 passaram a procurar a Justiça em um volume antes inimaginável e muitas vezes em situação
2.

“Sob essa nomenclatura tendo em vista as diversas outras expressões existentes compreendemos a garantia constitucional processual expressa de que “a lei não excluíra de apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito” (art. 5º inciso XXXV da CF/88), ou seja,
todas as pessoas podem ou na realidade devem se socorrer do Poder Judiciário quando
acharem que seus direitos, de qualquer ordem, foram violados ou tão-somente ameaçados,
daí a idéia que estamos desenvolvendo que a jurisdição tem como escopo maior tutelar os
direitos e para tanto todas as técnicas são válidas, desde que respeitem as próprias garantias
aqui comentadas”. José Herval Sampaio Júnior, Processo Constitucional nova concepção de
jurisdição, Grupo Gen Método- Forense, 2008, p.145/146.
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emergencial e até mesmo para proteger o seu direito na iminência de ser violado3, logo é imprescindível que mesmo não sendo a decisão mais importante
dentro do processo, as tutelas de urgência, principalmente as requeridas já
no início do processo, conhecidas como liminares, assumem uma importância
vital para a efetividade do direito que se quer vê protegido via processo.
Por outro lado não podemos de deixar de registrar que o imenso volume
de eventos históricos de relevo e as grandes mudanças verificadas nos mais
diversos setores da atividade humana, durante o transcorrer do século XX,
incrementados no atual século, ainda são tratados e analisados hoje, sem
que se tenha alcançado uma explicação esclarecedora de todas as nuances
dessa evolução.
Provavelmente, a única marca presente em todas as análises e estudos
seja a constatação de que a crescente quantidade desses acontecimentos
deve-se, em grande parte, à velocidade e dinamicidade que as relações
interpessoais, como as interinstitucionais adquiriram com o avanço tecnológico alcançado já àquela época e agora cada vez mais crescente, todavia
subutilizado, pelo menos dentro do processo e seu objetivo primordial de
tutela de todos os direitos.
Então dentre as características marcantes do século XX e do atual, podemos destacar a velocidade dos acontecimentos na cadeia evolutivo-produtiva, com vistas à solução de problemas inerentes ao homem contemporâneo, face às crescentes necessidades advindas dessa nova realidade e não
existir, pari pasu, uma fórmula precisa para conter os efeitos da demora na
solução dos problemas que surgem na diuturnidade das relações sociais.
Tal situação é perceptível em todas as esferas do conhecimento, tendo
o homem procurado, a todo instante, conciliar eficiência e rapidez na criação de mecanismos úteis à nossa vida. Se, antigamente, o importante era
atingir o mais alto grau de eficiência, em direção à qualidade, sem maiores
3.

Em que pese o texto constitucional de 1988 se referir a proteção à ameaça de lesão a direito,
infelizmente não é da cultura dos processualistas brasileiros e principalmente das leis criar
técnicas processuais que venham a proteger os direitos antes de efetivamente lesados, ou seja,
não existe estudos mais densos a respeito das tutelas inibitórias, ressalvando-se o trabalho de
Marinoni, todavia mesmo no atual anteprojeto do CPC em que se enunciou expressamente essa
proteção, infelizmente o legislador foi tímido, pois como veremos nessa nova formatação das
tutelas de urgência, tanto as cautelares quanto às satisfativas, são muito comuns os pedidos
liminares para que o Poder Judiciário cesse a conduta que está colocando em risco o direito
de quem procura a Justiça e aí somente uma tutela inibitória efetiva pode proteger o que realmente o cidadão procura, já que hoje, na maioria das vezes, o cidadão não mais se contenta
com a simples reparação do dano. Portanto uma coisa é o dano e outra é o próprio ilícito que
dever ser protegido independente da ocorrência de um prejuízo materialmente falando.
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preocupações com o tempo despendido, hoje em dia, o fator temporal passou a ser a medida da eficiência, exsurgindo daí a necessidade inadiável de
conjugação desses dois fatores. 4
Desta feita, a busca da celeridade na solução dos problemas, que estava
relegada ao segundo plano, impulsionou o legislador a criar instrumentos
que venham a compatibilizar segurança, no deslindar das questões, e ao
mesmo tempo reduzir os efeitos nefastos do tempo para quem procura o
Poder Judiciário a fim de solucionar seus conflitos, pois acabar com o tempo
é impossível e tanto é verdade que o novo direito e garantia fundamental do
cidadão fala em duração razoável do processo e não em processo acelerado
a todo custo. 5
4.

5.

Apesar de todas as reformas feitas nos últimos anos no processo civil brasileiro, incluindo-se aí até mesmo o projeto de lei 166\2010 (anteprojeto do novo CPC), ainda em tramitação
no Congresso Nacional, priorizarem claramente a celeridade do processo para se obter, na
medida do possível, a efetividade do direito que se quer proteger, em momento algum, se
desprezou o valor segurança jurídica, a qual até mesmo se vê também prestigiado hodiernamente quando se começou a adotar a força dos precedentes jurisprudenciais, aos quais
devem primar pela segurança jurídica, e que nesse contexto precisam ambos serem levados
em consideração ao ponto de alcançar o necessário equilíbrio.
“A coisa mais certa que podemos afirmar quando se fala de processo é infelizmente a questão
da morosidade e de seus efeitos maléficos. A sociedade se angustia com a demora na solução
dos conflitos e hoje parece que quer qualquer decisão e não mais aquela que lhe favoreça,
mas desde que a questão seja resolvida. Esta trágica afirmação é por nós comprovada no
dia a dia forense. O legislador processual nos últimos anos vem tendo essa preocupação e a
balança que por muito tempo pendeu para o lado da necessária segurança jurídica, hoje de
modo inconteste pende para a efetividade. O processualista contemporâneo deve otimizar
no caso concreto esses dois valores, contudo, podemos afirmar que a necessidade de que
todos os processo seja resolvido em um prazo razoável é um elemento comum e aspirado
pela sociedade. Não é momento oportuno dentro do corte epistemológico feito neste livro e
até mesmo todo o fio condutor que se quer imprimir no mesmo, que se comente as diversas
leis que priorizaram de forma indiscutível a celeridade em todas as espécies de processo,
bem como a devida ligação que se fará ao final com o intuito de comprovar a pertinência das
reformas com a nova concepção de jurisdição e, por conseguinte ao processo constitucional.
Entretanto é imperioso que se destaque neste momento a previsão expressa do art. 5º inciso
LXXVIII “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, que apesar de despicienda no nosso entender – em razão do Brasil ser signatário do Pacto de São José de Costa
Rica, a qual já previa esse direito – conduz a uma imprescindível valorização que todos devem
ter quanto ao cumprimento desta norma. O grande problema é que muitas vezes sabemos que
uma coisa deve ser cumprida ou que algo está errado e aí achamos que somente a previsão
na Constituição ou então na lei resolve o problema. A questão não é tão simples assim e precisa ser maturada a partir do que a sociedade busca com relação a esse serviço público que
infelizmente há muito tempo vem sendo cumprido a destempo e o pior colocando em xeque
a sua eficácia. Tive a oportunidade de me manifestar quanto à questão da efetividade e celeridade hodiernamente e faço questão de repetir agora pela pertinência “todo o problema de
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Batida e rebatida, por diversas vezes, em nossa literatura jurídica, como
nas alienígenas, foi a máxima de que a idéia de processo é imanente à
de tempo. Por óbvias razões, a formação, o desenvolver e o falecer do
procedimento implicam o transcurso de uma medida temporal, sendo esta
uma verdade insofismável e indispensável, ante a garantia constitucional do
devido processo legal numa ótica material, porém a mesma não pode ser
desproporcional aos seus próprios fins. 6
Entretanto, o combate aos efeitos da morosidade processual, como
salientado, tornou-se um imperativo, e o desenvolvimento de instrumentos
que possibilitem sua diminuição afigura-se como um dos grandes objetos de
estudo da processualística contemporânea, assumindo hodiernamente uma
importância tão grande que o novo CPC, em tramitação no Congresso Nacional, estruturou um procedimento próprio para as tutelas de urgência, a qual
comentaremos nos tópicos seguintes. 7
2.Tutelas de urgência no CPC atual e no anteprojeto do
novo CPC
Para combater a odiosa morosidade processual, uma das maiores angústias do povo nessa relação com o Poder Judiciário e com o próprio legislador,
temos as tutelas de urgência de um modo geral previstas de modo esparso
no CPC vigente e em outras leis processuais, de modo que de todos os instrumentos hoje previstos, são essas tutelas as formas de maior aproximação
do povo para com a Justiça, pois quando se encontram com uma emergência
precisam de uma decisão rápida e quando isso ocorre o povo, na acepção
da palavra, vê uma esperança de proteção dos seus direitos, principalmente
quando litiga com os mais fortes.

6.
7.

inefetividade passa necessariamente pelo cumprimento das garantias processuais. Entre elas,
a mais nova formalmente, que diz respeito à necessidade de que a Justiça profira e cumpra a
sua decisão no mais curto espaço de tempo, a fim de que os efeitos deletérios do tempo não a
tornem inviável no mundo dos fatos” José Herval Sampaio Júnior, Processo Constitucional nova
concepção de jurisdição, Grupo Gen Método- Forense, 2008, p.164/165.
Indicamos para aprofundamento do tema o nosso livro Processo Constitucional nova concepção de jurisdição, Grupo Gen Método- Forense, 2008.
Ainda temos esperança de que o projeto sofra algumas modificações nessa matéria, pois como
veremos, mas desde já destacado, infelizmente o legislador não vem levando em consideração as peculiaridades necessárias para a distinção entre as medidas cautelares e satisfativas
e isso pode na prática ocasionar alguns problemas, principalmente no que diz respeito ao
requisito da fumaça do bom direito, já que o outro requisito pode ser minorado a partir de
uma interpretação mais finalística e concretizadora dos direitos materiais, escopo maior do
processo moderno.
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Nesse contexto podemos definir tutelas de urgência como todas aquelas
medidas que são concedidas no decorrer do processo, em especial no seu
início, tendo como premissa a questão do perigo de ineficácia da tutela em
razão de uma emergência, a qual tanto pode assumir um feitio cautelar
quanto satisfativo e que hoje independentemente de seu conteúdo, a qual
inclusive pode ter ambos ao mesmo tempo, com prevalência de um deles,
está sendo tratado da mesma forma, pois o juiz para cumprir a promessa
constitucional de tutelar os direitos não pode mais se pegar em aspectos
puramente técnicos e formalistas na acepção da palavra.
A partir de todas as reformas dos últimos tempos no processo civil esse
assunto sempre ganhou destaque e não é a toa que a lei 8952\94, uma
das mais importantes de toda essa onda da efetividade do direito, via processo, com destaque para a celeridade, assim pode ser entendida, justamente porque tornou realidade para todos os processos e procedimentos
a possibilidade de se antecipar efeitos práticos do próprio pleito final de
modo abstrato, ou seja, o que antes só era possível em algumas situações
de direito material especificadamente prestigiadas dentro do Código e fora
dele, tornou-se possível em qualquer tipo de ação.
Esse avanço por si só já justificava um novo tratamento do tema, mas
não foi só isso que se viu ao longo das reformas. Criaram-se também técnicas processuais que pudessem na pratica viabilizar a medida concedida,
já que regra geral, àquele momento só tínhamos execução na acepção do
termo com o trânsito em julgado da sentença, então como efetivar as medidas concedidas sob essa ótica?
Nessa mesma esteira surgiram as medidas de apoio do próprio artigo
273 do CPC vigente, após incrementada pela fungibilidade e tutela chamada
agora de evidência8, bem como as do artigo 461, a qual trata das obrigações
de fazer e não fazer, que para nós é um dos artigos mais interessantes de
nosso Código e tanto é verdade que a sua ideia vem sendo reproduzida
ao longo dos anos, além da extensão já recebida para as obrigações de
entregar coisa certa e incerta, tendo infelizmente havido uma redução no
anteprojeto do CPC no que tange à não previsão da tutela inibitória, contudo
alagarmento em outro sentido para abarcar a possibilidade de auxílio para

8.

Falaremos em específico sobre essa novidade formal e ampliada com maiores detalhes em
tópico seguinte, contudo é importante que se registre desde já a eficácia dessa medida em
termos práticos quando se fala em questões urgenciais.
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qualquer tipo de obrigação, incluindo-se aí as de pagar quantia certa contra
devedor solvente.9
Tamanha a importância dessas tutelas de urgência que o legislador através da lei 11.187\05 10 incrementou os poderes do relator expressamente permitindo ao mesmo que concedesse liminar, que tanto assume o caráter cautelar em alguns casos quanto puramente satisfativo na acepção fática, o que
confirma a importância do tema e destaque do legislador nessas reformas.
Já no anteprojeto do novo CPC vemos com bons olhos o tratamento em
conjunto dessas tutelas de urgência – pois atualmente temos a previsão ainda
do processo cautelar no livro III e a antecipação de tutela como é conhecida
(Tutela de urgência satisfativa), tratada nos artigos 273, 461 e 461-A, além do
artigo 527 em sede recursal, sem falar nas tutelas de urgência nos Tribunais
Superiores – e nesse sentido se qualificou o aspecto do perigo da demora
como elemento comum entre todas essas tutelas.
A grande novidade além desse tratamento em conjunto, que no nosso
entender, em que pese as atecnias, foi salutar, é a previsão de extinção
do processo cautelar e isso com certeza será vantajoso, pois em nenhum
momento deixaremos de ter a possibilidade de manejo da tutela cautelar,
que é urgencial por natureza, mas que com esta não se confunde, como
destacaremos, logo a retirada da autonomia do processo cautelar se bem
compreendida não fará falta alguma, já que agora poderemos ter a concessão desse tipo de medida em qualquer tempo e inclusive antes da instauração do dito processo principal, o que chamaremos de medida cautelar
antecedente.11

9.

Essa última observação inclusive passou a ficar mais forte quando na prática os juízes não
conseguiam pelos meios tradicionais fazer valer suas decisões e para tanto passaram a utilizar
as multas para que os obrigados a dar dinheiro cumprissem o prometido quer por contratos
quer por determinação judicial, o que no futuro será solidificado no novo CPC, pois até o que
sabemos em termos de polêmica das novidades essa característica está sendo muito bem
acolhida e restou inclusive mantida no relatório substitutivo aprovado no Senado Federal.
10. É importante registrar que apesar da ausência de dispositivo expresso antes da referida lei
no aspecto da previsão de liminar, há muito tempo nosso ordenamento processual sempre
permitiu que os relatores e o próprio Tribunal concedessem tutelas de urgência, pois não é
porque o processo se encontre na fase recursal que não mais possa vir a ocorrer situação
fática que justifique a necessidade da pronta intervenção do Poder Judiciário.
11. Existem diversas críticas a esse tipo de posicionamento quando nos manifestamos em palestras sobre as principais inovações do anteprojeto do CPC, pois para alguns estamos tratando
de algo que não existe formalmente falando e por isso tudo é exercício de futurologia. Apesar
de reconhecermos a autoridade dos argumentos lançados e principalmente do brilhantismo
das mentes idealizadoras de tais críticas, ousamos discordar e em especial no tema tutelas
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Para fechar esse raciocínio genérico ora desenvolvido em relação às
novidades das tutelas de urgência no anteprojeto do CPC, em especial tutela
cautelar, trazemos a posição firme e visionária de Luiz Guilherme Marinoni
em livro intitulado Projeto do CPC críticas e propostas, em parceria com o
jovem e ousado processualista gaucho Daniel Mitidiero, aos quais assim se
manifestaram:
“O projeto não consta com um livro destinado ao processo cautelar. Trata-se
de posição acertada. Também não disciplina tutelas cautelares nominadas.
Teria sido ideal, todavia, que o Projeto tivesse mantido certas tutelas cautelares em espécie – o arresto, o seqüestro, as cauções, a busca e apreensão
e o arrolamento de bens. 12 Reconheceu-se, na esteira do que sustentamos
a muito tempo, o fato de a tutela antecipatória fundada no perigo e de a
tutela cautelar constituírem espécies do mesmo gênero: tutela de urgência.
Seguindo esta linha, o Projeto propôs a disciplina conjunta do tema”. 13

As demais novidades quanto à tutela satisfativa falaremos a seguir em
item próprio, já que se trata de outra espécie de tutela de urgência e formalmente desde já noticiamos a questão da tutela de evidência, que não
é espécie de tutela de urgência propriamente dita, mas que por nós será
tratada, pois como destacamos pode vir a ser materializada via liminar e foi
enquadrada formalmente como tal pelo anteprojeto do novo CPC.
Portanto o que importa destacar nesse momento é que as tutelas de
urgência, tanto as cautelares quanto às satisfativas são instrumentos mais do
que importantes para que o cidadão possa ter o seu direito protegido e em
alguns casos somente com esse tipo de tutela, na qual incluímos a inibitória,
será possível haver efetiva tutela do direito e será sob esse prisma que trataremos o tema começando pela tutela cautelar.
Indicamos para aprofundamento do assunto um artigo de nossa lavra
publicado no livro Novos Temas de Direito Processual Civil, pela Editora MP,
2007.

de urgência acreditamos que a estrutura do anteprojeto quase não será modificada e as
colocações aqui aduzidas independerão do tratamento do legislador, lamentando a ausência
de algumas distinções, contudo não se faz necessário a previsão expressa para que possamos
amadurecer como já estamos em termos de tutelas de urgência.
12. Em que pese também concordamos com a crítica de que o melhor seria ter sido mantido as
cautelares nominadas mais utilizadas, não há problema algum que as mesmas sejam concedidas dentro do poder geral de cautela, ressalvadas as particularidades de cada caso.
13. Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero O projeto do CPC criticas e propostas, Editora RT,
2010, pag. 106.
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3. Tutela cautelar
3.1 Aspectos gerais
Antes de nos debruçarmos sobre a análise das tutelas cautelares e sua
importância para a efetividade do direito, como destacado, é imperioso que
seja registrado a forma pelo qual trataremos o tema, qual seja, sob a ótica
substancial e sem qualquer preocupação com as especificidades do livro III
do CPC vigente, eis que a sua extinção parece ser algo irreversível, contudo,
a parte geral das medidas cautelares restará mantida e é materialmente
quem define o instituto, logo priorizaremos essa linha, a qual inclusive é o
distintivo em relação às tutelas satisfativas (antecipatórias para alguns).
Destarte, analisando o porquê da tutelas cautelares, vemos que há duas
grandes formas de prestação definitiva da tutela jurisdicional através do
processo hoje sincrético ou único, apesar da manutenção da tradição processo de conhecimento, quais sejam, cognição, que define a vontade concreta da lei diante da situação litigiosa, isso em termos gerais 14 e a execução,
que torna efetiva esta mesma vontade, ou seja, materializa o que está certificado em um documento considerado pela lei como executivo. Na sempre
lúcida ponderação de Frederico Marques poderíamos dizer que a atividade
de cognição ou conhecimento transforma o fato em direito e a de execução
transforma o direito em fato.
Entretanto, o lapso temporal, muitas vezes inevitável, de tramitação processual pode ocasionar variações irremediáveis nas coisas, nas pessoas ou
nas relações jurídicas substanciais envolvidas no litígio, de tal forma a tornar
inócua a prestação jurisdicional quando ao final concedida, o que seria inadmissível até mesmo a sua explicação para a parte que muitas vezes apresentou seu pleito dentro do prazo e não obteve qualquer resposta.
Surge, então, as medidas cautelares, hoje ainda possíveis de serem concedidas via processo cautelar, mas realizáveis em qualquer tipo de processo
e fase, como uma nova face da prestação jurisdicional, um tertium genus,
contendo a um tempo as funções da atividade de conhecimento e a de de
execução, e tendo como elemento específico a prevenção, ou seja, a cautela
necessária para conservação das pessoas, coisas, etc.
Tem a referida medida, como finalidade, obter a devida segurança que
torne a utilidade e eficácia do processo em qualquer de suas fases. É ela,

14. Mais uma vez indicamos o nosso livro Processo Constitucional nova concepção de jurisdição,
Grupo Gen Método- Forense, 2008.
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pois, o meio, o instrumento de realização da tutela jurisdicional que se materializa com mais eficiência e rapidez através da liminar e nesse sentido destaca-se como uma urgência em dobro, já que a própria cautelar já traz ínsita
a ideia de emergência para seu deferimento.
Então podemos afirmar que o processo civil brasileiro tem a sua tipologia
marcada pela existência das atividades de conhecimento, execução e cautelar, todos devidamente tratados em livros distintos por enquanto, mas realizáveis hodiernamente em um mesmo processo, daí a extinção da execução
de sentença como processo e a relação processual cautelar propriamente
dita com os dias contados.
Em que pese boa parte dos juristas acreditarem que os dois últimos são
extensão da jurisdição, a melhor classificação, mesmo com a reformulação
que se avizinha é ainda entender a atividade cautelar como uma atividade
diferenciada em relação as demais e com uma instrumentalidade qualificada
em relação ao próprio processo, ou como falam alguns no CPC vigente, o
processo cautelar é o instrumento do instrumento.
O gênio de Carnelutti – em sua festejada e atemporal obra Sistema
de Direito Processual Civil – já cuidava da magnitude do processo cautelar
enquanto instrumento de combate à demora do processo, que é inevitável,
desde que razoável, como cediço. Por outro lado, professava que sobredito
processo estava atrelado aos outros dois (conhecimento e execução), na
visão clássica, hoje já reformulada, pois seus meios, algumas vezes, identificam-se com a atividade de conhecimento e execução, sendo, entrementes,
discrepante daqueles processos quanto à sua finalidade, que consiste tão-somente em lhes assegurar a eficácia.
O Código de Processo Civil vigente, cujo anteprojeto tem a lavra de
Alfredo Buzaid, adotou, em sua essência, a lição dos italianos, dividindo-se em quatro livros, dos quais um foi dedicado especialmente ao processo
cautelar, o que ganhou aplausos, naquele momento, da doutrina estrangeira
15
. Procedendo dessa maneira, o Código fez-se reprodutor dos ensinamentos
de Giuseppe Chiovenda, para quem, já em meados do século passado, a
ação cautelar gozava da autonomia, hoje não mais tão útil dentro dessa nova
estrutura do sistema processual brasileiro, eis que seu objetivo pode ser
atendido tranquilamente sem necessidade de uma nova relação processual.

15. “Já se vê que o Código brasileiro, ao realizar essa aspiração, situa-se na vanguarda das codificações modernas”, noticia Galeno Lacerda (Comentário ao Código de Processo Civil, pág. 3).
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Nesse particular, é de bom alvitre lembrar-se da lição do mestre gaúcho
Galeno Lacerda, quando afirma que “Essa autonomia não significa, porém,
independência teleológica, como se no processo cautelar houvesse uma finalidade stante a se”, pois “enquanto no processo de conhecimento se pede
a declaração de um direito, acrescida de eventual condenação ou constituição (positiva ou negativa), e no de execução se cuida da realização coativa
de direito reconhecido”, no processo cautelar “a prestação jurisdicional se
caracteriza pela outorga de segurança com vistas a garantir o resultado útil
das demais funções”. 16
Assim, o processo cautelar e, pelo conseguinte, a tutela cautelar, sem
sombra de dúvida mais importante e imprescindível ao processo, devem ser
compreendidos, dentro do nosso ordenamento, de acordo com as opções
legislativas prescritas no Código de Processo Civil, que dão, como indicado,
ao processo cautelar um lugar de destacado relevo.
O nosso saudoso Ovídio Batista da Silva, provavelmente o maior conhecedor do processo cautelar na América, assevera que “A tutela cautelar é uma
forma de proteção jurisdicional que, em virtude da situação de urgência,
determinada por circunstâncias especiais, deve tutelar a simples aparência
do bom direito posto em estado de risco e dano iminente”. 17
Ainda em relação à tutela cautelar, é importante destacar que a mesma
não se presta à satisfação plena do direito material, já que a sua proteção é
por via obliqua. Sua função primordial é, indubitavelmente, garantir o resultado útil do processo agora único e em qualquer de suas fases. Nesse passo,
torna-se importante definir o que venha a ser satisfação do direito, e para tal
invocamos, mais uma vez, a lição do nosso grande mestre Ovídio Batista da
Silva, considerado por todos nós como o pai da tutela cautelar:
Nosso entendimento do que seja a satisfação de um direito toma este
conceito como equivalente à sua realização concreta e objetiva. Satisfazer um
direito, para nós, é realizá-lo concretamente no plano das relações humanas.
Todo direito, tende, necessariamente, para a realização. O direito, pode-se
dizer, é uma ordem normativa carente de realizabilidade prática. Podemos
dizer, então, que os direitos tendem a realizar-se no plano social e a tutela
cautelar é, precisamente, um instrumentos eficaz concebido para assegurar
a realização dos direitos. 18 Nossa compreensão do que seja a satisfação de

16. Galeno Lacerda, Comentários... pág. 3.
17. Ovídio Batista da Silva, Curso de Processo Civil, pág. 49.
18. Ibidem, pág. 38.
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um direito corresponde rigorosamente ao entendimento do senso comum,
para o qual satisfazer um direito é realizá-lo no plano social. Todo direito,
e, correlativamente, todo dever que grava o sujeito passivo, obrigado a respeitá-lo e cumpri-lo, têm em seu núcleo um determinado verbo especial,
através do qual é possível identificar a respectiva ação (de direito material)
que o realiza”. 19
Essa garantia de que fala o renomado doutrinador, a seu turno, materializa-se por meio do que a doutrina, em secular lição, sedimentou denominar
de medidas cautelares, a qual esse novo sistema mantém intacta. Tais medidas são os instrumentos de que o magistrado lança mão para garantir a eficácia do processo como um todo, de acordo com a ratio essendi do instituto.
O poder que autoriza ao Estado-juiz a conceder essas medidas cautelares consiste no poder geral de cautela, que, na sempre escorreita lição do
mestre mineiro Humberto Theodoro Júnior restou conceituada do seguinte
modo:
Há, destarte, medidas que o próprio legislador define e regula suas condições de aplicação, e há também medidas que são criadas e deferidas pelo
próprio juiz, diante de situação de perigo não previstas ou não reguladas expressamente em lei. Esse poder de criar providências de segurança, fora dos
casos típicos já arrolados pelo Código, recebe, doutrinariamente, o nome de
‘poder geral de cautela’’.20

Diante das considerações genéricas até o momento perfiladas, pode-se
afirmar que o processo cautelar, não obstante ainda existir a sua autonomia, serve como instrumento de segurança, de garantia, ao processo hoje
sincrético. Sua atividade é puramente instrumental, pois apenas serve a um
processo principal agora cognominado tão-somente processo. O processo
cautelar, ou melhor, a tutela cautelar não faz atuar o direito, mas apenas prepara os meios para que o provimento jurisdicional definitivo seja eficaz, útil
e operante. Se levar em conta ser o processo um instrumento da jurisdição,
é acertado se dizer que o processo cautelar realmente é “o instrumento do
instrumento”, como já ressaltado.
Portanto, enquanto o processo único ou até mesmo principal em alguns
casos (cognição ou execução) serve à tutela do direito, o processo cautelar
e futuramente a medida cautelar, ao contrário, serve à tutela do processo
(Carnelutti).

19. Ibidem, pág. 39.
20. Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil – III, 39ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
2003, pág. 365.
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3.2 Do tratamento no anteprojeto do novo CPC
3.2.1 Generalidades ínsitas as tutelas de urgência
Como vimos a grande novidade foi realmente extinguir o livro que tratava do processo cautelar 21, todavia é de ressaltar outras novidades que
tudo indica serão consolidadas nesse processo legislativo ainda em tramitação, bem como criticar o tratamento uniforme dado as espécies de tutela de
urgência, em especial a cautelar ora tratada, pois apesar dos proponentes
terem endossado o que enunciava a doutrina majoritária, entendemos que
em uma parte agiu certo e em outra infelizmente não e isso poderá ocasionar na prática forense muitos problemas, não propriamente em relação a
não concessão da medida de urgência requerida e deferida, mas aos riscos
de efetivação dessa medida, principalmente a cautelar.
O anteprojeto, já nas disposições comuns a todas as tutelas, enuncia que
“o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas quando
houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause
ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. É a consagração do
poder geral de cautela agora ampliado para o gênero tutelas de urgência sob
a premissa do risco de dano e nesse sentido, quanto aos requisitos, tratou-se de modo uniforme e isso nos parece muito prejudicial, porém resolvível
a partir da consciência de que esse tema recebeu tratamento constitucional
aberto.
Em outro momento, já no que concerne às tutelas de urgência agrupadas
como espécies, mais precisamente tutela de urgência cautelar e satisfativa o
anteprojeto mencionou que “para a concessão de tutela de urgência, serão
exigidos elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como a
demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação”.

21. Como juiz há doze anos convivemos nesse período com uma situação interessante que por
si só justifica a proposta de extinção da autonomia do processo cautelar, além de mudanças
legislativas que já tornaram sem sentido a existência desse livro, talvez pelo mesmo motivo
que se declinará. Referimo-nos a prática forense de que após o pedido liminar e sendo este
deferido o processo cautelar quando antecedente, mesmo que contestado ficava totalmente
parado, ou seja, sem qualquer movimentação até que sobrevenha o julgamento do processo
principal e o pior é que tanto as partes quanto o juízo acabam se esquecendo do mesmo e
sequer se preocupam com uma possível instrução sua, já que estamos tratando de situações
totalmente distintas, pois no nosso entender a questão de mérito não deve ser tratada nunca
no processo cautelar, sob pena de prejulgamento.
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Desde o nosso primeiro livro sobre o tema, Medidas Liminares no Processo
Civil um novo enfoque 22, apesar de sempre termos tratados a tutela cautelar
e satisfativa como espécies do gênero tutelas de urgência, na linha trazida
pelo anteprojeto, e isso é motivo de aplauso, eis que as modificações das
últimas reformas já sinalizavam nesse sentido, não andou bem a proposta,
a qual ainda se espera vê suprimida, de que os requisitos da tutela cautelar
são os mesmos da tutela satisfativa, o que poderia até se aceitar, em que
pese crítica da doutrina mais abalizada 23 se a referência de similitude se
22. José Herval Sampaio Júnior e José Luiz Carlos de Lima, Medidas Liminares no processo civil um
novo enfoque, Editora Atlas, 2005.
23. “O art. 283 do projeto, que cuida da “tutela de urgência cautelar e satisfativa” estabelece que,
“para a concessão de tutela de urgência, serão exigidos elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. A redação merece reparos. Rigorosamente, o texto já à partida confunde tutela antecipatória com tutela cautelar, na medida em que submete ambas à demonstração do “risco
de dano irreparável ou de difícil reparação”. Esta confusão é acentuada pela quantidade de
alusões ao “ processo principal” ou “pedido principal” nos artigos que tratam da tutela de
urgência ( arts. 280, 282, I, 287, § 1º, 289, 290, 291, I, 292 e 294), terminologia obviamente ligada
à tutela cautelar, dada a sua referibilidade, mas não à tutela antecipatória. O risco de dano
irreparável ou de difícil reparação constitui tecnicamente requisito para concessão de tutela
cautelar. Acautela-se de uma dano irreparável ou de difícil reparação. Esta proteção tem de
durar enquanto durar o perigo de dano, enquanto durar o perigo de infrutuosidade da tutela
jurisdicional do direito. É temporária. De outro lado, a tutela antecipatória é devida quando
não se pode esperar, ou melhor, quando existe um perigo na demora da prestação jurisdicional ( periculum in mora). Com ela, combate-se o perigo na tardança do provimento. Quando
não se pode esperar, o único remédio é antecipar-se. De nada adianta cautela. A tutela é
antecipada e será substituída por outra final. Constitui proteção provisória, destinada a ser
substituída por outra definitiva. Se o projeto tivesse realizado esta distinção basilar, teríamos
logrado distinguir tutela cautelar e tutela antecipatória. Haveria aí evidente apuro teórico. Mas
não é só. Se o projeto houvesse logrado falar em perigo na demora e em perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, teria proporcionado abertura suficiente para construção
de tutelas contra o ilícito. Isto porque, quando se fala em perigo na demora ou perigo de
ineficácia do provimento final – expressões rigorosamente sinônimas -, quer-se evidenciar
que, caso a tutela jurisdicional não seja concedida liminarmente , pode ocorrer, continuar
ocorrendo ou novamente ocorrer um ilícito ou um dano. Note-se que estas expressões não
aludem nem à categoria do ilícito nem a categoria do dano – e justamente nesta abertura é
que reside a virtude de se prestarem à adequação às mais diversas situações carentes de
tutela no plano do direito material. É gravíssima a sua omissão neste particular, dado que os
novos direitos, característicos do Estado Constitucional, requerem de um modo geral tutela
inibitória contra o ilícito, independente da ocorrência de qualquer espécie de dano, como de
há muito alertamos. É de fundamental importância que se altere urgentemente a redação do
artigo 283 do projeto. Proposta dos autores: O juiz poderá prestar tutelas de urgência sempre
que houver elementos que evidenciem a verossimilhança do direito e, conforme o caso, perigo
na demora da prestação jurisdicional ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero O projeto do CPC criticas e propostas, Editora RT,
2010, pag. 108\109. Em que pese concordamos com a crítica ora feita e isso sempre foi por
nós assinalado em sala de aula, baseado inclusive nas lições do saudoso Ovídio Batista da
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restringisse ao perigo de dano com a demora processual, que é justamente o
elemento que identifica ambas como espécies do gênero tutela de urgência,
mas nunca com relação à fumaça do bom direito, na qual se vê claramente
serem situações distintas pela própria essência dos institutos.
Desta forma, não concordamos de modo algum com o tratamento uniforme dado aos requisitos de um e outro tipo de tutela, já que apesar de
serem consideradas espécies do gênero, justamente pela questão do risco
de dano no sentido mais amplo do termo, o anteprojeto acaso tivesse especificado com detalhes mais técnicos o caso de tutela cautelar e satisfativa,
não teríamos qualquer problema na prática, pois apesar de ser patente a
fungibilidade entre ambas e esse não é e na realidade nunca foi o problema,
mas sim a confusão que vai gerar, pois indiscutivelmente uma coisa é acautelar e outra é satisfazer, logo não podem andar juntas com relação aos
pressupostos para a sua concessão, eis que para acautelar os elementos,
sem sombra de dúvidas, devem ser menos rigorosos do que para antecipar
efeitos práticos do próprio pedido principal.
Como dissemos o anteprojeto trouxe para as disposições comuns o poder
geral de cautela e sob a expressão plausibilidade do direito, daí podemos
afirmar que de um modo geral acabou tornando menos rígido os elementos
que são hoje exigidos para a antecipação da tutela, a qual comentaremos
a seguir, contudo para tanto passou a exigir expressamente toque meritório
do pedido principal para as tutelas cautelares, o que é extremamente desarazoável e a este ponto retornaremos quando da análise em específico dos
requisitos para a liminar cautelar, que em quase cem por cento ocorre na
prática quanto aos pleitos cautelares, diferentemente inclusive das tutelas
satisfativas. 24
3.2.2 Das medidas cautelares antecedentes
Com a retirada da autonomia do processo cautelar pelo anteprojeto,
a qual na realidade já se vê na prática pela pouca utilização dessa tutela
através de processo próprio, eis que hoje basta ao redigir sua inicial,
Silva que sempre chamou a atenção entre a distinção de temporariedade e provisoriedade,
a qual no anteprojeto dificulta sobremaneira o surgimento oficial na lei processual das tutelas
inibitórias, a a qual trataremos em destaque, o mais importante, com todo respeito aos que
trabalharam no anteprojeto e aos autores que o criticaram nesse livro, entendemos que não
deveria a fumaça do bom direito ser tratada do mesmo modo tanto para a tutela cautelar
quanto a satisfativa ( antecipatória para a maioria).
24. Para aprofundamento da matéria indicamos o nosso livro Medidas Liminares no processo civil
um novo enfoque, Editora Atlas, 2005.
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comprovados os requisitos requerer tutela cautelar liminarmente de forma
incidental, precisou-se criar um modo em que a parte, tendo a urgência, a
qual na realidade é ínsita, possa adentrar com a tutela cautelar sem ter que
enunciar de plano o seu pleito principal com relação ao direito material violado ou ameaçado e que se quer acautelar, ou o mais importante sem que
tenha de demonstrar de plano as provas de seu alegado direito. 25
Nesse sentido previu o anteprojeto que “a petição inicial da medida
requerida em caráter antecedente indicará a lide, seu fundamento e a exposição sumária do direito ameaçado e do receio de lesão”. Quando citado,
requerido terá cinco dias para contestar o pedido e indicar as provas que
pretende produzir, devendo constar no mandado de citação a advertência
de que, não impugnada decisão ou medida liminar eventualmente concedida, esta continuará a produzir efeitos independentemente da formulação
de um pedido principal pelo autor, ocorrendo a chamada estabilização dos
efeitos da tutela cautelar até decisão em contrário.
Previu ainda o anteprojeto do novo CPC que se conta o prazo a partir da
juntada aos autos do mandado: I – de citação devidamente cumprido; II – de
intimação do requerido de haver-se efetivado a medida, quando concedida
liminarmente ou após justificação prévia. Acolheu-se a tese de que se trata
de liminar mesmo após justificação prévia, desde que não haja abertura
25. Sempre nos filiamos a corrente minoritária muito bem encabeçada pelos ilustres processualistas mineiros Humberto Thedoro e Ronaldo Cunha Campos de que não é razoável se fazer
qualquer análise meritória para se deferir ou não uma medida cautelar de qualquer espécie
e dizemos isso justamente por não conseguir entender como é possível se permitir o toque
meritório quando na realidade a medida é apenas conservativa e restrita a evitar a própria
ineficácia do processo. Em nosso livro específico sobre o tema, antes por obvio desse tratamento uníssono, já denunciávamos o erro, enunciando um exemplo ainda pertinente e que
tomamos a liberdade de citar: “Por exemplo, imagine-se um caso em que o requerente tem
condições de demonstrar cabalmente o perigo da demora ante a indiscutível urgência do caso,
todavia, por infortúnio, não consegue ao mesmo tempo qualquer tipo de prova apta a formar
a “aparência do bom direito”, mas que, ainda no iter do procedimento cautelar, ou mesmo,
no transcurso do processo principal, conseguirá demonstrá-lo; o juiz, em seguindo a primeira
corrente, indeferirá o pleito liminar e concederá a tutela definitiva, entretanto, poderá criar
a esdrúxula situação de o demandante receber uma tutela ineficaz, uma vez que seu objeto
tenha perecido, face o não deferimento, opportuno tempore, da medida de urgência. Diferentemente, em igual caso, seguindo-se o segundo direcionamento quanto à fumaça do bom direito,
tal contradição estaria superada, porque à mera comprovação do periculum in mora, o juiz
deferiria a liminar, desde que presentes as condições da ação e pressupostos processuais, até
mesmo porque ainda pode se utilizar do instituto da contracautela, o que viria a assegurar
eventual dano decorrente da efetivação da medida, colocando em xeque o argumento de
tolhimento da disposição do demandado sobre seu patrimônio”. Medidas Liminares no processo civil um novo enfoque, Editora Atlas, 2005, pág.
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formal do prazo para resposta e isso é o que sempre ocorre segundo as
previsões legais e na prática.
Interessante é que em caso de haver contestação a esse pedido teremos
a possibilidade de instrução para após o julgamento e aí na linha do que
criticamos quanto ao tratamento uniforme das tutelas de urgência teremos
análise da plausibilidade do direito antes do pedido principal? São essas
incongruências que a tempo estamos criticando e a nossa atuação como juiz
confirma que o melhor é tratar essas medidas sem qualquer relação com o
mérito ainda a ser discutido nesses casos antecedentes.
3.2.3 Estabilização dos efeitos da medida concedida sem que haja
contestação
Prevê o anteprojeto que “concedida a medida em caráter liminar e não
havendo impugnação, após sua efetivação integral, o juiz extinguirá o processo, conservando a sua eficácia”. Quando não contestado o pedido que foi
deferido, não há mais razão de ser para a continuidade do processo, contudo em havendo propositura imediata do pleito principal, a qual é o mais
importante e aí haverá cognição exauriente, a eficácia da medida deverá
persistir até que sobrevenha decisão em contrário.
Em outro momento o anteprojeto ainda enuncia que “as medidas conservam a sua eficácia na pendência do processo em que esteja veiculado o
pedido principal, mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas, em decisão fundamentada, exceto quando um ou mais dos pedidos
cumulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, caso em que a solução será definitiva”. É o que o anteprojeto chama de tutela de evidência e
que comentaremos a seguir, já que neste último caso não se faz mais necessário qualquer outra medida e isso representa um avanço para a efetividade
do direito que já não se mostra mais controvertido, não sendo importante se
discutir qual a natureza jurídica dessa decisão.
Também prevê o anteprojeto que salvo decisão judicial em contrário, a
medida de urgência conservará a eficácia durante o período de suspensão
do processo, e principalmente nas hipóteses de não ter havido qualquer
impugnação ou até mesmo proposta ação para discutir os efeitos estabilizados, somente as medidas de urgência conservarão seus efeitos enquanto
não revogadas por decisão de mérito proferida em ação ajuizada por qualquer das partes, ou seja, mesmo que tenha havido a estabilização, independentemente do favorecido ter oferecido pedido principal ou não, qualquer
das partes poderá discutir essa medida estabilizada, todavia deverá fazê-lo
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em outra ação e por obvio justificando o porquê da necessidade de revogação ou substituição e isso deverá ser feito por decisão expressa e a partir
das novas situações trazidas.
3.2.4 Do recurso cabível para os deferimentos da tutela cautelar
É imperioso que se registre de plano a opção do anteprojeto em retirar
o sistema de preclusão para a maioria das decisões interlocutórias, todavia
com relação às tutelas de urgência, restou mantida a via do agravo chamado
erroneamente ainda de instrumento, pois no futuro não poderemos ter mais
qualquer formação, já que se espera que os autos sejam virtuais.
Entretanto o que deve ser ressaltado é a manutenção desse recurso
para os casos de urgência, com a novidade de sustentação oral justamente
porque como se limitou e muito esse tipo de recurso nessas decisões deve
ser dado ao prejudicado a maior possibilidade de se comprovar o que a
doutrina vem chamando de perigo da demora judicial de forma inversa, ou
seja, que a decisão hostilizada muito mais perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação vai ocorrer acaso venha a ser efetivada. 26
3.2.5 Da prioridade de tramitação nos processos que tenham tutelas de
urgência
Não seria sequer necessário qualquer previsão expressa do anteprojeto
nesse sentido, mas como infelizmente não temos cultura de entender as
coisas em seu aspecto substancial, o legislador enunciou que quando estamos diante de um processo em que foi concedida, por exemplo, uma tutela
cautelar em que o risco pode continuar ocorrendo, por obvio, esse processo
tem que ter o trâmite priorizado em relação aos demais.

26. Essa matéria é muito polêmica e é uma das quais não se pode afirmar que realmente se
transformará em dispositivo do novo CPC. Esse autor, por exemplo, é mais radical ainda em
defender a inexistência de qualquer tipo de recurso, não porque seja juiz, mas porque vê na
prática infelizmente um desrespeito muito grande ao princípio da oralidade e em havendo
casos teratológicos por parte dos juízes de primeiro grau não só a via do mandado de segurança estará aberta, não como sucedâneo recursal e muito menos como instrumento somente
suspensivo da decisão, mas como remédio constitucional para decisão que pode colocar em
risco a efetividade do direito e em isso ocorrendo com certeza o prejudicado terá a comprovação de plano. Mas sabe por que não temos coragem de propor a extinção total? Não tenho
dúvida em afirmar que é por apego exagerado a cultura recursal, já que poderíamos mudar a
tônica dessa postura e resolveríamos as exceções de maneira mais equilibrada e preocupado
inclusive com a devida segurança jurídica, muitas vezes esquecida e na qual tem comprometido como um todo o sistema processual.
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Ressalve-se ainda que muitas vezes infelizmente o pedido de liminar é
postergado sem qualquer razão, pois como veremos o mais lógico é que
se indefira tal pleito quando não presentes os seus requisitos e com essa
previsão legal de priorização dos processos que tenham tido tal deferimento
ainda mais se justifica que os juízes deliberem tal pedido com a rapidez que
se requer, sob pena de mais um direito na prática ser descumprido. 27
4. Das Tutelas satisfativas (antecipatórias)
4.1 Considerações gerais sobre as tutelas em geral que têm essa marca
Inicialmente é de bom alvitre explicar aos leitores que se divide o tema
tão-somente por questão didática, eis que como visto no tópico anterior
o anteprojeto em que pese tratar claramente tutelar cautelar e satisfativa
como espécies do gênero tutelas de urgência, acabou dando tratamento
uniforme a ambas, contudo veremos que são coisas distintas e para serem
bem aplicadas precisam ser compreendidas a partir desta distinção e é isso
que faremos, destacando inclusive no que tange às tutelas satisfativas as
suas subespécies e ratificando a similitude com as cautelares, principalmente
quanto ao procedimento.
A evidente necessidade de se valorizar a efetividade do direito via processo, de modo que o mesmo consiga realmente os resultados desejados,
liberto da morosidade excessiva do arcaico procedimento entabulado no
Código de Processo Civil 28, implica na premente busca de instrumentos passíveis de trazer celeridade e efetividade do direito material ao procedimento,
pois, por que não dizer, a demora na solução dos litígios figura, em verdade,
como negação de justiça para o titular do direito material. Nesse sentido, já

27. Em nossa carreira como juiz apesar do grande número de processos sob a nossa responsabilidade, além da necessidade de cumprimento das metas do CNJ, que em sua maioria
são bem importantes, nos orgulhamos de deliberar todas as liminares que nos chegam em
até 48 horas e quando se faz necessário uma emenda, por exemplo, fazemos questão de
demonstrar que a culpa não é do Judiciário pelo atraso na resposta ao seu pleito, mas da
própria parte interessada que não juntou os elementos necessários para a pronta deliberação. Registramos ainda que consta uma resolução de nosso Tribunal em que se diz que
pedido de urgência é urgente e que por isso deve ser deliberado em até 72 horas, o que é
bastante salutar.
28. É importante que se registre que o anteprojeto do CPC previu a criação de um procedimento
único, ajustável através da chamada adaptabilidade procedimental, para atender as particularidades de direito material e isso se bem aplicado e em respeito as garantias constitucionais
processuais, pode render bons frutos.
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asseverava Carnelutti, a esse respeito, que o tempo é um inimigo do direito,
contra o qual o juiz deve travar uma guerra sem tréguas.
A busca pela implementação das tutelas de urgência tem se tornado uma
constante na práxis forense. As relações negociais e intersubjetivas evoluem
em uma velocidade não mais acompanhada pelos antiquados instrumentos
processuais postos à disposição dos operários do direito 29, de modo que,
imperioso é o redimensionamento do processo para que o mesmo continue
a atender seu escopo de pacificação dos conflitos de interesse e na medida
do possível com justiça.
Nesse sentido, vem o legislador pátrio, mormente após o ciclo de reformas instaurado em 1994, com sua onda reformadora, implantando uma nova
mentalidade sobre o uso do processo enquanto instrumento de efetivação de
direitos materiais e sem preocupações meramente formais e cientificistas.30-31
29. Essa expressão foi por nós cunhada e explicada em nosso livro Processo Constitucional nova
concepção de jurisdição, in verbis “Essa expressão em vez de operadores do Direito implica
uma atuação mais viva de quem tem o dever de fazer valer o conteúdo dos atos normativos,
por conseguinte, impondo também uma subserviência não à lei, mas a proteção dos valores
encampados na Carta Magna e soberanamente escolhida pelo povo. Como é cediço, o Direito
não se resume à lei, logo, essa expressão revela melhor esse novo olhar que os profissionais
do Direito devem ter em suas funções.” José Herval Sampaio Júnior, Processo Constitucional
nova concepção de jurisdição, Editora Método/Forense Grupo gen, 2008, p.08.
30. “Numa análise superficial talvez não se compreenda o motivo de se inserir um tópico desta
natureza em um livro que trata de processo. Mais é justamente porque se fala de um processo
diferente e antenado com a realidade social que se justifica a inclusão, pois infelizmente o
modo como se ensina o Direito como um todo é o reflexo direito do positivismo científico, que
infelizmente irradiou seus efeitos na ciência jurídica de maneira até mais severa, pelas características de uma teoria que foi criada para ser descritiva. Essa realidade indiscutível, como
se demonstrou alhures foi e está sendo repassada no ensino do Direito e, por conseguinte
influenciando a ciência processual, que por muito tempo ficou presa ao “processualismo científico”, sem qualquer juízo crítico, como se o resultado de todo e qualquer processo científico
realmente fosse capaz de descobrir a essência das coisas. Nas linhas que se seguem, a partir
de nossa realidade acadêmica devidamente concatenada com a práxis forense, e com lições de
estudiosos da epistemologia (estudo aprofundado do conhecimento – saber melhor) inclusive,
procurará se demonstrar que se faz imprescindível que os juristas e professores de Direito se
livrem dessas amarras e em especial o processualista possa ter a consciência de que o processo tem que se adaptar às realidades sociais e não o contrário, como infelizmente se vem
estudando a ciência processual no Brasil há alguns anos”. José Herval Sampaio Júnior Processo
Constitucional nova concepção de jurisdição, Grupo Gen Método- Forense, 2008, p.225.
31. Essa realidade é constatada de plano pelo professor e grande processualista Ovídio A. Baptista
da Silva em artigo intitulado Direito Material e Processo: “Nossa formação jurídica, por força de
uma longa tradição cultural, impõe-nos que pensemos o direito por meio de conceitos, vendo-os constituído por fórmulas e regras, sem considerar que o direito existe nos fatos. Os livros
jurídicos, mesmo aqueles escritos por processualistas, o grupo de juristas que, por dever de
ofício, convivem com os problemas concretos da experiência judiciária, não devem indicar
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Face o transcurso do tempo, fenômeno imanente à própria natureza do
processo, procurou o legislador, como meio de minimizar seus deletérios
efeitos, antecipar, sempre que possível, para momento anterior ao da sentença, a entrega dos efeitos práticos ou externos, tudo com o objetivo de
dividir os ônus ocasionados pela demora no transcurso dos feitos.
O mestre Carreira Alvim assim nos ensina: “Na busca da celeridade processual, esse momento foi antecipado, num primeiro passo, para a fase de
saneamento do processo – deslocou-se do fim para o meio do processo –,
admitindo-se o julgamento antecipado da lide, consagrado no art. 330 do
Código de Processo Civil. Num passo mais audacioso, a recente reforma processual antecipou ainda mais a prestação jurisdicional, trazendo-a para o
início do processo – deslocou-a do meio para o princípio – tornando possível
que o juiz emita um provimento ainda nos albores da demanda, fundado
num juízo da probabilidade (arts. 273, 461, 461-A).” 32 33
Muito embora os institutos da antecipação dos efeitos práticos da tutela
e o das tutelas específicas venham a comungar várias similitudes, possuindo,
ambos, seu nascedouro em um mesmo escopo do legislador e prestando-se,
ao fim, ao cabo, ao mesmo desiderato, impende ressaltar que se tratam de

exemplos que possam ilustrar suas proposições teóricas. O exemplo, tendo de lidar, inevitavelmente, com fatos da vida real, faria com que os práticos forenses contaminassem a pureza
da “ ciência” jurídica que, enquanto conceitual, haveria de manter-se perene, como uma
equação algébrica, ou as figuras geométricas. A universidade, por sua vez, cuida apenas do
direito “puro”, sem preocupar-se com os casos concretos”. Ovídio A. Baptista da Silva. Direito
material e processo. Estudos de Direito Processual Civil homenagem ao professor Egas Dirceu
Moniz de Aragão. Coordenador Luiz Guilherme Marinoni. São Paulo: Editora RT, 2005, p. 404.
Como percebido pelos leitores o processo analisado sempre numa ótica constitucional como
premissa de análise de todo e qualquer processo tenta justamente reaproximar o processo do
direito material, até porque aquele é subserviente a este e isso não se pode esquecer nunca,
porém o apego exagerado a essas concepções científicas pelo processo criou um monstro, que
precisa ser morto imediatamente.
32. ALVIM, José Eduardo Carreira. Tutela Específica das Obrigações de Fazer, Não Fazer e Entregar
Coisa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 8-9.
33. Além da implementação do instituto da antecipação dos efeitos da tutela pela reforma de
1994, assevera Carreira Alvim que a: “Alteração substancial sobreveio com a reforma processual imposta pela Lei nº 8.952, de 13/12/94, prescrevendo o art. 461 que ‘na ação que tenha por
objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica
da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”, cujo antecedente mais próximo foi o art. 84
do Código de Defesa do Consumidor. Com o advento da Lei nº 10.444/02, a tutela específica foi
estendida também às ações que tenham por objeto a entrega de coisa (art. 461 – A). (Op. cit.,
p. 20 e 21).
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institutos distintos, todavia muitas vezes são materializados via liminar, o que
lhes assemelha, pelo menos na prática.
Apesar dos dois mecanismos processuais enquadrarem-se no gênero
das chamadas tutelas diferenciadas e de urgência na maioria dos casos 34 os
mesmos não podem ser tidos como sendo um só instituto, possuindo tênues
diferenças nem sempre aclaradas pela doutrina. Em verdade, mais próprio
seria falar em uma antecipação de tutela stricto sensu (referindo-se ao instituto descrito pelo art. 273 do CPC, de caráter eminentemente residual) e de
uma antecipação de tutela específica, dirigida aos casos enquadráveis nos
ditames dos arts. 461 e 461-A do CPC (tutela direcionada aos casos das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa quer certa ou incerta).
Em igual norte, mais uma vez nos socorremos de Carreira Alvim que apregoa: “A antecipação de tutela (art. 273) e a tutela específica (art. 461 e 461-A)
são, todas, modalidades de ‘tutela diferenciada’, cujo objetivo é satisfazer
uma pretensão material que, de outro modo estaria comprometida pela
natural demora na conclusão do processo. Na prática, no entanto, não se
tem feito a devida distinção entre essas duas espécies de tutela jurisdicional,
referindo-se muitas vezes à tutela antecipada como se fosse tutela específica
e vice-versa. Essa diferenciação é importante, porquanto dela dependerá a
incidência ou do art. 273, que trata da antecipação de tutela, ou do art. 461,
que trata da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, ou do art.
461-A que trata da entrega de coisa, cada qual com seu âmbito de incidência
perfeitamente delimitado, não sendo possível uma fusão dos dois preceitos,
para criar um tertius genus de procedimento não previsto em lei.” 35
Em arremate, destacando um critério para se diferenciar as duas tutelas,
continua o citado doutrinador, asseverando que: “O melhor critério para se
delimitar uma e outra forma de tutela é proceder por exclusão: aquilo que,
em tese, não se comportar no âmbito da tutela específica das obrigações de
fazer e não fazer (art. 461), ou de entregar coisa (art. 461 – A), comportar-se-á no da tutela antecipada (art. 273). (...) Pode-se estabelecer uma primeira
regra: as pretensões embasadas na obrigação de dar coisa certa (arts. 863

34. Algumas tutelas específicas não necessariamente assumem essa marca, todavia na prática se
vê uma confusão quando se pede antecipação dos efeitos práticos, logo o ideal é entender
que quando se pede uma tutela específica de forma liminar estamos falando de uma espécie
de tutela satisfativa, dentro da divisão do anteprojeto do novo CPC no que tange a tutela de
urgência.
35. ALVIM, José Eduardo Carreira. Tutela Específica das Obrigações de Fazer, Não Fazer e Entregar
Coisa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 23 e 24.
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a 873 Cód. Civil) ou incerta (arts. 874 a 877 Cód. Civil) estão sob o alcance do
art. 461-A do Código de Processo Civil; as pretensões embasadas nas obrigações de fazer (arts. 878 a 881 Cód. Civil) e de não fazer (arts. 882 a 883 Cód.
Civil) restam sob o alcance do art. 461 do Código de Processo Civil. O que não
couber aí estará sob o amparo do art. 273 do CPC.” 36
Entrementes, ressalte-se que o mestre invocado também se referia a
expressão tutelas de urgência para qualificar as distinções entres as tutelas
satisfativas ora comentadas: “As dificuldades em se estabelecer os exatos
limites entre as pretensões embasadas nos arts. 273 (obrigações de dar)
e 461 (obrigações de fazer e não fazer) determinam, muitas vezes, o ajuizamento de uma ação por outra, pedindo o autor uma tutela antecipada
quando se trata, na verdade, de tutela específica, ou a tutela específica,
quando se trata de tutela antecipada.(...) No que tange, às tutelas específica e antecipada, são, ambas, formas de tutela de urgência, de idêntica
natureza, destinando-se a satisfazer a priori a pretensão substancial, num
momento diverso daquele considerado ótimo, que seria a sentença. Daí,
não haver nenhum problema, nem de direito processual nem material, que,
tendo a parte pedido ao juiz um tutela antecipada, venha este a lhe outorgar
uma tutela específica e vice-versa, pois, de qualquer modo, estará antecipando a pretensão material solicitada.” 37
Aponte-se que nos casos enunciados acima cumpre ao magistrado verificar a presença dos pressupostos necessários, exigidos em lei, para a utilização de cada instituto, já que agora como visto e defendido por nós há
algum tempo tanto a tutela cautelar quanto à satisfativa, aqui abrangida a
específica quando se comprovar a necessidade de imediato deferimento,
são tutelas de urgência na acepção da palavra e o anteprojeto é claro nesse
sentido.
4.2 Notas sobre antecipação dos efeitos práticos da tutela (Tutela
satisfativa) no CPC vigente
Antes de tecermos qualquer comentário sobre como a conhecida antecipação de tutela foi tratada em nosso ordenamento é imperioso desde já que
se explique o porquê de se preferir a expressão tutela satisfativa a tutela
antecipatória.

36. ALVIM, José Eduardo Carreira. Op. cit., p. 24.
37. ALVIM, José Eduardo Carreira. Op. cit., p. 58-59.
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Vimos que a tutela cautelar se qualifica pelo fato de ser útil a proteção
do processo e, por conseguinte, não deve ter qualquer relação com o direito
material propriamente dito e apesar de mencionado não se deve tratá-lo na
análise dessa tutela, que é justamente oposta a antecipação de tutela, a qual
a primeira vista se entenderia como um verdadeiro prejulgamento, eis que
a própria proteção poderia ser obtida no início do processo.
Entretanto não é assim que o tema é tratado na prática. Por isso que
utilizamos a expressão antecipação dos efeitos práticos ou externos, todavia
essa antecipação satisfaz faticamente em relação ao próprio pedido final,
daí a justificativa do nome satisfativa, pois a antecipação ocorre necessariamente em toda e qualquer liminar 38, inclusive a cautelar.
Feitas tais considerações sobre a questão da nomenclatura e adotando
como instituto da antecipação dos efeitos práticos da tutela jurisdicional com
um caráter satisfativo, vemos que o mesmo tem sido, ainda hoje, passados
quase 20 anos de sua inserção no cenário legislativo pátrio com um caráter
genérico, por força do disposto na Lei 8.952/94, louvado de modo entusiástico pela doutrina e referendado pela jurisprudência de praticamente todos
os Tribunais, inclusive do Excelso Pretório.
Portanto, a antecipação dos efeitos práticos da tutela jurisdicional é uma
“espécie do gênero tutelas diferenciadas” 39, sendo marcado o instituto, como
é sabido, pela satisfação imediata, no plano prático dos efeitos que somente
seriam atingidos com a prolação da sentença de mérito e, por conseguinte,
na linha do anteprojeto do novo CPC, espécie das tutelas de urgência.
Em virtude do alongado processo na fase de cognição previsto no Código
Instrumental Civil, a qual infelizmente ainda tem caráter nitidamente conservador e excessivamente demorado face à velocidade dos acontecimentos,
própria de nossa sociedade, dirigido de forma a manter, indefinidamente,
o status quo estabelecido, até a prolação do decisório final, o legislador,
imbuído dos desígnios de celeridade e efetividade que vêm orientando a
construção legislativa, mormente após 1994, em atendimento aos reclamos
dos jurisdicionados, adotou o referido instrumento processual, que tem por
finalidade obviar os resultados perseguidos no processo, garantindo, deste

38. Para aprofundamento do estudo das liminares e sua relação direta com as tutelas de urgência,
indicamos o nosso livro Medidas Liminares no Processo Civil um novo enfoque, publicado pela
editora Atlas, 2005.
39. NERY JR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, p. 546.
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modo, a satisfação do direito da parte, pelo menos no aspecto fático, mesmo
antes do momento que seria próprio – a prolação da sentença definitiva.40
De ordinário, como é sabido, precisa o autor aguardar a prolação da
sentença para obter, caso se lhe reconheça fundamento à pretensão, a
tutela jurisdicional pleiteada. A seu requerimento, contudo, e presentes certos pressupostos,41 pode o juiz, nos termos do art. 273 e seus parágrafos
(redação da Lei nº 8.952, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.444),
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida.
Em suma, a antecipação dos efeitos práticos ou externos da tutela jurisdicional, tem por escopo concretizar, desde logo, os resultados perseguidos
no processo, garantindo a satisfação do direito da parte mesmo antes do
momento que seria próprio, a prolação da sentença definitiva, tudo como
forma de homenagear os postulados da celeridade e da efetividade do
direito via processo.42
A medida que determina a entrega da pretensão deduzida anteriormente
a emissão da sentença, quando deferida anteriormente a ouvida da parte
contrária no início do processo – in limine litis, é verdadeira medida liminar,
que tenciona, satisfazendo a pretensão, assegurar o resultado do processo
evitando dano irreparável ou de difícil reparação para a parte autora.
O direito a antecipação dos efeitos práticos da tutela, bem como ao
recebimento da prestação liminar configuram-se como verdadeiros direitos
subjetivos da parte de modo que inexiste no instituto comentado qualquer

40. A tutela antecipada, consoante a lição de Nelson Nery Júnior, “é providência que tem natureza jurídica mandamental, que se efetiva mediante execução ‘ latu sensu, ’ com o objetivo de entregar
ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus efeitos. É
tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o direito, dando ao requerente o bem da
vida por ele pretendido com a ação de conhecimento. (Código de Processo Civil Comentado,
Ed. RT, p. 546).
41. Existindo prova inequívoca, se convença o órgão judicial da verossimilhança da alegação do
autor; e, além disso, alternativamente, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, ou, então, fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Também se poderá antecipar a tutela quando incontroverso um
ou mais dentre os pedidos cumulados, ou parte deles (art. 273, § 6º, acrescentado pela Lei nº
10.444). Veremos no tópico seguinte que essa última parte foi formalizada no anteprojeto do
CPC como tutela de evidência.
42. Nesse norte assevera Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart que: “A morosidade da prestação jurisdicional, oriunda, como é sabido, das mais diversas causas, também está ligada a
ineficiência do velho procedimento ordinário, cuja estrutura encontrava-se superada antes
da introdução da tutela antecipatória no Código de Processo civil.” (Manual do Processo de
Conhecimento, 2ª ed. São Paulo:RT, 2003, p. 227).
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discricionariedade do magistrado, embora tal interpretação poderia surgir
face à presença da a expressão “poderá” no caput do art. 273 do CPC.
Em verdade, o direito a uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, constitui verdadeiro direito subjetivo da parte, de modo que, em estando presentes os pressupostos autorizadores (prova inequívoca e verossimilhança
– probabilidade, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), é dever do magistrado conceder liminarmente a tutela antecipatória.
Assim, nos casos albergados pelo inciso primeiro do art. 273 do Código
de Processo Civil, em que o deferimento do pleito de antecipação dos efeitos
práticos da tutela se efetiva no início do procedimento, sem a instauração
do contraditório, a veiculação da ordem de antecipação de tutela se dará
através de uma metida liminar.43
4.3 Notas sobre as tutelas específicas e sua diferenciação com antecipação
dos efeitos da tutela e enquadramento como tutela de urgência
O Código de Processo Civil, em seu artigo 273 prevê a tutela antecipatória
de forma genérica, com as considerações já feitas, o que poder-se-ia chamar
de uma antecipação dos efeitos práticos da tutela stricto sensu, ao passo
que, o artigo 461 e o 461-A do Código de Processo Civil, regulam o instituto
nas ações de obrigação de fazer, de não fazer e entregar coisa, em que se
utiliza uma antecipação de tutela específica para estes casos, inclusive também com a ótica da urgência em alguns casos.
As liminares referentes a cada um dos institutos possuem a mesma
ambição, embora possuam pressupostos ligeiramente diferentes e distintas

43. Assevera Nelson Nery que, inclusive no caso do inciso II pode haver o deferimento de medida
liminar: “Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a antecipação dos efeitos da tutela de mérito. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum
in mora, segundo expressa disposição do CPC 273 I. Essa urgência, como já afirmado acima,
não tem o condão de transmudar sua natureza satisfativa-executiva em medida cautelar. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela antecipada, é o mesmo perigo exigido para
a concessão de qualquer medida cautelar. A segunda hipótese, que não é exigível em conjunto com a primeira, dela sendo independente, é o abuso do direito de defesa ou manifesto
protelatório do réu. Quando a contestação for deduzida apenas formalmente, sem consistência, a situação pode subsumir-se à hipótese do CPC 273 II, autorizando a antecipação. Em
tese é admissível o pedido liminar fundado no inciso II, pois não despropositado o abuso do
direito de defesa verificado fora do processo, quando há prova suficiente de que o réu fora,
por exemplo, notificado vária vezes para cumprir a obrigação, tendo apresentado evasivas
e respostas pedindo prazo para o adimplemento.” (NERY JR, Nelson. Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, p. 650 e 651).
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previsões legais, sendo interessante que se registre a unidade de tratamento
dada pelo anteprojeto como veremos a seguir.
4.4 Do tratamento dado as antecipações dos efeitos práticos da tutela no
anteprojeto do novo CPC
O anteprojeto do novo CPC nessa matéria acabou adotando, como já dissemos, o que boa parte da doutrina já sinalizava, inclusive, em companhia
do colega José Luiz Carlos Lima, no ano de 2005, assim nos posicionamos
em livro já mencionado 44, que a antecipação dos efeitos práticos da tutela,
já por nós chamado de tutela satisfativa em sua essência era espécie das
tutelas de urgência e por tal motivo deveria ter tratamento semelhante, mas
nunca na forma feita no anteprojeto e pelas críticas em peso da doutrina até
então acreditamos que não se transformará em lei.
O anteprojeto teve o mérito de tratar a antecipação dos efeitos práticos
da tutela como tutela de urgência na linha da sua ferrenha utilização nos
últimos anos em relação ao atual inciso I do artigo 273 do CPC como enunciado em tópico anterior, ou seja, com relação ao perigo da demora judicial.
Destarte, em muitos casos não dá tempo de esperar até a sentença para
começar a usufruir faticamente da proteção do seu direito violado ou até
ameaçado, como trataremos em separado a questão da tutela inibitória.
Portanto nesses casos é salutar que se permita de plano tal possibilidade
e isso sempre está atrelado à questão da ínsita urgência. Atualmente em que
pese o rigor das expressões utilizadas para seu deferimento, como veremos,
também andou bem o legislador em amenizar o rigor do sentido da prova
inequívoca que conduza a verossimilhança das alegações, mas ao trazer a
expressão plausibilidade do direito com o intuito de abarcar tanto a tutela
cautelar quanto à tutela satisfativa não se houve bem, pois na prática sabemos que para a primeira não se exige prova mais latente do alegado direito
violado ou ameaçado e já para a tutela satisfativa, em que pese a cognição
sumária, temos justamente o contrário, logo isso não pode ser desconsiderado pelo legislador.
Então porque abarcar coisas que na prática se analisam situações distintas, em que pese à marca da urgência, de modo igual. Esperamos que se
por acaso a redação proposta passar, os operários do direito, em especial o
juiz continue distinguindo, pois não se pode exigir os mesmos requisitos para

44. Referimo-nos ao nosso livro Medidas liminares no processo civil um novo enfoque, publicado
pela Editora Atlas.
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satisfazer, mesmo que faticamente, do que para acautelar, como destacado
e nunca é demais repetir essa confusão do legislador. São providências que
têm de ser tomadas rapidamente é claro, mas que exigem do juiz no caso
ora comentado um maior rigor que no acautelamento, inclusive podendo ser
em alguns casos substituída pela caução.
Desta forma, em que pese ser a simplificação hoje indispensável ao novo
processo civil brasileiro, não podemos tratar situações distintas como iguais
quando na essência só tem um elemento em comum, a urgência, a qual,
contudo, não é suficiente para que se deixe de lado, em cada caso, a análise
de uma prova, mesmo que mínima, dos fatos alegados pelo autor e que justifiquem a antecipação satisfativa faticamente falando, o que sem sombra de
dúvidas, não se exigirá, na maioria dos casos, para a tutela cautelar.
Quanto ao procedimento que segue linhas gerais a mesma diretriz já
fixada com relação à tutela cautelar, só temos a acrescentar que se por
acaso o autor tiver pleiteado tutela cautelar antecedente quando era o caso
de se pleitear tutela satisfativa, deverá o juiz ter o cuidado de determinar o
mais rápido possível que o autor emende a inicial para expressamente fazer
constar os pedidos finais, sob pena de conceder uma antecipação de algo
que sequer existe ainda, o que logicamente é impossível. 45
Fazemos questão de reiterar tudo que dissemos com relação à tutela
cautelar, inclusive as críticas e acrescentamos, por fim, que no futuro, acaso
passe essa parte ora comentada, ou seja, com esse tratamento idêntico em
todos os sentidos, o juiz poderá, da mesma forma do que já é possível hoje
em relação a cautelar, conceder de ofício essa tutela, desde que autorizado
em específico por lei, o que inclusive tem sido criticado pela questão da responsabilidade civil que gera quanto à efetivação da medida.

45. Antes mesmo da mudança que expressamente permitiu a fungibilidade entre as tutelas cautelares e satisfativas e isso com certeza é o maior argumento para o tratamento uníssono dado
pelo anteprojeto, pois como se trazer requisitos distintos se o juiz pode conceder uma medida
pela outra, sempre defendíamos que em caso de erro da parte em pleitear medida cautelar
quando o caso era de antecipação era possível o seu deferimento, desde que analisássemos sobre a ótica do artigo 273 do CPC e não no artigo 798 do CPC ou outro em específico e
como não havia ainda pedido inicial que formalmente pudesse fechar o cerco para a liminar
satisfativa, determinávamos a emenda no prazo máximo de 10 dias e só aí determinávamos
a citação e se porventura o autor não fizesse extinguíamos o feito, pois por mais que não se
tenha qualquer apego a formalidade seria impossível continuar um processo em que o autor
sequer formulou o seu pleito definitivo.
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4.5 Da efetivação da tutela satisfativa e responsabilidade por danos
quando do seu cumprimento
Como novidade formal desse anteprojeto fazemos questão de mencionar que na linha do que a doutrina defendia, para fazer valer esse tipo
de tutela, principalmente liminarmente, era imperioso que se utilizasse das
medidas de apoio e com a lei 11.232\05 permitiu-se a utilização da mesma
regra do cumprimento de sentença e isso sempre foi motivo de alegria para
os operários do direito, pois como imaginar que se cumprisse as decisões
urgenciais sem instrumentos que realmente sejam eficazes.
Reza então o anteprojeto que “a efetivação da medida observará, no
que couber, o parâmetro operativo do cumprimento da sentença e da execução provisória”. Com o sincretismo processual houve o ajustamento da
questão da execução em nosso sistema, pois antes podíamos executar uma
liminar de modo bem mais simples do que a própria sentença, o que era um
verdadeiro absurdo.
Agora com mais essa previsão, enxuga-se o modelo de efetivação e ressalve-se tão-somente que o legislador acaso aprove do jeito que hoje se
encontra perdeu a oportunidade de ajeitar o nome da execução provisória,
a qual de provisória só tem a obrigação estatuída em sentença, porque
dependente de um reexame pela instância superior, pois estamos a falar de
uma execução imediata, como é o caso de deferir uma liminar satisfativa no
início do processo.
Por fim também enunciamos que o anteprojeto confirmou a regra da
responsabilidade objetiva para o que teve esse pleito deferido em seu favor,
logo em caso de ocorrer qualquer dano à outra parte nessa efetivação,
independentemente de culpa, o favorecido inicialmente terá de arcar com os
prejuízos demonstrados, o que é bastante interessante, já que não devemos
banalizar esse tipo de tutela, a qual somente deve ser pleiteada e efetivada
quando estritamente necessária a proteção do direito lesado ou ameaçado.
5. Da tutela de evidência
Formalmente podemos afirmar que essa tutela é novidade trazida no
anteprojeto do novo CPC, todavia sob o aspecto material não é verdade,
pois o máximo que se pode falar nesse aspecto é a ampliação dos casos
que a autorizam, bem como a devida sistematização do tema e na linha da
simplificação que alicerça a proposta, aclara-se uma dúvida sobre a natureza
jurídica do instituto.
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Para o interesse deste artigo e dentro da correlata delimitação do
mesmo, interessa-nos compreender essa tutela, fazendo-se a devida distinção das tutelas de urgência, já que a sua marca é justamente não necessitar
de qualquer risco para o processo ou até mesmo para o direito material,
todavia em algumas situações pode vir materializada via liminar, já que em
casos de ter havido manifestação da outra parte o caso será de sentença
definitiva do direito.
Desta forma, podemos conceituar tal tutela como aquela que é dada
após se constatar como o próprio nome diz a evidência do direito alegado,
ou seja, não há discussão sobre o direito que se quer vê protegido imediatamente, logo não se fala em plausibilidade, mas em constatação de plano
do direito alegado.
Antes mesmo de qualquer formalização dessa questão, como de fato
felizmente veio a ocorrer com a inserção do § 6º do artigo 273 quanto aos
pontos incontroversos, tivemos a oportunidade de conceder pleitos que se
baseavam nessa premissa, pois como não fazê-lo em casos em que, por
exemplo, o executado alegava um excesso de execução e apontava espontaneamente qual o valor que era devido. Nessas situações o deferimento
do pleito de liberação do numerário parece ser automático, já que não há
qualquer resistência ao valor apontado como devido. 46
A grande novidade então como dissemos agora foi estender para outros
casos, bem como o tratamento mais alinhado junto com as tutelas de urgência, o que no nosso entender foi salutar, contudo não podemos esquecer
que esta é baseada em cognição sumária e a de evidência em exauriente,
pois não faz sentido se alongar uma discussão que já foi resolvida em casos
anteriores ou se tornou por si só indiscutível por alguma particularidade.

46. Essa situação era muito freqüente em fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especais
antes mesmo das leis que revolucionaram a atividade de execução no de 2005, pois quando
da condenação e trânsito em julgado determinava-se eletronicamente como hoje ainda ocorre
o depósito da quantia devida atualizada segundo o exeqüente na conta do devedor, pelo
sistema BacenJud, logo quando este tomava ciência do bloqueio procurava saber o que estava
acontecendo e na maioria das vezes embargava dizendo que o valor era menor e ao apontar
o que entedia ser devido, de plano encontrava por parte deste signatário o apontamento em
decisão de tal incontrovérsia e por conseguinte, determinávamos a imediata expedição do
alvará para liberação do valor, pois não teria sentido que se fizesse a audiência para discutir
os que as próprias partes já concordaram, daí porque víamos que a partir de tal entendimento, muitas vezes como essa diferença era pequena as empresas sequer embargavam mais
e todo o processo perdia sua razão de ser quando do decurso do prazo e liberação do valor
bloqueado.
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Em que pese a polêmica que essa previsão está causando justamente
por nossa cultura conservadora, essa tutela é tida por nós como um grande
avanço, pois prestigia ao mesmo tempo celeridade em busca da efetividade
do direito e segurança jurídica, pois a economia processual é tamanha, deixando com que outros processos que realmente precisem de uma discussão
tenham mais tempo para a sua solução.
Nessa esteira disciplinou o anteprojeto que “será dispensada a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação quando: I – ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do requerido; II – um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela
deles mostrar-se incontroverso, caso em que a solução será definitiva; III – a
inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito alegado pelo
autor a que o réu não oponha prova inequívoca; ou IV – a matéria for unicamente de direito e houver jurisprudência firmada em julgamento de casos
repetitivos ou súmula vinculante.
Também considera o anteprojeto que “independerá igualmente de prévia comprovação de risco de dano a ordem liminar, sob cominação de multa
diária, de entrega do objeto custodiado, sempre que o autor fundar seu
pedido reipersecutório em prova documental adequada do depósito legal
ou convencional.
Desta forma, vemos claramente que para essas tutelas diferenciadas não
é o elemento risco de dano de qualquer espécie que justifica a sua adoção e
sim a quase certeza do direito alegado, logo pela desnecessidade de outros
atos processuais se antecipa a fruição dos efeitos fáticos e em alguns casos
com até mesmo satisfação jurídica. 47 O primeiro caso é clássico e faz parte
hoje do ordenamento jurídico pátrio, mais precisamente no artigo 273 inciso
II do CPC.
Então quando o autor enuncia a situação fática e as consequencias jurídicas de sua pretensão e na contestação se vê tão-somente arguições meramente protelatórias, ou seja, a parte demandada no exercício de seu direito
de ação não traz nada que venha a reprimir o pleito do autor, pelo contrário, suas colocações fazem é reforçá-lo, porque não lhe adiantar os efeitos
47. Essa é a grande novidade que se anuncia e na qual se coloca uma pá de cal na discussão
puramente processual que se travou nos últimos anos para saber se a decisão que antecipa
os efeitos com relação a um fato incontroverso é sentença ou não. Ora se não há mais qualquer questionamento temos que necessariamente entendê-la como sentença, eis que sequer
vai haver interesse em recorrer, logo a questão deve ser considerada resolvida e fazer coisa
julgada.
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práticos, todavia o grande questionamento fica no sentido de se perquirir se
essa tutela é satisfativa juridicamente, ou seja, qual a natureza jurídica da
decisão que a concede?
Acreditamos que somente as particularidades de cada caso vai poder
definir essa situação, pois dependendo da intensidade das argumentações
defensivas que se amoldem ao caso de abuso do direito de defesa ou
manifesto propósito protelatório, poderá o juiz, por economia processual,
questionar o demandado sobre as provas que têm para produzir especificadamente em cima de sua própria contestação e aí dependendo da resposta decidir se a decisão será meramente antecipatória dos efeitos práticos
ou satisfativa juridicamente falando, encerrando, por conseguinte, fase de
cognição do processo por economia processual e sem desrespeito à ampla
defesa e contraditório. 48
Interessante novidade na regulamentação formal desse instituto e que
até agora não está sendo criticado de maneira tão contundente como foi
feito em relação às tutelas de urgência propriamente dita é a que prescreve
que se na inicial houver prova documental forte, ou seja, que seja difícil
de ser refutada pela parte contrária é de se antecipar a própria decisão
final, eis que a continuidade do processo vai ser desnecessária, logo o que
se prestigia é a economia processual e a própria celeridade já que não é
razoável que o processo tenha seu seguimento normal em casos como esse
somente para que se cumpra formalmente o rito, sem qualquer atendimento
específico a proteção do direito da outra parte.
E mais uma vez para que não se alegue ferimento aos corolários do
devido processo legal substancial 49, mais precisamente a ampla defesa e
48. Nesse novo modelo de processo civil que se desenha na qual se prestigia corretamente a
influência direta das partes na decisão do juiz temos que sempre ter em mente que a decisão prevalecerá acaso se assegure materialmente a participação e os argumentos da mesma
sejam coerentes, logo na situação narrada dificilmente haverá qualquer irresignação, pois a
parte que poderia resistir a pretensão naquele aspecto antecipado não se insurgirá, pelo
menos em um raciocínio lógico-razoável.
49. “No que tange aos demais bens, que em nosso raciocínio englobaria a parte do processo civil
amplo, vê-se também que este tem, como no processo penal, o fim de resguardar os direitos
das pessoas, logo os cidadãos só vão ter os seus bens retirados de seu poder, através do
devido processo legal, em que lhe sejam garantidos toda forma possível de defesa, daí a doutrinação correta de que a ampla defesa e o contraditório são corolários do devido processo
legal. Nesse diapasão, alguém duvida de que um processo de qualquer ordem possa ser considerado legítimo e, por conseguinte, constitucional, se vier desobedecer a essas premissas
inafastáveis. Esse é o espírito que se preconiza e que no nosso sentir condiciona a atividade
de todas as autoridades, mesmo a legislativa, que não pode prever só formalmente possibilidade de defesa e de contraditório.” José Herval Sampaio Júnior, Processo constitucional nova
concepção de jurisdição, Grupo Gen Método Forense, 2008, p.137.
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contraditório, deve o juiz em caso de haver pedido do autor expresso para
que lhe seja dado tutela de evidência, intimar o demandado para em prazo
judicial dizer se há alguma prova específica que possua ou que possa ser
realizada que contrarie expressamente o postulado e em caso negativo a
tutela deve ser adiantada sem grandes problemas, já que pelo menos o
recurso dessa decisão não deve tocar em cerceamento de defesa.
Por fim e com certeza a alteração que no todo gerará maiores discussões
é a que prevê a possibilidade dessa tutela nos casos em que o pedido se
arrima em jurisprudência dos Tribunais Superiores nas quais a tese jurídica
já estiver definida. Em que pese ser uma situação bem razoável infelizmente
ainda não temos a cultura de processamento desse novo modelo, pois ainda
estamos muito ligado a errônea interpretação de que os juízes são independentes meritoriamente falando e isso em certo sentido é verdade, contudo
tal independência funcional assegurada constitucionalmente não pode servir de escusa ao desrespeito das atribuições dos demais órgãos do Poder
Judiciário.
Portanto a própria previsão do incidente de resolução de demandas
repetitivas pelos Tribunais ocasionará com o passar do tempo a definição de
várias teses jurídicas que poderão ser aplicadas pelos juízes de modo mais
racional do que o atual sistema, otimizando o tempo, logo essa previsão
encontra guarida no sistema misto que se sedimenta em nosso processo,
pois não se pode entender como prudente que as pessoas possam agir
em desconformidade com o que pensa, por exemplo, o Supremo Tribunal
Federal. Precisamos passar a cumprir na íntegra as atribuições dos Tribunais
Superiores no que tange a difícil missão de uniformizar o direito objetivamente falando.
Então porque não permitir que a pessoa que alegue ter um direito alicerçado em uma súmula vinculante não possa usufruir o mais rápido possível desse direito na acepção fática? Se porventura esse direito estiver no
Supremo sendo objeto de rediscussão ainda se admite que se aguarde a
deliberação dessa posição, todavia em não sendo esse caso é mais do que
evidente que a parte possa receber os efeitos desse direito sem maiores
discussões e é isso justamente o que prevê o anteprojeto do novo CPC e
que mais cedo ou mais tarde fará parte de um novo modelo de aplicação do
Direito em nosso país.
Concluindo esse tópico que como visto tem o objetivo de sumariamente
enunciar os novos casos de tutela de evidência que com certeza farão parte
desse novo modelo do processo civil brasileiro, podemos afirmar que a ideia
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dessa proteção diferenciada àquele que comprova de plano ter o direito
afirmado é mais do que razoável e tem que ser prestigiada, pois o processo
sempre deve assegurar que o ônus do tempo seja suportado por quem
aparentemente não tem o melhor direito ou não tem direito algum apesar
de sua afirmação.
Precisamos nos acostumar com esse novo modo de encarar os efeitos
deletérios do tempo sob pena de ao final a parte que tiver definitivamente
reconhecido o seu direito não mais poder usufruí-lo e quando isso acontece,
estamos categoricamente afirmando que o processo foi inútil e inoperante. E
aí quem deve responder ao prejudicado por essa ineficácia? Temos que ter
a coragem de enfrentar esses obstáculos, daí porque acreditamos que esse
instituto representa um grande avanço.
6. Da tutela inibitória
Com muita tristeza enunciamos que talvez o maior pecado no tratamento
dessa matéria no anteprojeto do novo CPC, inclusive já com a alteração realizada no Senado Federal pelos próprios senadores, foi com certeza a ausência de delimitação objetiva da tutela inibitória, o que infelizmente representa
até mesmo um retrocesso, com relação ao sistema hoje vigente, o qual possui as medidas de apoio do artigo 461 do CPC e que de alguma forma tratam
da matéria, mesmo que de forma parcial, contudo mais abrangente do que
o sistema que se discute hoje no Congresso, que infelizmente foi totalmente
omisso quando tanto na exposição de motivos quanto nos primeiros artigos
se utilizou a compreensão do acesso à justiça numa ótica material. 50
O legislador processual com tal ausência, injustificável no nosso sentir,
parece não fazer qualquer distinção entre o dano e o ilícito, em total desconformidade com a garantia constitucional processual assegurada no artigo
5º inciso XXXV de nossa Constituição, a qual é clara em assegurar ao indivíduo, na linha da teoria da tutela de direitos via processual que seguimos, o
direito à tutela preventiva, ou seja, mesmo que não ocorra lesão efetiva a
um suposto direito, deve o Poder Judiciário assegurar ao cidadão a proteção
à uma ameaça de lesão a direito, ou seja, há de existir técnicas processuais

50. Em nosso livro processo constitucional nova concepção de jurisdição, já citado nesse artigo,
enfocamos com mais detalhe o que se deva compreender por acesso à justiça numa ótica material, contudo mesmo sem essa ampliação que defendemos é absurdo não se fazer qualquer
menção a indispensável proteção que deve ocorrer dos direitos ameaçados e isso demonstra,
infelizmente, o apego exagerado a reparação dos danos, tão prestigiada no sistema vigente e
na qual parece não querer, em modo algum se abandonar, o que é inadmissível.
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a serem utilizadas pelo juiz para inibir essa ação ou omissão que esteja colocando em risco o direito das pessoas e isso infelizmente não foi previsto no
anteprojeto e é simplesmente lamentável.
Antes mesmo de qualquer discussão sobre a feitura de um novo CPC,
ao defendermos a existência hoje de uma aplicação ferrenha dos valores
constitucionais em todos os ramos processuais, o que conduz ao que chamamos de processo constitucional na acepção do termo, enunciamos a necessidade de que haja técnicas processuais específicas para a proteção de um
direito ameaçado, sendo interessante que nesse momento se traga a baila
aquele comentário hodiernamente oportuno e ainda em tempo de ajuste
pelo legislador:
“Para que no mundo real exista de fato o direito fundamental à tutela jurisdicional faz-se imprescindível que as autoridades públicas tomem várias
atitudes concretas, tendo neste ponto especial destaque a atividade do legislador, no que tange a criar técnicas processuais específicas que sejam
capazes de assegurar uma efetiva proteção a todos os direitos materiais,
pois só assim pode-se dizer que existe direito a uma tutela jurisdicional e,
por conseguinte, uma jurisdição eficaz... Alguns direitos já trazem ínsito neles
o seu mecanismo processual de tutela, enquanto alguns dispositivos processuais ainda teimam em prescrever regras que não se identificam com essa
nobre função de proteção dos direitos, a qual a jurisdição contemporânea
não pode se dissociar, sob pena de sua finalidade não ser atingida... Nesse
sentido, verifica-se a importância dessas técnicas no cenário atual para que
se possa dizer que a jurisdição efetivamente recoloca as coisas nos seus
devidos lugares, ou seja, como antes da violação ou até mesmo ameaça.
Quanto a esse último aspecto, a jurisdição precisa avançar muito, pois infelizmente a legislação ainda é muito tímida na previsão de tutelas inibitórias,
o que aumenta a responsabilidade do juiz em assegurar essa proteção preventiva, como prevê a Constituição e alguns direitos materiais, como o da
personalidade, por exemplo, que sem esta proteção especial muitas vezes
são ineficientes no plano real”. Grifo nosso 51

Destarte, é realmente lamentável que até agora o legislador tenha perdido a oportunidade de enunciar algumas técnicas processuais eficazes para
utilização pelo magistrado no intuito de tutelar a ameaça ao direito, ou seja,
mesmo sem a ocorrência de qualquer dano há sim o dever de proteção contra o ilícito e em alguns direitos, como por exemplo, os de personalidade,
agora expressamente enunciados no novo Código Civil a tutela é inerente
ao direito material, que inclusive alguns deles têm previsão constitucional,
logo mesmo com a ausência noticiada não deve o juiz deixar de conceder
51. José Herval Sampaio Júnior, Processo Constitucional nova concepção de jurisdição, Grupo Gen
Método- Forense, 2008, p.122/124.
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liminares com o escopo de inibir a ação ou omissão que esteja colocando em
risco um direito provavelmente reconhecido em favor de quem alega, sob
pena de não haver na prática a tutela de direito que a atividade jurisdicional
em nosso Estado Democrático é nossa devedora de plano.
7. Conclusões
Andou bem o anteprojeto do novo CPC em unificar topograficamente
todas as tutelas concedidas em caráter emergencial e que agora, independentemente de seu feitio cautelar ou satisfativo, são expressamentes tidas
como tutelas de urgência, como inclusive sempre defendemos e na linha da
simplificação trazida como premissa desse anteprojeto é salutar e teremos
com certeza menos problemas formais na utilização desses instrumentos.
O processo cautelar não mais existirá, contudo não significa, em momento
algum, que as tutelas cautelares desaparecerão, pelo contrário, são mantidas em sua essência e podem ser concedidas tanto incidentalmente quanto
no início do processo.
Em que pese a crítica de doutrinadores abalizados no assunto, o anteprojeto do novo CPC ao tratar o perigo da demora judicial sem o devido
apuro técnico quanto as distinções necessárias que se faz quanto à temporariedade e provisoriedade da medida, tranquilamente pode ter na prática o
devido contorno da situação, não se podendo dizer o mesmo, infelizmente,
no que pertine ao requisito da fumaça do bom direito, a qual em se tratando
igualmente em relação as medidas cautelares e satisfativas teremos possibilidade sim de confusão, pois indiscutivelmente acautelar é uma coisa e
satisfazer é outra, logo de plano se vê que para a primeira não se deve ser
tão rigoroso o que já na segunda é imprescindível, pois se antecipará efeitos
práticos do pedido final de mérito.
Avançou significadamente o anteprojeto do novo CPC ao ampliar os casos
em que havendo uma certeza maior sobre o direito reconhecido, dependendo das peculiaridades de cada caso, o juiz pode de plano conceder uma
tutela já definitiva sobre a situação, encurtando o tempo de duração do
processo e ao mesmo tempo assegurando o efetivo contraditório, tudo na
linha da maior uniformização possível do direito objetivo, tendo o legislador
chamado de tutela de evidência, justamente para firmar que nesses casos
há uma cognição muito segura quanto ao posicionamento judicial, o que a
prática já demonstrava nos casos de situações fáticas incontroversas.
Talvez o maior pecado do anteprojeto do CPC foi silenciar a questão da
tutela inibitória. Não há explicação plausível para justificar a omissão do
legislador nesse tocante, já que a Constituição é clara em enunciar que o
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cidadão tem o direito à uma tutela preventiva, ou seja, contra a ameaça a
seu suposto direito, logo a ausência é lamentável, contudo mesmo não se
mantendo as medidas de apoio do artigo 461 do atual CPC, que de alguma
forma regulamenta o dispositivo constitucional mencionado, ainda assim é
possível se construir a partir de todo o sistema de tutela de urgência a ser
inserido uma providência ser tomada quanto aos casos em que o próprio
direito material possui a sua autotutela, como são os casos de direito de
personalidade, eis que uma coisa é o dano e outra totalmente distinta e
também tutelável é o ilícito por si só.
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SUMÁRIO • 1. Introdução. 2. O projeto do novo CPC. 3. O incidente de resolução de causas
repetitivas. 3.1. Noção geral. 3.2. Momento de instauração. 3.3. Legitimidade para postular a
instauração do incidente. 3.4. Divulgação e publicidade do incidente. 3.5. Contraditório e participação de amici curiae. 3.6. Competência para admitir, processar e julgar o incidente. 3.7.
Procedimento e julgamento do incidente. 3.8. Recursos no incidente. 3.9. Consequências do
julgamento do incidente. Bibliografia. Art. 73. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, salvo se houver perda do objeto, hipótese em que serão
imputados à parte que lhe tiver dado causa.

1. Introdução
Tradicionalmente, o direito processual civil tem um perfil individualista.
Suas regras foram, ao longo dos tempos, concebidas para resolver conflitos
individuais, estruturadas de forma a considerar única cada ação, a retratar
um litígio específico entre duas pessoas.
Tal perfil individualista, marcado pela influência do liberalismo, foi contemplado no Código de Processo Civil brasileiro em vigor, que se revelou
insuficiente para resolver o crescente número de causas que, no mais das
vezes, repetem situações pessoais idênticas, acarretando a tramitação paralela de significativo número de ações coincidentes em seu objeto e na razão
de seu ajuizamento.

1.

Mestre em Direito pela UFPE. Doutor em Direito pela PUC/SP. Pós-doutor pela Universidade
de Lisboa. Professor-adjunto da Faculdade de Direito do Recife (UFPE). Professor do curso de
mestrado da Universidade Católica de Pernambuco Membro do Instituto Brasileiro de Direito
Processual – IBDP. Procurador do Estado de Pernambuco e advogado.
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Para examinar e solucionar essas situações repetitivas, as regras processuais previstas no Código de Processo Civil revelaram-se inadequadas, sendo
necessário adotar os mecanismos de tutela de direitos coletivos.
Com efeito, para a proteção de direitos coletivos, existem a ação popular, a ação civil pública, a ação de improbidade administrativa, e o mandado de
segurança coletivo, que se submetem a um subsistema próprio, compreendido pelo conjunto das algumas leis, a que se agregam as regras processuais
contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Acontece, porém, que as referidas ações não têm o alcance de abranger
todas as situações repetitivas, por várias razões. Em primeiro lugar, não há
uma quantidade suficiente de associações, de sorte que a maioria das ações
coletivas tem sido proposta pelo Ministério Público2 – e, mais recentemente,
pela Defensoria Pública – não conseguindo alcançar todas as situações massificadas que se apresentam a cada momento.
Demais disso, as ações coletivas não são admitidas em alguns casos. No
âmbito doutrinário, discute-se se é cabível a ação coletiva para questões
tributárias3. Por sua vez, a jurisprudência do STF4, secundada pela do STJ5,
não admite a ação civil pública em matéria tributária. O entendimento do STF
inspirou o Presidente da República, que resolveu, pela Medida Provisória nº
2.180-35/2001, acrescentar um parágrafo único ao art. 1º da Lei 7.347/1985,
estabelecendo a vedação de ação civil pública para veicular pretensões
que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS e outros fundos
de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente
determinados.

2.

3.
4.

5.

Nas palavras de Marcelo Zenkner, “a pífia participação dos demais co-legitimados no ajuizamento de ações civis públicas vem acarretando um preocupante assoberbamento do Ministério Público, instituição que, não obstante o notório comprometimento público de seus integrantes, encontra hoje sérias dificuldades para responder, a contento, aos legítimos reclamos
da sociedade.” (Ministério Público e efetividade do processo civil. São Paulo: RT, 2006, n. 3.1.1, p.
144).
Conferir, a propósito, com indicação de posições a favor e contra, ALMEIDA, João Batista. Aspectos controvertidos da ação civil pública. São Paulo: RT, 2001, n. 1.7.2, p. 68.
Acórdão do Pleno do STF, RE 195.056, rel. Min. Carlos Velloso, j. 9/12/1999, DJ de 30/5/2003, p.
30. No mesmo sentido: acórdão da 2ª Turma do STF, RE 248.191 AgR, rel. Min. Carlos Velloso, j.
1º/10/2002, DJ de 25/10/2002, p. 64). Ainda no mesmo sentido: acórdão da 2ª Turma do STF, AI
382.298 AgR-ED, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/2/2007, DJ de 30/3/2007, p. 96).
Acórdão da 2ª Turma do STJ, REsp 878.312/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 13/5/2008, DJe de 21/5/2008.
No mesmo sentido: acórdão da 1ª Seção do STJ, EREsp 505.303/SC, rel. Min. Humberto Martins, j.
11/6/2008, DJe 18/8/2008).
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Finalmente, o regime da coisa julgada coletiva contribui para que as questões repetitivas não sejam definitivamente solucionadas nas ações coletivas.
A sentença coletiva faz coisa julgada, atingindo os legitimados coletivos, que
não poderão propor a mesma demanda coletiva. Segundo dispõem os §§ 1º
e 2º do art. 103 do CDC, a extensão da coisa julgada poderá beneficiar, jamais
prejudicar, os direitos individuais. Eis aí a extensão secundum eventum litis da
coisa julgada coletiva. O que é secundum eventum litis não é a formação da
coisa julgada, mas sua extensão à esfera individual dos integrantes do grupo.
É a extensão erga omnes ou ultra partes da coisa julgada que depende do
resultado da causa, consistindo no que se chama de extensão in utilibus da
coisa julgada6. Julgado procedente o pedido, ou improcedente após instrução suficiente, haverá coisa julgada para os legitimados coletivos, podendo,
entretanto, ser propostas as demandas individuais em defesa dos respectivos direitos individuais. Em caso de improcedência por falta de prova,
não haverá coisa julgada, podendo qualquer legitimado coletivo repropor
a demanda coletiva, sendo igualmente permitido a qualquer sujeito propor
sua demanda individual7. Quer dizer que as demandas individuais podem ser
propostas em qualquer caso de improcedência.
Não bastasse isso, a restrição da eficácia subjetiva da coisa julgada em
ação coletiva, estabelecida pelo art. 16 da Lei nº 7.347/19858 e, igualmente,
pelo art. 2º-A da Lei nº 9.494/19979, que lhe impõem uma limitação territorial,
acarreta uma indevida fragmentação dos litígios, contrariando a essência do
processo coletivo, que tem por finalidade concentrar toda a discussão numa
única causa10. Como se percebe, as ações coletivas são insuficientes para

6.
7.

GIDI, Antonio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, passim.
GIDI, Antonio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.
289-290.
8. “Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial
do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova.”
9. “Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência
territorial do órgão prolator.”
10. A respeito do assunto, com críticas aos dispositivos, aos quais se atribui a pecha de inconstitucionalidade, conferir, DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil:
processo coletivo. 5ª ed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 143-150. No âmbito da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a regra tem sido aplicada sem restrições. A propósito: “EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA. LIMITES. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. 1 – Consoante entendimento consignado nesta Corte, a sentença proferida em ação civil pública fará
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resolver, com eficiência e de maneira definitiva, as questões de massa, contribuindo para a existência de inúmeras demandas repetitivas, a provocar
um acúmulo injustificável de causas perante o Judiciário.
Significa que, mesmo com a implantação de um regime próprio para os
processos coletivos, persistem as demandas repetitivas, que se multiplicam
a cada dia.
As demandas repetitivas caracterizam-se por veicularem, em larga
escala, situações jurídicas homogêneas. Nas palavras de Antonio Adonias
Aguiar Bastos, “Além da conformação da causa-padrão pelos seus elementos
objetivos, o processamento diferenciado das demandas homogêneas também pressupõe a sua massificação, de modo que elas sejam apresentadas
em larga escala ao Judiciário”11.
Várias demandas individuais podem caracterizar-se como causas repetitivas. De igual modo, várias demandas coletivas podem caracterizar-se como
causas repetitivas. O que importa não é o objeto litigioso, mas a homogeneidade, ou seja, a existência de situações jurídicas homogêneas. A litigiosidade
de massa é o que identifica as demandas repetitivas, independentemente
de o direito ser individual ou coletivo12.
As causas repetitivas, que consistem numa realidade a congestionar as
vias judiciais, necessitam de um regime processual próprio, com dogmática
específica, que se destine a dar-lhes solução prioritária, racional e uniforme.
Tal regime é composto por várias regras extraídas do ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do art. 285-A do CPC, da súmula vinculante, da
repercussão geral, do art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992, do julgamento por
amostragem do recurso extraordinário e do recurso especial (CPC, arts. 543-B
e 543-C), do pedido de uniformização da interpretação da lei federal no
âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Federais, entre outras13.
As mencionadas regras estabelecem técnicas de processamento e julgamento de causas repetitivas, com a finalidade de conferir racionalidade
coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos
do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97. Precedentes. 2 – Embargos de divergência acolhidos.” (Acórdão da 2ª Seção do STJ, EREsp 411.529/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. 10/3/2010, DJe 24/3/2010).
11. Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o processamento das demandas
de massa. Revista de Processo. São Paulo: RT, ago. 2010, v. 186, p. 98.
12. BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Idem, passim.
13. A propósito, conferir, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O regime processual das causas repetitivas. Revista de Processo. São Paulo: RT, jan. 2010, v. 179, p. 139-174.
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e uniformidade na obtenção dos seus resultados. Por meio de tais regras,
pretende-se, enfim, racionalizar o julgamento das causas repetitivas, agilizando seu resultado e evitando a divergência jurisprudencial, com o que se
alcança isonomia entre as pessoas que figuram em processos repetitivos,
cujos fundamentos são uniformes.
Como se sabe, está a tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei
com a finalidade de aprovar um novo Código de Processo Civil. O referido
projeto reproduz as regras já citadas – que formam o regime processual
atual das causas repetitivas – além de prever novos mecanismos de obtenção de resultados uniformes para tal tipo de litigiosidade de massa.
Nesse sentido, há a previsão do chamado incidente de resolução de
demandas repetitivas, disciplinado em vários dispositivos contidos no aludido
projeto, que são examinados no presente ensaio.
2. O projeto do novo CPC
Por meio do Ato nº 379, de 2009, do Presidente do Senado Federal, foi
instituída comissão de juristas destinada a elaborar Anteprojeto de novo
Código de Processo Civil.
Ultimados os trabalhos da comissão, foi elaborado o anteprojeto que
veio a transformar-se no projeto de lei do Senado nº 166/2010, resultando
na apresentação, pelo relator, Senador Valter Pereira, de relatório geral que
contém várias alterações, com sugestão de texto substitutivo do projeto originário. Tal texto final foi aprovado pelo plenário do Senado, seguindo o
projeto para a Câmara dos Deputados14.
Na exposição de motivos do anteprojeto, foi acentuada a preocupação
com a necessidade de se obter maior efetividade processual, assegurando-se isonomia e segurança jurídica.
Nesse sentido, consagra-se, em combinação com o princípio do contraditório, a obrigatória discussão prévia da solução do litígio, conferindo às
partes oportunidade de influenciar as decisões judiciais, evitando, assim, a
prolação de “decisões-surpresa”. Às partes deve-se conferir oportunidade
de, em igualdade de condições, participar do convencimento do juiz.

14. Durante a tramitação do projeto no Senado – o que pode suceder na Câmara – houve a alteração no número de vários artigos. Em razão disso, e para evitar dificuldades de remissão, não
haverá, ao longo do presente ensaio, referência ao número dos dispositivos, mas apenas ao
seu conteúdo.
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Seguindo a previsão contida no Código de Processo Civil português15, da
qual se extrai a existência da cooperação das partes com o tribunal, bem
como da do tribunal com as partes16, o projeto contém dispositivos que estabelecem ter o juiz o dever de esclarecimento, o dever de prevenção, o dever
de consulta e o dever de auxílio, havendo, enfim, um dever de cooperação.
Também nessa finalidade de obter maior efetividade processual, bem
como de assegurar isonomia e segurança jurídica, o projeto prevê normas
que estimulam a uniformização e a estabilização da jurisprudência, sobretudo em casos de demandas repetitivas.
Assim, dispositivo expresso do projeto estabelece que devem os tribunais velar pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência, devendo
editar enunciados de sua súmula de jurisprudência dominante e seguir a
orientação firmada em precedentes de seus próprios órgãos internos e dos
tribunais superiores. A mudança de entendimento sedimentado na jurisprudência há de observar a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando a estabilidade das situações jurídicas.
Com a finalidade de melhor disciplinar as causas repetitivas, almejando
obter maior racionalidade e confessada uniformidade, o projeto mantém
várias das regras existentes no atual CPC, a cujo lado faz acrescer o chamado
incidente de resolução de demandas repetitivas, cujas regras são a seguir
destacadas.
3. O incidente de resolução de causas repetitivas
3.1. Noção geral
O projeto do novo CPC prevê o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas a ser instaurado perante o tribunal em razão de provocação
do juiz, do relator, de uma das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, com a finalidade de ser fixada a tese jurídica a ser aplicada aos
diversos casos repetitivos.
O incidente deve ser submetido à admissibilidade do tribunal. Uma vez
admitido, será registrado em cadastro a ser mantido junto ao Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, que promoverá sua ampla divulgação, a fim de que

15. Para maiores detalhes, consultar, DIDIER JR., Fredie. Fundamentos do princípio da cooperação no
direito processual civil português. Coimbra: Ed. Coimbra, 2010, passim.
16. SOUSA, Miguel Teixeira de. Apreciação de alguns aspectos da “revisão do processo civil – projecto”. Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, ano 55, julho 1995, p. 361.
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haja a possibilidade de participação de interessados, permitindo, assim, um
grande debate sobre o tema.
Admitido o incidente, serão suspensas todas as causas repetitivas que
tenham por fundamento a questão nele versada. Julgado o incidente, será
definida a tese jurídica, que passará a ser aplicável a todas as demandas
repetitivas.
O Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, a depender
da hipótese, poderá, a requerimento, determinar a suspensão de todos os
processos em trâmite no território nacional que tratem da questão objeto
do incidente.
Essas são, em linhas gerais, as regras extraídas dos dispositivos previstos
no projeto do novo CPC a respeito do incidente de resolução de demandas
repetitivas, as quais serão detalhadas mais adiante.
3.2. Momento de instauração
Na dicção de dispositivo contido no projeto do novo CPC, “é admissível
o incidente de demandas repetitivas sempre que identificada controvérsia
com potencial de gerar relevante multiplicação de processos fundados em
idêntica questão de direito e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes”.
Literalmente, o dispositivo prevê o incidente de resolução de causas
repetitivas de forma preventiva. Com efeito, nos termos do dispositivo, caso
o juiz identifique uma controvérsia que possa, potencialmente, gerar relevante multiplicação de processos fundados na mesma questão de direito,
deverá suscitar o incidente de demandas repetitivas17.
Seria mais adequado prever o incidente quando já houvesse algumas
sentenças antagônicas a respeito do assunto. Vale dizer que, para caber
o incidente, seria mais adequado haver, de um lado, sentenças admitindo
determinada solução, havendo, por outro lado, sentenças rejeitando a

17. O projeto prevê o incidente apenas para definição de questões de direito. Há um procedimento
similar, previsto no direito alemão, chamado Musterverfahren, a ser instaurado quando houver,
pelo menos, dez pedidos relativos à mesma questão de fato ou de direito (a propósito, conferir, WITTMANN, Ralf-Thomas. Il ‘contenzioso di massa’ in Germania. In: GIORGETTI, Alessandro;
VALLEFUOCO, Valerio. Il contenzioso di massa in Italia, in Europa e nel Mondo. Milano: Giuffrè, 2008,
n. 6.5, p. 176-178).
O sistema alemão, como se vê, prevê o incidente tanto para questões de fato como para
questões de direito. A opção adotada pelo projeto do novo CPC brasileiro foi, diversamente,
prever o incidente apenas para questões de direito.
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mesma solução. Seria, enfim, salutar haver uma controvérsia já disseminada
para que, então, fosse cabível o referido incidente. Dever-se-ia, na verdade,
estabelecer como requisito para a instauração de tal incidente a existência
de prévia controvérsia sobre o assunto.
Para que se possa fixar uma tese jurídica a ser aplicada a casos futuros, é
preciso que sejam examinados todos os pontos de vista, com a possibilidade
de análise do maior número possível de argumentos. E isso não se concretiza
se o incidente for preventivo, pois não há, ainda, amadurecimento da discussão. Definir uma tese sem que o assunto esteja amadurecido ou amplamente
discutido acarreta o risco de haver novos dissensos, com a possibilidade de
surgirem, posteriormente, novos argumentos que não foram debatidos ou
imaginados naquele momento inicial em que, previamente, se fixou a tese
jurídica a ser aplicada a casos futuros.
A propósito, é digna de nota a advertência feita por Ronald Dworkin,
segundo a qual: “O problema que surge em todos os casos é saber se os
assuntos em discussão estão maduros para uma decisão judicial e se a decisão judicial resolveria esses assuntos de forma a diminuir a probabilidade
de (ou eliminar as razões para) novos dissensos”18.
Em qualquer assunto, o dissenso inicial gera ambivalência, incerteza e,
até mesmo, ignorância a respeito da amplitude das questões envolvidas e
de suas implicações na vida de cada um dos sujeitos interessados no tema. A
essa altura, quando ainda se iniciam as discussões e se instaura a polêmica,
ainda não se chegou ao melhor momento para que o tribunal se posicione
e fixe uma tese jurídica a ser aplicável a casos futuros. Tolerar o dissenso
por algum tempo é, na verdade, uma maneira de permitir que o debate
continue até que se alcance maior clareza sobre o assunto19. Uma decisão
sobre os pontos em disputa, que fixe a tese jurídica para casos futuros, não
estabelece, de uma vez por todas, a ratio decidendi a ser seguida, ficando a
questão em aberto e sujeita a novos questionamentos, com a apresentação
de outros argumentos ainda não apreciados e sobre os quais não houve
reflexão, análise, ponderação, exame pelo tribunal. É manifestamente alto o
risco de haver sucessivas decisões afastando a aplicação do precedente, em
razão de algum distinguishing, overruling ou overriding.
Impõe-se, por tais razões, interpretar o texto contido no dispositivo de
maneira a dele extrair a regra que reclame a prévia existência de sentenças

18. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 337.
19. DWORKIN, Ronald. Ob. cit., p. 337.
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conflitantes, para que se possa instaurar o incidente. Noutros termos, cumpre conferir ao dispositivo interpretação teleológica, com vistas a dele extrair
maior rendimento.
Daí por que não se afigura adequado considerar que o incidente seja
preventivo, exigindo-se, para sua instauração, a existência de sentenças
antagônicas a respeito do tema.
3.3. Legitimidade para postular a instauração do incidente
O incidente de resolução de causas repetitivas, que será dirigido ao Presidente do Tribunal, pode ser suscitado, de ofício, pelo juiz de uma das causas repetitivas ou pelo relator de um recurso interposto numa das causas
repetitivas. O incidente pode, ainda, ser suscitado, mediante petição, por
uma das partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública.
A propósito, cumpre lembrar que a legitimidade ou legitimação permite
que alguém possa agir em certa situação e perante outra pessoa determinada20. Em outras palavras, legitimidade é um estar em face de21. A legitimidade supõe certa relação entre o sujeito e o conteúdo concreto do ato. A
legitimidade é, enfim, examinada concretamente, devendo ser confrontada
com a específica situação submetida ao crivo judicial. A depender do objeto
litigioso do processo, pode-se saber se a parte é efetivamente legítima para
a causa.
No plano processual, a legitimidade deve fazer-se presente, não somente
para o ajuizamento de demandas, mas também para a instauração de incidentes. Para suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas, não
restam dúvidas de que deve haver legitimidade, com pertinência temática
relativamente à questão jurídica a ser examinada pelo tribunal.
Assim, não é qualquer um que pode suscitar o mencionado incidente.
Para poder suscitá-lo, é preciso ser parte numa demanda que verse sobre
tema que repercuta para diversas outras causas repetitivas. Deve, enfim,
haver pertinência subjetiva da parte com a tese jurídica a ser fixada pelo
tribunal.
20. A legitimidade decorre de uma posição do sujeito diante de um objeto e perante outra pessoa
determinada. Há, enfim, duplo aspecto no exame da legitimidade: um objetivo e outro subjetivo. Daí por que se diz que a legitimidade constitui o pressuposto subjetivo-objetivo do negócio
jurídico (BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. 2ª ed. Napoli: Edizioni Scientifiche
Italiane, 2002, p. 221).
21. DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Mandado de segurança coletivo: legitimação ativa. São Paulo:
Saraiva, 2000, n. 2.2, p. 71.
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Ao Ministério Público confere-se legitimidade para suscitar o incidente
de resolução de demandas repetitivas. Em tese, o Ministério Público poderia,
até mesmo, em vez de suscitar o aludido incidente, ajuizar ação civil pública
para resolução coletiva da questão. Esse poder de suscitar o referido incidente guarda total pertinência com as funções institucionais do Ministério
Público, não restando dúvidas a respeito de sua legitimidade para tanto.
A legitimidade do Ministério Público, para suscitar o referido incidente,
relaciona-se com sua legitimidade para a propositura de ação civil pública.
É inegável que o Ministério Público dispõe de legitimação para intentar ação
civil pública em defesa dos direitos difusos e coletivos22. Quanto à defesa dos
direitos individuais homogêneos, há candente discussão doutrinária, despontando várias opiniões: há entendimento no sentido de que a legitimidade do Ministério Público seria ampla e irrestrita. Por sua vez, sobressai a
orientação segundo a qual o Ministério Público não detém legitimidade para
defesa de direitos individuais homogêneos, por falta de previsão expressa
no art. 129, III, da Constituição Federal. Há, ainda, quem admita a legitimidade
do Ministério Público para defesa dos direitos individuais homogêneos, que
sejam indisponíveis. E, por fim, avulta o entendimento de que o Ministério
Público só teria legitimidade para defesa de direitos individuais homogêneos, se presente um relevante interesse social, examinado concretamente.
Nesse último caso, a legitimidade haveria de ser aferida em cada caso, a
depender da relevância do interesse social23.
22. Essa legitimidade conferida ao Ministério Público deve-se muito à sua independência e à sua
especialização no trato dos direitos difusos e coletivos, garantidas pela Constituição Federal
de 1988, o que não se verifica em relação ao Ministério Público em vários países europeus
(CAPPELLETTI, Mauro. L’acesso alla giustizia dei consumatori. Dimensioni della giustizia nelle
società contemporanee. Bologna: Il Mulino, 1994, p. 109-110).
23. Para mais detalhes, conferir, DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Ob. cit., p. 344-352. Conferir
também, VENTURI, Elton. Processo civil coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007, n. 7.1.3, p.177-199.
No âmbito do STJ, há precedentes que adotam a orientação segundo a qual a legitimidade
do Ministério Público em defesa de direito individual homogêneo depende da presença de
interesse social da matéria (acórdão da 2ª Turma do STJ, AgRg no REsp 739.483/CE, rel. Min.
Humberto Martins, j. 6/4/2010, DJe 23/4/2010; no mesmo sentido: acórdão da 2ª Turma do STJ,
REsp 1.185.867/AM, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 4/11/2010, DJe 12/11/2010).
Há, diversamente, precedente admitindo, irrestritamente, a legitimidade do Ministério Público
em defesa de direitos individuais homogêneos, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE
E INTERESSE PROCESSUAIS CONFIGURADOS. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – O Ministério Público
tem legitimidade processual para a propositura de ação civil pública objetivando a defesa
de direitos individuais homogêneos. II – Não é da natureza individual, disponível e divisível
que se retira a homogeneidade de interesses individuais homogêneos, mas sim de sua origem comum, violando direitos pertencentes a um número determinado ou determinável de
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Este último é o entendimento que tem prevalecido e desponta como o
mais razoável, sendo necessário, concretamente, verificar se há relevante
interesse social, a justificar a legitimidade do Ministério Público para defender direitos individuais homogêneos. Muitas questões contidas em demandas repetitivas caracterizam-se por reproduzir situações jurídicas homogêneas. Quer isso dizer que a legitimidade do Ministério Público para suscitar
o incidente de resolução de demandas repetitivas deve, na mesma linha da
legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos
individuais homogêneos, ser aferido concretamente, somente sendo reconhecida, se transparecer, no caso, relevante interesse social.
Nesse momento, impõe-se breve referência à legitimidade da Defensoria
Pública para suscitar o mencionado incidente.
Sabe-se que os defensores públicos são os advogados oferecidos pelo
Estado a pessoas carentes. Eles integram esse importante órgão estatal: a
Defensoria Pública. A Defensoria Pública é, então, instituição essencial à Justiça, com a mesma dignidade e importância que o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Advocacia. A atuação em favor dos necessitados é determinação constitucional, sendo que a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro
de 1994, é a norma regente das Defensorias Públicas da União, do Distrito
Federal e dos Territórios, prescrevendo normas gerais para a organização
das defensorias dos Estados. Sua função é a orientação jurídica e a defesa,
em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal (acesso formal à justiça).
A Defensoria Pública tem a função típica de prestar assistência jurídica aos
necessitados, representando-os em processos judiciais e administrativos.

pessoas, ligadas por esta circunstância de fato. Inteligência do art. 81, CDC. III – Agravo Regimental improvido.” (Acórdão da 3ª Turma do STJ, AgRg no Ag 1.323.205/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
19/10/2010, DJe 10/11/2010).
No Supremo Tribunal Federal, há, igualmente, precedentes em ambos os sentidos. Por um lado,
já se manifestou o entendimento segundo o qual “O Ministério Público tem legitimidade ativa
para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como sucede com o direito de petição e o direito de
obtenção de certidão em repartições públicas.” (Acórdão da 2ª Turma do STF, RE 472.489 AgR,
rel. Min. Celso de Mello, j. 29/4/2008, DJe-162 divulg 28/8/2008 public 29/8/2008). Por outro lado,
há precedentes que afirmam que “O Ministério Público detém legitimidade para propor ação
civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos (CF/88, arts. 127, § 1º, e 129, II e
III). Precedente do Plenário: RE 163.231/SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.06.2001.” (Acórdão da
2ª Turma do STF, RE 514.023 AgR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 4/12/2009, DJe-022 divulg 4/2/2010 public
5/2/2010).
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O que se questiona é se o incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado pela Defensoria Pública deve, necessariamente, estar relacionado com alguma causa que tenha pessoa carente de recursos financeiros como parte ou que diga respeito a questão jurídica que interesse aos
necessitados. Em outras palavras, o que se questiona é se a Defensoria
Pública pode suscitar o referido incidente em qualquer caso ou se é preciso
haver vinculação com interesse de necessitados ou com tema que lhes diga
respeito.
Tudo leva a crer que a possibilidade conferida à Defensoria Pública de
suscitar o incidente de resolução de causas repetitivas constitui mais uma
hipótese de função típica que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico,
havendo necessidade de o caso envolver interesses de necessitados ou versar sobre tema que a eles esteja relacionado. É preciso, em resumo, que haja
a chamada legitimidade adequada ou representação adequada. A legitimidade
da Defensoria Pública, para suscitar o aludido incidente, deve relacionar-se
com sua função típica, definida constitucionalmente.
Se, concretamente, o suscitante não ostentar legitimidade, por lhe faltar
pertinência temática ou legitimidade adequada, não deve o tribunal rejeitar,
desde logo, o incidente, devendo, isto sim, proporcionar prazo e oportunidade para que o requerente inadequado seja substituído por outro,
adequado24.
Ao suscitar o incidente, qualquer um desses legitimados deve demonstrar a necessidade de sua instauração, destacando a existência de polêmica
em torno de questão jurídica que repercuta em várias demandas repetitivas.
Segundo o texto normativo, o incidente há de ser preventivo, tal como já
se viu no item 3.2. supra. Também ali se viu que não parece ser essa a melhor
interpretação a ser extraída do texto, de sorte que cabe ao legitimado, ao
suscitar o incidente, demonstrar a existência de efetivo, real e concreto dissenso, indicando sentenças antagônicas proferidas a respeito do tema a ser
examinado pelo tribunal. Deve o legitimado, como se percebe, demonstrar a
conveniência de definir a tese a ser aplicada a todos os casos.
Diversamente, se se entender que o incidente deva ser preventivo,
caberá ao legitimado, ao suscitar o incidente, demonstrar que há potencial
risco de sucessivas demandas repetitivas que se fundamentem na mesma

24. GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Revista
de Processo. São Paulo: RT, out.-dez. 2002, v. 108, p. 68.
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questão jurídica, sendo conveniente definir a tese a ser aplicada em todos
os casos.
O ofício ou a petição, por cujo intermédio for suscitado o incidente, será
instruído com os documentos necessários à demonstração da necessidade
de instauração do incidente. As alegações devem, enfim, fundar-se em prova
documental, não sendo cabível outro tipo de prova para a demonstração da
necessidade de ser admitido o incidente.
Nos casos em que não for o requerente, o Ministério Público intervirá
obrigatoriamente no incidente, podendo assumir sua titularidade nas hipóteses em que houver desistência ou abandono pelo suscitante. Realmente, se
o suscitante desistir ou abandonar o incidente, o Ministério Público poderá
assumir sua posição, passando a conduzir o procedimento. Na verdade,
qualquer um dos legitimados pode assumir a posição do suscitante, caso
este venha a dele desistir ou a abandoná-lo. Se nenhum legitimado assumir
tal posição, poderá o Ministério Público fazê-lo, passando a acompanhar, na
condição de suscitante, o procedimento do incidente perante o tribunal.
3.4. Divulgação e publicidade do incidente
Uma vez instaurado o incidente, deverá ser dada ampla publicidade e
específica divulgação, mediante registro eletrônico junto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Ao julgamento do incidente também se deve dar ampla
e específica divulgação e publicidade, igualmente por meio de registro eletrônico no CNJ.
É recomendável, a fim de viabilizar a aplicação dessa regra e torná-la
mais efetiva, que o CNJ organize e mantenha um cadastro nacional de incidentes de resolução de demandas repetitivas, com a finalidade de permitir
que os órgãos do Poder Judiciário e os interessados tenham amplo acesso
às informações relevantes relacionadas com a existência e o estado de tais
incidentes.
Como acentuado no item 3.5. infra, é possível haver, durante o processamento e julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas,
a intervenção de interessados e de amici curiae. As referidas divulgação e
publicidade são fundamentais para viabilizar essa intervenção de quaisquer
interessados e, ainda, de amici curiae que queiram contribuir com a discussão, oferecendo elementos técnicos e argumentos para a formação da tese
jurídica a ser aplicada nas sucessivas causas repetitivas.
Para viabilizar a divulgação e a publicidade da instauração e do julgamento do incidente, os tribunais promoverão a formação e atualização de
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banco de dados eletrônico, contendo informações específicas sobre as questões de direito submetidas a julgamento, com a comunicação imediata ao
Conselho Nacional de Justiça, a fim de que este faça incluir no seu cadastro
eletrônico.
3.5. Contraditório e participação de amici curiae
A exemplo do que sucede com a proclamação de inconstitucionalidade,
o incidente de resolução de causas repetitivas provoca um julgamento abstrato da questão jurídica submetida ao crivo do tribunal. Trata-se de incidente processual de natureza objetiva, sendo certo que a decisão do tribunal irá fixar a ratio decidendi a ser seguida não somente no caso concreto
que lhe deu origem, mas também em todos os demais casos que envolvam
a mesma questão jurídica.
A decisão, proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas,
consistirá num paradigma para todos os demais feitos, caracterizando-se
como um leading case a fundamentar as decisões dos casos repetitivos que
tenham por fundamento a mesma tese jurídica.
Segundo Peter Häberle, a interpretação constitucional é uma atividade
que, potencialmente, diz respeito a todos25. Impõe-se, por isso mesmo,
ampliar o círculo de intérpretes como conseqüência natural da necessidade
de integração da realidade no processo de interpretação, sendo essa a
característica de uma realidade pluralista26. Daí por que, no âmbito das ações
de controle concentrado de constitucionalidade, é possível a intervenção de
amicus curiae.
À semelhança do que ocorre nas ações objetivas de controle de constitucionalidade, afigura-se cabível a intervenção do amicus curiae no incidente
de resolução de demandas repetitivas.
O amicus curiae, tido como auxiliar do juízo, pode ser uma entidade privada ou pública, que desempenha atividades relacionadas com o tema a
ser examinado pelo tribunal. Sua atuação tem a finalidade de apresentar
argumentos, dados ou elementos que contribuam para a prolação de uma
melhor decisão, permitindo ao tribunal examinar, adequadamente, todas as
nuances da questão, ponderando vários pontos de vista.

25. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para
a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 24.
26. Idem, p. 30.
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O amicus curiae tem interesse institucional de contribuir com a decisão a
ser proferida pelo tribunal27, seja porque sua atividade está relacionada com
o assunto a ser examinado, seja porque desenvolve estudos sobre o tema.
Enquanto não definida a tese jurídica a ser aplicada aos casos repetitivos, as partes de cada um dos respectivos processos podem intervir no
mencionado incidente, contribuindo com o convencimento do tribunal. Tais
partes têm interesse jurídico no resultado a ser obtido com o julgamento do
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Quer isso dizer que as partes das causas repetitivas, cujo processamento
deve suspender-se ante a instauração do aludido incidente, podem nele
intervir, fazendo-o na condição de assistentes litisconsorciais, exatamente
porque a questão jurídica discutida também lhes diz respeito. Na verdade,
o referido incidente representa a controvérsia, concentrando, no tribunal,
todas as demandas que se fundam na questão jurídica a ser ali examinada.
As partes de cada processo repetitivo podem tornar-se, igualmente, partes no mencionado incidente, nele intervindo na condição de assistentes
litisconsorciais.
Tais partes, que passam a figurar como assistentes litisconsorciais no
incidente de resolução de demandas repetitivas, não se confundem com os
amici curiae que possam eventualmente participar do seu processamento e
julgamento. Estes figuram como auxiliares do juízo, contribuindo com argumentos, dados e elementos extraídos de sua experiência ou atividade, que
se relaciona com o tema a ser examinado pelo tribunal.
A todo sujeito interessado em determinada decisão jurisdicional deve
ser concedida a possibilidade de participar no processo de sua formação,
sendo-lhe reconhecido o direito de ser ouvido, a fim de poder influenciar
o julgador e ajudá-lo na elaboração do conteúdo da decisão28, contribuindo
para a definição de sua ratio decidendi.
Enfim, é possível a qualquer interessado, seja ele portador de um interesse institucional (caso do amicus curiae), ou jurídico (caso das partes das
demandas repetitivas), intervir e participar efetivamente do processamento
e julgamento do referido incidente.

27. BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 500-511.
28. BOVE, Mauro. Lineamenti di diritto processuali civile. 3ª ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2009, p.
31.
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Já se viu, no item 3.4. supra, que, admitido o incidente de resolução
de demandas repetitivas, devem ser viabilizadas a divulgação e a publicidade de sua instauração e de seu julgamento. Tais divulgação e publicidade
são fundamentais para permitir a intervenção de quaisquer interessados e,
ainda, de amici curiae que queiram contribuir com a discussão, oferecendo
elementos técnicos e argumentos para a formação da tese jurídica a ser
aplicada nas sucessivas causas repetitivas.
Aliás, segundo prevê o projeto do novo CPC, “o relator ouvirá as partes
e os demais interessados, inclusive, pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para
a elucidação da questão de direito controvertida; em seguida, no mesmo
prazo, manifestar-se-á o Ministério Público”.
3.6. Competência para admitir, processar e julgar o incidente
O procedimento, a admissibilidade e o julgamento do incidente cabem,
na dicção de dispositivos do projeto, ao plenário do tribunal ou, onde houver, ao seu órgão especial.
Na verdade, a competência é do plenário. Se, porém, o tribunal tiver
número superior a vinte e cinco julgadores, deve, em sua organização, haver
um órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco
membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais do
tribunal pleno. O órgão especial do tribunal, nos termos do inciso XI do art. 93
da Constituição Federal, compõe-se, em uma metade, pelos julgadores mais
antigos, integrando a outra metade os julgadores eleitos pelo tribunal pleno.
Em outras palavras, se o tribunal for composto por até vinte e cinco
membros, o incidente de resolução de demandas repetitivas há de ser processado, admitido e julgado pelo plenário. Caso seja composto por uma
quantidade maior de julgadores, o processamento, a admissibilidade e o
julgamento do incidente competem ao seu órgão especial, que detém as
atribuições do plenário.
Enfim, em razão de dispositivos contidos no projeto do novo CPC, é do
plenário do tribunal ou, onde houver, do seu órgão especial, a competência
para decidir o incidente de resolução de demandas repetitivas.
Tais dispositivos são, todavia, inconstitucionais.
Não é possível ao legislador indicar qual o órgão interno do tribunal
deva julgar o incidente de resolução de causas repetitivas. Essa indicação
deve constar do regimento interno de cada tribunal.
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Segundo estabelece o art. 96 da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre
a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos.
A legislação infraconstitucional pode indicar o tribunal competente,
seguindo as regras já traçadas pela Constituição Federal. O legislador deve
apontar qual o tribunal competente, não estabelecendo qual o órgão interno
do tribunal que deva realizar determinado julgamento. Se o órgão julgador,
num determinado tribunal, é uma câmara cível, um grupo de câmaras, a
corte especial ou o plenário, isso há de ser definido pelo seu respectivo
regimento interno. O que importa é que o tribunal seja aquele previsto na
Constituição Federal, a não ser em casos especificamente previstos no próprio texto constitucional, como na hipótese da regra de reserva de plenário:
somente o plenário ou o órgão especial é que pode decretar, incidentemente, a inconstitucionalidade de lei ou tratado (CF/88, art. 97).
É privativa do tribunal a competência para legislar sobre as atribuições
de seus órgãos internos, não sendo possível ao legislador tratar desse
assunto. A competência funcional dos juízos e tribunais é regida pelas normas da Constituição Federal, das Constituições dos Estados e de organização
judiciária. Tais diplomas normativos atribuem competência aos tribunais, mas
a estes cabe privativamente definir a competência de seus órgãos internos.
A definição da competência dos órgãos que o compõem, além de ser
uma atribuição privativa do tribunal, insere-se no âmbito da sua organização
interna. Só ao tribunal cabe definir se o incidente de resolução de causas
repetitivas será processado, admitido e julgado pelo plenário, pela corte
especial ou por outro órgão que lhe pareça mais adequado.
É comum que os órgãos especiais, nos tribunais onde há, sejam compostos, em maioria ou em quantidade considerável, por membros que integram
câmaras, turmas ou órgãos criminais. Isso porque a metade de sua composição, como se viu, é constituída de julgadores mais antigos. Não é raro que os
mais antigos integrem câmaras ou órgãos criminais, não sendo, em hipóteses
assim, conveniente que se atribua a tais julgadores a definição da ratio decidendi que deverá orientar a resolução de diversas causas repetitivas.
São, portanto, inconstitucionais as regras contidas no projeto do novo
CPC que atribuem ao plenário ou, onde houver, à corte especial, a competência para processar, admitir e julgar o incidente de resolução de causas
repetitivas. Cabe a cada tribunal, em seu respectivo regimento interno, definir qual o órgão competente para a análise e o julgamento de tal incidente.
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3.7. Procedimento e julgamento do incidente
Suscitado perante o tribunal, o incidente submete-se à distribuição,
sendo atribuído a um relator, que poderá requisitar informações ao órgão
em cujo juízo tiver curso o processo originário, que as prestará no prazo
de quinze dias. Findo esse prazo, que é improrrogável, deve ser designada
data para exame de admissibilidade do incidente, intimando-se o Ministério
Público.
Ao examinar sua admissibilidade, o tribunal irá verificar se os requisitos
para a instauração do incidente estão preenchidos e se há efetivamente
conveniência de se fixar a tese jurídica a ser aplicada em casos repetitivos,
com a adoção de decisão paradigmática.
Rejeitado o incidente, retoma-se o curso dos processos em que se discuta a questão jurídica que deveria ser examinada pelo tribunal.
Diversamente, se admitido o incidente, o presidente do tribunal deve
determinar, na própria sessão, a suspensão dos processos pendentes, em
primeiro e segundo graus de jurisdição. Tal suspensão não impede, todavia,
a concessão de provimentos de urgência no juízo de origem.
O relator ouvirá as partes e demais interessados no prazo comum de
quinze dias, sendo, em seguida, concedido idêntico prazo ao Ministério
Público para manifestação.
Concluídas as diligências, o relator pedirá dia para julgamento do incidente. Feita a exposição do incidente pelo relator, o presidente do órgão
julgador dará a palavra, sucessivamente, pelo prazo de trinta minutos, ao
autor e ao réu do processo originário, bem como ao Ministério Público, para
sustentar suas razões. Em seguida, os demais interessados (sejam amici
curiae, sejam partes das causas repetitivas) poderão manifestar-se no prazo
de trinta minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com quarenta e oito horas de antecedência.
Segundo prevê o projeto do novo CPC, o incidente de resolução de
demandas repetitivas deve ser julgado no prazo de seis meses, ostentando
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso
e os pedidos de habeas corpus. Ultrapassado aquele prazo de seis meses
sem que seja julgado o incidente, cessa sua eficácia suspensiva, a não ser
que o relator profira decisão fundamentada em sentido contrário.
3.8. Recursos no incidente
Uma vez suscitado, o incidente de resolução de demandas repetitivas
será distribuído a um relator, que deve proferir decisões no seu curso. De
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tais decisões cabe agravo interno. Também é cabível das decisões proferidas
no aludido incidente o recurso de embargos de declaração.
O relator, no referido incidente, poderá admitir ou rejeitar a intervenção
de interessados e de amici curiae. A decisão que admite alguma intervenção
é irrecorrível, não sendo razoável permitir qualquer recurso, pois isso conspiraria contra a duração razoável do incidente. Ademais, é recomendável
que haja ampla participação e discussão no incidente, revelando-se salutar
a ampliação do debate em torno da tese jurídica a ser fixada pelo tribunal.
Se, todavia, o relator rejeitar a intervenção de algum interessado ou amicus curiae, será cabível agravo interno dessa sua decisão, a fim de que possa
o tribunal avaliar a conveniência e oportunidade da intervenção. Qualquer
um dos legitimados a suscitar o incidente de resolução de causas repetitivas podem interpor recursos de decisões nele proferidas pelo tribunal.
Com efeito, qualquer das partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública
podem interpor recursos no referido incidente. Quem atuou – ou quem poderia atuar – como interveniente no incidente também pode interpor recursos
no mencionado incidente.
Muito se discute se o amicus curiae pode interpor recursos no processo
em que foi admitido ou, até mesmo, naqueles em que não interveio, embora
pudesse, em tese, fazê-lo.
Partindo do pressuposto de que o amicus curiae equipara-se ao Ministério Público quando este atua como custos legis, Cassio Scarpinella Bueno
entende que o amicus ostenta legitimidade recursal. Se é possível ao Ministério Público, como custos legis, interpor recursos, ao amicus curiae deve,
igualmente, ser franqueada essa possibilidade29.
Não é esse o entendimento de Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá, para
quem o amicus curiae somente pode (a) apresentar parecer, memoriais ou
qualquer outra forma de esclarecimento por escrito, (b) juntar documentos,
(c) realizar sustentação oral, (d) recorrer da decisão que indeferiu sua intervenção, bem como das decisões referentes a forma, conteúdo e extensão
da sua participação, (e) requerer ao relator sejam determinadas medidas
para esclarecer matéria insuficientemente informada nos autos, (f) solicitar
designação de perícia, (g) requerer audiência pública. Não se deve, na sua
opinião, permitir que o amicus curiae recorra quanto às questões diretamente relacionadas ao objeto da demanda30.
29. Ob. cit., p. 567.
30. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p. 141-142.
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O Supremo Tribunal Federal mantém orientação consolidada no sentido
de que, nas causas de controle de constitucionalidade, o amicus curiae não
ostenta legitimidade para interpor recurso, a não ser da decisão que indefira
sua intervenção no processo. Segundo anotado em precedente específico,
“O entendimento desta Corte é no sentido de que entidades que participam
dos processos objetivos de controle de constitucionalidade na qualidade de
amicus curiae não possuem, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos, legitimidade para recorrer”31.
Já se viu que a definição da tese jurídica pelo tribunal deve ser precedida
de amplo debate, sendo possível a intervenção do amicus curiae. Este, também se viu, ostenta interesse institucional de contribuir para a prolação da
melhor decisão possível, oferecendo ao órgão julgador elementos técnicos
que possam contribuir para a formação de seu convencimento. Ora, se o
amicus curiae tem legitimidade e interesse de intervir, deve-lhe ser franqueada a possibilidade de recorrer se a decisão afetar ou atingir, em qualquer
medida, o interesse institucional que justifica sua intervenção. Se se lhe permite participar da discussão e contribuir com a formação do convencimento
judicial, tal participação e contribuição podem – e devem – estender-se para
o âmbito recursal, a fim de que o órgão ad quem considere os elementos
fornecidos que eventualmente tenham sido desprezados, desconsiderados
ou rejeitados pelo órgão a quo.
A amplitude do debate, o contraditório, o diálogo entre todos os participantes, o dever de cooperação, tudo isso conspira em favor da possibilidade de o amicus curiae interpor recursos no incidente de resolução de
demandas repetitivas.
Como restou acentuado, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, não admite a interposição de
recursos pelo amicus curiae. Há de ser ponderado, entretanto, que os julgamentos proferidos pelo STF, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, são finais, não podendo o caso ser erigido a qualquer outro
órgão do Poder Judiciário. Não é essa, contudo, a situação que se verifica
no contexto do incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente
– instaurado, admitido, processado e julgado em tribunal de segunda instância – enseja a prolação de decisão da qual é cabível recurso para o tribunal
superior, ao qual cabe emitir o precedente definitivo a respeito do tema. A

31. Acórdão do Pleno do STF, ADI 2.359 ED-AgR, rel. Min. Eros Grau, j. 3/8/2009, DJe-162 divulg 27/8/2009
public 28/8/2009.
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possibilidade de o amicus curiae recorrer reforça a participação dos tribunais
superiores na definição da tese jurídica a ser aplicada aos casos repetitivos.
Enquanto no controle concentrado de constitucionalidade não haverá
mais outro órgão jurisdicional a se pronunciar sobre o caso, sendo o próprio
STF o intérprete autêntico ou final da questão, no incidente de resolução de
demandas repetitivas a decisão proferida pelo tribunal de segunda instância
não será necessariamente a decisão final ou a última decisão a definir a
ratio decidendi que será aplicada aos casos repetitivos. Será possível, então,
provocar a manifestação de um tribunal superior. E, para isso, é recomendável, salutar, possível, adequado, legítimo que qualquer das partes ou dos
interessados possa interpor recursos, aí incluída a figura do amicus curiae.
Do acórdão que julgar o incidente cabe recurso especial ou extraordinário, a ser interposto por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou
por terceiro interessado, o qual será dotado de efeito suspensivo. Embora
não previsto expressamente no projeto, o recurso especial ou extraordinário
pode, ainda, ser interposto pela Defensoria Pública, que detém, como visto
no item 3.3. supra, legitimidade para suscitar o incidente.
No âmbito de tal incidente – instaurado para emissão de precedente,
cuja ratio decidendi irá aplicar-se aos demais casos repetitivos – o interesse
recursal limita-se ao conteúdo da fundamentação da decisão e de suas premissas. Realmente, ao recorrer do acórdão final proferido no incidente, os
legitimados pretendem modificar a ratio decidendi contida na fundamentação do precedente emitido pelo tribunal.
O Supremo Tribunal Federal, via de regra, não conhece do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não ostentar repercussão geral. Significa que, em regra, deve haver repercussão geral para que
seja admitido o recurso extraordinário. E, para efeito de repercussão geral,
será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de
vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa.
Do texto do projeto do novo CPC infere-se que se presume haver, no
recurso extraordinário interposto de acórdão proferido no incidente de resolução de demandas repetitivas, repercussão geral, devendo, em princípio,
ser admitido. Para que se interponha um recurso extraordinário no referido
incidente, não é necessário que o recorrente demonstre que há repercussão
geral. Não há essa exigência, pois a repercussão geral é presumida. Não
constitui requisito do recurso extraordinário no aludido incidente a demonstração, pelo recorrente, da demonstração da presença de repercussão geral.
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Nessa hipótese, interposto recurso especial ou extraordinário, os autos
serão remetidos ao tribunal competente, independentemente da realização
de juízo de admissibilidade na origem.
O presidente ou vice-presidente do tribunal local, a quem é dirigida
petição de interposição do recurso especial ou extraordinário, não exerce,
no particular, juízo de admissibilidade. Em outras palavras, o juízo de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário no incidente de resolução
de causas repetitivas é exercido, única e exclusivamente, pelo tribunal superior. Ainda que manifestamente inadmissível, não pode nem deve o presidente ou vice-presidente do tribunal local negar-lhe seguimento ou inadmitir
o recurso especial ou extraordinário no mencionado incidente. Se o fizer,
estará usurpando competência do tribunal superior, cabendo, então, reclamação constitucional.
O recurso extraordinário interposto no incidente deve, nos termos do
projeto do novo CPC, ser julgado pelo plenário do STF. Já o recurso especial
há de ser julgado pela Corte Especial do STJ. Aqui se aplicam as mesmas
observações feitas no item 3.6. supra, a respeito da inconstitucionalidade
dessas previsões: não deve o legislador ordinário imiscuir-se na organização
interna dos tribunais, atribuindo competência específica a seus órgãos. Essa
é uma atribuição privativa dos tribunais, que devem fazer constar de seus
regimentos internos as competências de seus órgãos.
As partes, os interessados, o Ministério Público e a Defensoria Pública
poderão requerer ao STF ou ao STJ a suspensão de todos os processos em
curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente.
Se a matéria envolvida for de índole constitucional, a ponto de ser provável
o cabimento do recurso extraordinário, tal pedido há de ser dirigido ao STF.
Por outro lado, se a matéria for de âmbito infraconstitucional, é ao STJ que se
deve pedir a suspensão dos processos que tramitem no território nacional a
respeito do tema versado no incidente.
Aquele que for parte em processo em curso, no qual se discuta a mesma
questão jurídica que deu causa ao incidente, é legitimado para requerer
tal suspensão junto ao STF ou ao STJ, independentemente dos limites da
competência territorial. Assim, imagine-se, por exemplo, que foi instaurado
incidente de resolução de demandas repetitivas no Tribunal de Justiça de
Pernambuco. Uma das partes de uma causa que tramite em São Paulo, em
cujo âmbito se discuta a mesma questão jurídica, poderá requerer ao STF
ou ao STJ a suspensão dos processos que tenham curso em todo território
nacional que tratem do tema discutido no incidente. A ideia é concentrar,
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no incidente, toda a discussão, sobrestando o andamento das causas que
tramitam em todo território nacional que se fundem na mesma questão de
direito.
Do acórdão proferido pelo tribunal de justiça caberá, como se viu,
recurso especial ou extraordinário, sendo a questão encaminhada ao STJ ou
ao STF, a fim de que, julgado o recurso, o resultado final passe a vincular as
demandas repetitivas em todo o território nacional.
Já se viu, no item 3.4. supra, que, instaurado o incidente, deve ser dada
ampla publicidade e específica divulgação junto ao CNJ. Tais divulgação e
publicidade põem-se em destaque para que se possa permitir que qualquer
interessado, cuja causa esteja sujeita à competência de outro tribunal possa
requerer ao STF ou ao STJ a suspensão de todos os processos que tramitem
no território nacional, em cujo âmbito haja discussão a respeito da questão
jurídica posta a julgamento.
3.9. Consequências do julgamento do incidente
Julgado o incidente, a tese jurídica firmada será aplicada a todos os
processos que versem idêntica questão de direito e que tramite no âmbito
da competência territorial do tribunal. Havendo recurso extraordinário ou
especial no incidente, e vindo a matéria a ser apreciada pelo STF ou STJ, a
tese jurídica firmada será aplicada a todos os processos que versem idêntica
questão de direito e que tramitem em todo território nacional.
Se algum juízo ou tribunal não observar a tese adotada pela decisão proferida no incidente, caberá reclamação para o tribunal competente.
Após firmada a tese jurídica pelo tribunal no julgamento do incidente,
se for proposta alguma demanda cujo fundamento a contrarie, o juiz julgará
liminarmente improcedente o pedido independentemente da citação do réu,
desde que não haja necessidade de produção de provas a respeito dos
fatos alegados pelo autor.
A sentença que se apóie na tese jurídica firmada pelo tribunal no julgamento do incidente não estará sujeita ao reexame necessário, ainda que
proferida contra a Fazenda Pública.
Na execução provisória, a caução será dispensada quando a sentença
houver sido proferida com base em acórdão firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.
Nos tribunais, os julgamentos serão proferidos isoladamente pelo relator, a quem se permite negar seguimento ao recurso quando fundado em
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argumento contrário à tese firmada no referido incidente. Poderá, por outro
lado, o relator dar provimento imediato ao recurso quando este fundar-se
exatamente na tese jurídica firmada no incidente de resolução de causas
repetitivas.
Enfim, firmada a tese jurídica no incidente de resolução de demandas
repetitivas, os juízos deverão aplicá-la a todos os casos que nela se fundarem.
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INTRODUÇÃO
O estudo do litisconsórcio sempre foi um dos temas que mais nos chamou atenção. Na iminência da promulgação de um novo Código de Processo
Civil, o assunto volta-nos a interessar, uma vez que se mostra necessária a
análise do que eventualmente será alterado após a vigência da nova lei.
Assim, o presente artigo se propõe a tratar do regime jurídico do litisconsórcio no futuro Código de Processo Civil. Para tanto, serão utilizadas as
normas do vigente CPC e, também, do projeto de Lei n. 166/2010 (PL 166/10) e
de seu substitutivo, decorrente do relatório-geral apresentado pelo Senador
Valter Pereira.
Dada a natureza do presente, não se mostra possível a análise de todos
os temas que envolvem o tratamento do litisconsórcio. Em razão disso,
optou-se por tratar daqueles que, em nossa opinião, são os que merecem
maior reflexão. Nesse sentido, serão abordados os seguintes assuntos: (a)
da ausência de regramento da intervenção litisconsorcial voluntária; (b) das
hipóteses de cabimento do litisconsórcio facultativo; (c) dos novos conceitos
de litisconsórcio necessário e unitário; (d) da ratificação da possibilidade de
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limitação ao litisconsórcio facultativo multitudinário; e (e) dos princípios da
autonomia e da interdependência dos litisconsortes.
Ao fim, esperamos, com este pequeno estudo, contribuir para a comunidade jurídica com a nossa opinião a respeito de tema tão relevante.
1. Da ausência de regramento da intervenção
litisconsorcial voluntária
O regime de tratamento do litisconsórcio no projeto de Lei (PL) n. 166/
2010 vem previsto nos artigos 101 a 106. No substitutivo, os artigos 112 a 117
tratam do tema.
Diante de uma análise inaugural, se percebe não ter havido qualquer
alteração no tocante aos critérios de classificação do litisconsórcio. Com
efeito, o projeto de Lei n. 166/ 2010 e o substitutivo apresentado confirmam
a já consagrada classificação de acordo com quatro critérios: (a) quanto ao
momento de sua formação; (b) quanto à posição dos litisconsortes no processo; (c) quanto à obrigatoriedade, ou não, de sua formação; e (d) quanto
à sorte no plano do Direito Material.2
Valendo-se da consagrada classificação, todavia, um primeiro ponto
merece destaque.
Como sabido, quanto ao momento de sua formação, o litisconsórcio
poderá ser classificado em inaugural ou ulterior. No primeiro caso, a aglutinação se forma desde a propositura da demanda, quando há, por exemplo,
dois ou mais autores litigando contra um réu.
É do tipo ulterior, o formado no curso do processo, o que acontece, por
exemplo, na hipótese de chamamento ao processo, em que o chamado passa
a figurar como litisconsorte passivo facultativo ulterior (art. 327, do PL 166/
10 e art. 319, do substitutivo). É o caso, também, do que acontece na ação
popular (art. 6º, § 5º, da Lei n. 4.717/65) ou com a ação civil pública (art. 5º, §
2º, da Lei n. 7.347/85).
Excetuando as hipóteses previstas na lei, sempre existiu na doutrina
desarmonia quanto à possibilidade de formação de litisconsórcio facultativo
ulterior por iniciativa de pessoa alheia à relação processual instaurada.3
2.
3.

Nesse sentido, verificar o nosso Litisconsórcio Multitudinário. Curitiba: Juruá, 2009, p. 41-55.
O principal argumento daqueles que são contrários é que a intervenção litisconsorcial voluntária
provocaria ofensa ao princípio do juízo natural. Nesse sentido, v., CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil. V. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, pp. 183-4; DIDIER JR.,
Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V.1. Salvador: JusPodivm, 2007, p. 309. Favoráveis à
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Em trabalhos anteriores defendemos a possibilidade de ocorrência da
chamada intervenção litisconsorcial voluntária, viabilizando um alargamento
subjetivo (pela inclusão de novas partes) e objetivo do processo, “uma vez
que o mérito a ser julgado pelo magistrado representará a soma de todas as
pretensões apresentadas, compreendendo aquelas, constantes na petição
inicial e as que decorreram do ingresso de outros sujeitos/terceiros.”4
A intervenção litisconsorcial, muito embora não esteja contemplada expressamente no Código de Processo Civil, é resultado da própria possibilidade de
formação de litisconsórcios decorrentes de quaisquer das hipóteses previstas
no art. 46 (art. 101, do PL 166/ 10 e art. 112, do substitutivo).
O projeto de Lei n. 166/ 10 e o seu substitutivo não abordam o assunto,
o que continuará a provocar dúvidas a respeito da admissão da intervenção litisconsorcial. Melhor seria que o tema tivesse sido tratado de maneira
expressa, restando assegurada a sua formação.
Diante da omissão contida, com as devidas vênias, o melhor entendimento é pela manutenção de sua admissão, resultado da própria redação do
art. 101, do PL 166/ 10 (art. 112, do substitutivo). Não é demais lembrar que,
nesse caso, o interveniente estará exercendo direito de ação, de maneira
que o seu requerimento deverá observar os requisitos do art. 303, do PL 166/
10 (art. 282, do CPC e art. 293, do substitutivo).
2. Das hipóteses de cabimento do litisconsórcio facultativo
As hipóteses de formação de litisconsórcio facultativo estão previstas no
art. 101, do PL 166/ 10 (art. 112, do substitutivo). Nesse ponto, nada foi alterado em relação ao CPC, ou seja, duas ou mais pessoas são admitidas a
litigar, quando: (a) entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações
relativamente à lide; (b) os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo
fundamento de fato ou de direito; (c) entre as causas houver conexão pelo
objeto ou pela causa de pedir; e (d) ocorrer afinidade de questões por um
ponto comum de fato ou de direito.
Permanece, assim, intocada a gradação do art. 46, do CPC, o que reafirma a idéia da taxatividade das hipóteses de formação do litisconsórcio

4.

intervenção, conferir, BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e Terceiros no Processo Civil Brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 120; DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 338.
SILVA, Michel Ferro e. A Nova Lei do Mandado de Segurança e a Intervenção Litisconsorcial
Voluntária – Análise Crítica do parágrafo 2º, do art. 10, da Lei n. 12.016/09. Revista Dialética de
Direito Processual, São Paulo, v. 90, p. 82-92, 2010.
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facultativo, já consagrada na sistemática atual. Não podemos, todavia, nos
eximir de mais uma crítica.
A comissão encarregada da elaboração do Anteprojeto que resultou
no projeto de Lei n. 166/ 10 confirmou a “superposição”5 dos incisos II e III,
do art. 46, do CPC. Explicamos melhor. Os citados dispositivos legais possibilitam, respectivamente, a formação de litisconsórcio facultativo quando
os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou
de direito e, quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela
causa de pedir.
Em doutrina, muito se discutiu a respeito da desnecessidade da hipótese
contida no inciso II, do art. 46, do CPC, em face da previsão legal de formação do litisconsórcio decorrente da conexão entre ações. Tem prevalecido
o entendimento de que a regra prevista no citado dispositivo se mostra
supérflua, uma vez que o inciso III já prevê a conexidade objetiva capaz de
imprimir a formação do litisconsórcio. Nesse sentido, já nos manifestamos
anteriormente:
“Ora, se a causa de pedir implica a reunião das ações em razão da identidade de fatos ou fundamentos jurídicos, certamente, razão não há para a existência da regra contida no item II, do art. 46, pois esta já estaria abarcada
pela hipótese prevista no item seguinte”.6

O substitutivo apresentado pelo Senador Valter Pereira nada alterou,
mantendo a redação originária do CPC e, igualmente, do projeto de Lei n.
166/10.
Assim, como visto, restou perdida a chance de se corrigir o erro, o que
se mostra imperdoável tendo em vista a ampla oportunidade de debate no
decorrer da elaboração do Anteprojeto e, também, durante a tramitação do
projeto no Senado Federal.
Críticas à parte, o inciso III, do art. 101, deverá ser aplicado em sintonia
com a regra prevista no art. 40, do PL 166/ 10 (art. 50, do substitutivo), que
doutrina o instituto da conexão, resultado do interesse público de se reunir
num só juízo ações que possuam algum relacionamento, evitando-se com
isso a possibilidade de divergências nos julgamentos.

5.
6.

A expressão é de DINAMARCO, op. cit., 2002, pp. 92-3.
SILVA, op. cit., 2009, p. 77. Compartilhando com o nosso pensamento, v. BARBI, Celso Agrícola.
Comentários ao Código de Processo Civil. V. I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp. 198-9; DINAMARCO, op. cit., 2002, pp. 92-3; e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual
Civil. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 105. Em sentido contrário, conferir, SANTOS,
Ernane Fidelis dos. Manual de Direito Processual Civil. V. 1. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 66.
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3. Dos novos conceitos de litisconsórcio necessário e
unitário
O projeto de Lei n. 166/10 e o seu substitutivo apresentam conceitos distintos para o litisconsórcio do tipo necessário.
O art. 102, do PL 166/ 10, cuidou de tratar do assunto. O litisconsórcio
necessário sempre foi compreendido como sendo aquele cuja formação
revela-se obrigatória a fim de que o processo possa se desenvolver validamente. É, pois, aquele cuja constituição não pode ser dispensada, na precisa
lição de Celso Agrícola Barbi.7
A sua formação sempre resultou de dois fundamentos: (a) por expressa
determinação legal e, (b) em decorrência do caráter incindível da relação
jurídica de direito material.
Parece-nos que a intenção do art. 102, do PL 166/ 10, foi ratificar os citados fundamentos em seus incisos, uma vez que afirma que será necessário
o litisconsórcio: (a) quando, em razão da natureza do pedido, a decisão de
mérito somente puder produzir resultado prático se proferida em face de
duas ou mais pessoas e, (b) nos outros casos expressos em lei.
Acontece que, ao conceituar a primeira hipótese, afirmou-se que o litisconsórcio será necessário “quando, em razão da natureza do pedido, a decisão de mérito somente puder produzir resultado prático se proferida em
face de duas ou mais pessoas”. A redação é confusa e está em desarmonia
ao que já foi estudado por nossa doutrina.
Ora, como visto acima, não é a “natureza do pedido” que define uma
hipótese de litisconsórcio necessário. Ao contrário, é a natureza indivisível da
relação jurídica de direito material que deve ser levada em conta.
Atento ao equívoco cometido, o substitutivo conceitua o litisconsórcio
como sendo do tipo necessário “quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 113). Corrigido o equívoco, aplausos à iniciativa.
Além da nova conceituação do litisconsórcio necessário, a futura legislação propiciará a correção de enorme equívoco existente na parte final do
art. 47, do CPC. É que a vigente Lei Instrumental de Ritos, equivocadamente,
confunde os conceitos de litisconsórcio necessário e unitário, o que sempre

7.

BARBI, op. cit., 1998, p. 201.
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foi objeto de críticas por parte da doutrina. Sergio Bermudes chega a afirmar
ser “imprestável” a definição constante no citado artigo.8
Apesar da inegável semelhança entre o litisconsórcio necessário e o litisconsórcio unitário, é de se notar que o segundo não pode ser entendido
como uma subespécie do primeiro. Há casos em que não se revela necessária a presença de todos os litigantes, no entanto, não se admite que entre
os presentes seja dada decisão divergente. Por outro lado, há situações em
que se exige a participação de todos os comparsas, todavia, se nota a possibilidade de que o conteúdo da decisão possa ser dado de maneira distinta.
O litisconsórcio necessário ocorrerá sempre que se mostrar imprescindível a sua formação, sob pena de extinção do processo sem resolução do
mérito em face da ausência de uma das condições da ação – legitimidade ad
causam.
Já o unitário se passa quando o conteúdo da decisão tenha que ser dado
de maneira uniforme em relação a todos os litisconsortes. Quando se fala em
decisão uniforme, o que se quer dizer é que o conteúdo da sentença deve
ser o mesmo para os litisconsortes que estejam situados no mesmo pólo da
relação jurídica processual.
Vale lembrar que a unicidade de um litisconsórcio nunca decorre da
imposição da lei, diferentemente do que acontece com a necessariedade,
mas, sempre em virtude do caráter indivisível da relação jurídica de direito
material existente entre os litisconsortes.9
Assim, é forçoso se concluir que nem todo litisconsórcio necessário será
unitário e vice-versa. Como dito nas linhas anteriores, os critérios que definem tratar-se de uma ou de outra espécie não são os mesmos, o que afasta
a idéia equivocada de que o segundo faria parte do primeiro.10 Tal entendimento resta consolidado no PL 166/ 10, uma vez que o art. 104 disciplina
que “será unitário o litisconsórcio quando a situação jurídica submetida à
apreciação judicial tiver de receber disciplina uniforme”, merecendo, pois,
aplausos a iniciativa.11
8. BERMUDES, Sergio. Introdução ao Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 41.
9. Cf. SILVA, op. cit., 2009, p. 53.
10. Para uma análise mais detalhada a respeito da distinção entre as duas modalidades de litisconsórcio, v., SILVA, op. cit., 2009, p.49-52.
11. Fredie Didier Jr. já se manifestou nesse sentido ao afirmar que: “A nova redação proposta foi
elaborada a partir de uma premissa correta: era imprescindível corrigir o equívoco no texto
anterior, que erroneamente relacionava a obrigatoriedade do litisconsórcio com a sua unitariedade, como se todo litisconsórcio necessário fosse unitário”. Editorial 104. Disponível em
http://www.frediedidier.com.br/main/noticias/detalhe.jsp?Cld-421. Acesso em 07.01.2011.
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Todavia, o art. 115, do substitutivo, provoca considerável alteração na
redação do projeto de Lei, conceituando o litisconsórcio unitário da seguinte
forma: “será unitário o litisconsórcio quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes
litisconsorciadas”.
Particularmente, entendemos que a redação do PL 166/10 é melhor do
que a redação contida no substitutivo. Parece-nos mais adequada a utilização da expressão “situação jurídica submetida à apreciação judicial” do que
“lide”, até mesmo para que haja compatibilidade em relação aos procedimentos não contenciosos previstos no Código.
Com efeito, as regras inerentes ao litisconsórcio situam-se na Parte Geral,
logo, servíveis a todo o Código de Processo Civil, inclusive, por razões lógicas,
aos procedimentos não contenciosos, nos quais inexistirá lide.
Assim, para que o conceito sirva a todo o CPC, pensamos ser correta a
manutenção da redação apresentada no PL 166/10, uma vez que “situação
jurídica” é expressão muito mais abrangente e sofisticada do que “lide”.12
De uma forma ou de outra, não se pode negar o mérito de que na legislação passará a existir, de maneira expressa, a conceituação separada das
duas modalidades do litisconsórcio, ou seja, o necessário e o unitário.
4. Da ratificação da possibilidade de limitação ao
litisconsórcio facultativo multitudinário
O PL 166/10 confirma a possibilidade de limitação ao litisconsórcio facultatativo quando o número de litisconsortes puder comprometer a rápida
solução do litígio ou dificultar o direito de defesa. Trata-se da limitação ao
chamado litisconsórcio multitudinário, expressão já consagrada na doutrina
por intermédio de Cândido Rangel Dinamarco,13 prevista no parágrafo único,
do art. 46, do CPC, e, agora, ratificada no parágrafo único, do art. 101, do PL
166/10.
A citada redução decorre da própria natureza do litisconsórcio facultativo, uma vez que tal regime tem como principal característica a existência
de diversas pretensões reunidas num só processo em razão da permissão
contida na lei processual (art. 46, do CPC e art. 101, do PL 166/10) e em
homenagem ao princípio da economia processual. Em outras palavras, cada
pretensão poderia ter resultado na apresentação de demandas individuais,
12. No mesmo sentido, verificar, DIDIER JR., op. cit.
13. Conforme, DINAMARCO, op. cit., 2002, p.344.
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no entanto, por conveniência, foram aglutinadas numa só ação, objetivando
a prolação de uma única sentença capaz de resolver todos os pedidos.
Mediante simples análise do parágrafo único, do art. 101, do PL 166/10,
se percebe que a limitação somente poderá ocorrer em se tratando de
litisconsórcio facultativo. E nem poderia ser diferente. É que, sendo necessário¸ a eficácia da sentença está sujeita à realização da citação de todos no
processo, conforme disposto no art. 103, parágrafo único, do projeto de Lei.
Não é demais lembrar que a limitação somente terá lugar se presente
ao menos uma das hipóteses previstas no parágrafo único, do art. 101, do PL
166/10, isto é, se o número excessivo de litigantes puder comprometer a celeridade da prestação da tutela jurisdicional ou dificultar a defesa. Inexistindo
uma das hipóteses, eventual pedido de limitação deverá ser rechaçado.14
O PL 166/10 confirma também a idéia de que não deve haver qualquer
critério previamente estabelecido que defina a partir de quantos litigantes
haverá a formação de um litisconsórcio multitudinário e, conseqüentemente,
se é recomendável a intervenção do magistrado a fim de determinar a sua
limitação. É que somente diante do caso concreto terá o juiz condição de
entender pela limitação. Esta é a opinião da melhor doutrina.15
Da mesma forma, ratifica-se o entendimento de que a limitação poderá
ser ordenada independentemente de iniciativa da parte interessada.16 O juiz,
ao aplicar o disposto no parágrafo único, do art. 101, do PL 166/10, age não só
em defesa da celeridade processual, mas, também, para zelar pela própria
eficácia de sua tutela jurisdicional. Em nossa opinião trata-se de matéria de
ordem pública, cuja análise poderá ocorrer de ofício pelo magistrado.17

14. Para uma consulta a respeito da diferença entre a limitação ao litisconsórcio multitudinário e o
litisconsórcio facultativo recusável (previsto no Código de Processo Civil de 1939), é de se conferir o nosso Litisconsórcio Multitudinário, pp. 111-5.
15. Nesse sentido, verificar, NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo
Civil comentado e Legislação Processual extravagante em vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 470; BUENO, op. cit. , 2003, p. 85; CÂMARA, op. cit., 2002, p. 170; DINAMARCO, op. cit.,
2002, p. 350; SILVA, op. cit., 2009, p. 127; DIDIER JR., op. cit., 2007, p. 285.
16. Em sentido contrário: DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo:
Atlas, 2010, p.181.
17. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, o art. 10, do PL 166/10, prevê que: “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 tenha que decidir de oficio”. Assim, caso o juiz entenda viável a limitação ao
litisconsórcio, deverá oportunizar que o autor se manifeste a respeito, decidindo a seguir.
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O pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, ou seja, após o
pronunciamento judicial, haverá a contagem integral do prazo para oferecimento da defesa, “ficando neutralizado o tempo que eventualmente tenha
transcorrido”.18 Embora novamente não se tenha dito de maneira expressa,
uma vez que o CPC atual também é omisso nesse particular, o melhor entendimento é de que a interrupção do prazo acontecerá independentemente
de acolhimento do pedido de limitação apresentado. Eventual pedido de
limitação infundado poderá implicar na aplicação das sanções pecuniárias
previstas no art. 70, do PL 166/10.
O relatório-geral apresentado pelo Senador Valter Pereira ratifica todas
as idéias acima expostas e as aperfeiçoa. Com efeito, o §1º do art. 112,
do substitutivo, possibilita que a limitação ocorra tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de cumprimento de sentença. Assim, mesmo que
na fase de conhecimento não tenha havido limitação à formação do litisconsórcio, poderá o magistrado, caso julgue necessário, na fase executiva,
entender pela restrição. Tal ajuste se mostrou necessário em decorrência
do sincretismo existente entre as fases de conhecimento e de execução/
cumprimento de sentença. Os motivos que justificam tal providência são o
comprometimento da celeridade da tutela jurisdicional (mesma hipótese
que justifica a limitação na fase cognitiva) e a dificuldade no cumprimento da
sentença (equivalente a dificuldade de defesa na fase cognitiva).
O substitutivo também prevê ser o recurso de agravo de instrumento
a via apropriada para atacar eventual decisão de limitação (art. 112, § 3º).
A inclusão é mais do que bem vinda e se coaduna com o entendimento
dominante na doutrina. Em razão disso, restará superada qualquer dúvida a
respeito da natureza jurídica da decisão de limitação, passando a ser injustificada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.19
Em doutrina sempre existiu cizânia a respeito do que acontecerá em
termos práticos na hipótese de limitação. Com efeito, parte considerável
da doutrina já se manifestou no sentido de que a limitação provocará o
desmembramento com a formação de novos autos, tantos quantos necessários para acomodar os litisconsortes retirados do processo originário.20 Há
18. Cf. SILVA, op. cit., 2009, p. 139.
19. Para análise da discussão envolvendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, verificar, SILVA, op. cit., 2009, pp. 151-8.
20. Nesse sentido, v., CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Ação monitória e temas polêmicos da reforma
processual. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p.115; DIDIER JR., op. cit., 2007, p. 285; BUENO, op. cit.,
2003, p. 86; GODOY, Mario Henrique. Doutrina e prática do litisconsórcio. Rio de Janeiro: Forense,
2003, p.179.
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autores, no entanto, que defendem a idéia de que a limitação implicará na
exclusão dos litisconsortes excessivos que deverão propor novas ações.21
A matéria não é tão simples, daí porque sempre defendemos uma interpretação diferenciada quanto ao resultado da limitação ao litisconsórcio.22
Na verdade, trata-se de uma mescla entre as duas correntes. Adotamos
o entendimento de que a providência a ser tomada pelo magistrado variará
em função dos motivos que implicaram na formação do litisconsórcio. Sendo
decorrente da comunhão de direitos ou obrigações e, ainda, da conexão
(art. 46, I, II e III, do CPC; art. 101, I, II e III, do PL 166/10; e art. 112, I, II e III,
do substitutivo) a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, certo
é que deverá haver o desmembramento do processo; sendo resultado da
afinidade de questões, a exclusão é a providência a ser adotada de maneira
que as novas ações poderão ser distribuídas aleatoriamente.
O PL 166/10 nada esclarece a esse respeito. O substitutivo também. Permanece a dúvida. Certamente, melhor seria se tivesse havido uma definição
de tão controvertida questão.
5. Dos princípios da autonomia e da interdependência
Os artigos 105 e 106, do PL 166/10 (arts. 116 e 117, do substitutivo) ratificam
princípios utilizados na sistemática atual. São eles: (a) autonomia; (b) interdependência; (c) livre promoção do andamento do processo; e (d) publicidade dos atos processuais praticados por um litisconsorte. Limitaremo-nos a
analisar os dois primeiros.
De início, é de se dizer que o substitutivo não trouxe qualquer alteração
ao texto dos artigos 105 e 106, do PL 166/10.
O princípio da autonomia dos litisconsortes está previsto na parte inicial
do art. 105, do PL 166/10 (art. 116, do substitutivo). Através dele, assegura-se que cada litisconsorte será tratado de maneira independente. É o que
ocorre quando estivermos diante de um litisconsórcio simples.
Assim, cada colitigante recebe tratamento como parte autônoma, praticando atos processuais de acordo com os seus interesses. Celso Agrícola
Barbi lembra que, como no litisconsórcio simples há apenas uma acumulação

21. Cf. CÂMARA, op. cit., 2002, p. 171; BERMUDES, Sergio. A reforma do Código de Processo Civil. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 57.
22. SILVA, op. cit., 2009, pp. 145-7. E, ainda, SILVA. Michel Ferro e. Litisconsórcio Facultativo Multitudinário e Ação Coletiva: Considerações Necessárias. In: DIDIER JR., Fredie; MOUTA, José Henrique
(Coords.). Tutela Jurisdicional Coletiva. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 335.
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de ações, decorrente da vontade dos demandantes, é natural que os atos e
as omissões de um litisconsorte somente produzam efeitos para aquele que
os praticou, ou, na outra hipótese, deixou de praticar.23
Fredie Didier Jr. ressalta que o princípio da autonomia poderá ser aplicado quando se observar uma pluralidade de relações jurídicas ou quando
se estiver discutindo uma relação jurídica capaz de ser cindida.24 Em ambas
as hipóteses se mostra viável a prolação de decisões diferentes em relação
a cada um dos litisconsortes, o que é resultado da natureza do cúmulo subjetivo formado.
Portanto, no caso de litisconsórcio simples, em decorrência do princípio
da autonomia, os efeitos dos atos praticados ou omitidos somente serão
produzidos em relação a quem os praticou ou deixou de praticá-los.
Por outro lado, na hipótese de litisconsórcio unitário, aplica-se o princípio
da interdependência entre os litisconsortes,25 que vem confirmado na parte
final do art. 105, do PL 166/10 (art. 115, do substitutivo).26
Sempre predominou na doutrina o entendimento de que os atos praticados por um litisconsorte poderiam beneficiar os demais. Contrariamente,
os atos ou omissões tidos por danosos, necessitam de ratificação por todos
os litisconsortes.27 Assim, sendo uma conduta determinante, ou seja, aquela
que poderá ser decisiva para um julgamento desfavorável da causa, como
se passa, com a renúncia à pretensão, com a confissão ou com o reconhecimento jurídico do pedido, os mencionados atos somente serão eficazes se
confirmados por todos os litisconsortes.28
Tal entendimento decorre do fato de que o litisconsórcio unitário nada
mais é do que a unidade da pluralidade, ou seja, “várias pessoas são tratadas no processo como se fossem apenas uma.”29
Alguns ajustes, porém, precisam ser feitos.

23.
24.
25.
26.

BARBI, op. cit., 1998, p. 210.
Cf. DIDIER JR., op. cit., 2007, p. 277.
Cf. FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 270.
Art. 105. “Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em
que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.”
27. Nesse sentido, v., DINAMARCO, op. cit., 2002, pp. 147-55.
28. Cf. CÂMARA, op. cit., 2002, p. 179.
29. DIDIER JR., op. cit., 2007, p. 277.
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É certo que no litisconsórcio simples, em virtude do princípio da autonomia, os efeitos dos atos ou omissões de um litisconsorte não aproveitarão
os outros. Referida regra, no entanto, não pode ser entendida de maneira
absoluta.
Tomemos como exemplo a hipótese de produção de uma prova. Pela
regra, se a prova foi produzida por um litisconsorte e se mostrou prejudicial,
os seus efeitos ficariam limitados a quem a produziu.
Ocorre que, em decorrência do princípio da comunhão das provas, uma
vez trazida licitamente aos autos, independentemente de quem a produziu,
a prova será considerada pelo magistrado no momento em que for prolatar
a decisão final e, conseqüentemente, poderá implicar na produção de efeitos na esfera jurídica do outro litisconsorte.
Igual entendimento se aplica em relação à confissão. Pela regra, na hipótese de litisconsórcio unitário, para que a confissão possa produzir seus efeitos, necessariamente terá que ser ratificada pelos litisconsortes, conforme
disposto no art. 377, do substitutivo (art. 370, do PL 166/10 e art. 350, do CPC).
É que, como se trata de ato prejudicial, há que ser ratificado por todos.
Todavia, se o fato for comum, mesmo que apenas um litisconsorte a pratique, não há como predominar o entendimento de que não serão produzidos efeitos dela decorrentes. É que a confissão, uma vez trazida aos autos,
pertence ao juízo, gerando efeitos a todos os litisconsortes, seja em relação
ao que confessou, seja em face dos demais.
Assim, parece-nos incorreto o entendimento de que por não ter sido
realizada por todos os litisconsortes a confissão não possa produzir efeitos.
Neste caso, entendemos que o magistrado terá que avaliar o conjunto
probatório, considerando a confissão como uma prova e decidindo motivadamente de acordo com o seu convencimento. Se entender que, em razão
da confissão, um determinado fato ocorreu, é possível julgar contrariamente
a todos os litisconsortes.30

30. Nesse sentido: “Como todo meio de prova, tem aptidão de formar a convicção do magistrado
a respeito da ocorrência de determinados fatos e determinadas conseqüências jurídicas. Se
a confissão de um dos litisconsortes despertar no magistrado convicção de que um dado
fato ocorreu e que dele emergem as conseqüências jurídicas desejadas pelo adversário dos
litisconsortes, o art. 350 não será óbice para julgar em desfavor de todos os litisconsortes. Não
se trata – vale a pena repetir – de desconsiderar o art. 350, mas, antes, de aplicá-lo com os
temperamentos próprios e inerentes ao sistema processual civil”. (BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 2, T. I. São Paulo, Saraiva: 2009, 472).
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Algumas palavras ainda devem ser feitas a respeito da revelia.
O artigo 332, I, do substitutivo (art. 343, I, do PL 166/10) ratifica a idéia de
que não se produzirá o efeito material da revelia se “havendo pluralidade
de réus, alguns deles contestar a ação”. Referido dispositivo equivale ao
artigo 320, I, do CPC.
Sempre nos pareceu que o efeito material da revelia seria elidido na
hipótese de litisconsórcio unitário.31 É que, diante do caráter incindível da
relação jurídica de direito material, bastaria o oferecimento de contestação
por um dos litisconsortes para que os demais fossem beneficiados, aplicando-se, portanto, o disposto nos artigos acima.
No entanto, revendo posição, filiamo-nos ao pensamento de que mesmo
na hipótese de litisconsórcio unitário não é sempre que a contestação apresentada por um litisconsorte terá o condão de beneficiar os demais. Tratando-se de defesa de cunho eminentemente pessoal, por razões óbvias, o
litisconsorte omisso não será beneficiado, podendo ter reconhecida a sua
revelia.32
Por outro lado, na hipótese de litisconsórcio simples, através de uma
análise precipitada, poder-se-ia ficar com a idéia de que como os litisconsortes são considerados litigantes autônomos, a ausência de defesa produziria
o efeito previsto no art. 331, do substitutivo (art. 342, do PL 166/10).
Ocorre que, mesmo no litisconsórcio simples, é possível que a defesa
apresentada por um litigante acabe por beneficiar os demais, desde que o
fato contestado seja comum a todos.33 Ora, se o fato contestado diz respeito
a todos, não poderá o juiz considerá-lo existente somente para quem ofereceu contestação e inexistente para quem foi revel.
Em resumo, os princípios da autonomia e interdependência dos litisconsortes não podem ser aplicados de maneira estanque. Há que se analisá-los
com base no sistema processual, seja o vigente, seja o futuro, a fim de que
sejam empregados de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
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A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA
EXECUÇÃO SEGUNDO O PROJETO DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Pedro Henrique Pedrosa Nogueira1

SUMÁRIO • 1. A prescrição como conceito jurídico-positivo: 1.1. A prescrição intercorrente – 2.
O regime jurídico da prescrição na execução segundo o Código de Processo Civil de 1973 e o
Código Civil de 2002 – 3. A proposta do Projeto de Lei n. 166/2010 para a prescrição na execução
– 4. Análise crítica da proposição contida no Projeto – 5. Sugestões – 6. Análise da proposta de
disciplina da prescrição intercorrente no “cumprimento de sentença”

1. A prescrição como conceito jurídico-positivo
O legislador é livre para manipular a prescrição da forma como lhe
pareça conveniente. Cabe-lhe, assim, fixar os seus pressupostos, dispor
sobre o prazo de consumação, os marcos interruptivos ou suspensivos, ou
a ausência deles. Assiste-lhe, também, a faculdade de estabelecer as conseqüências da prescrição.
Conforme assentamos em outra oportunidade, no plano da linguagem
descritiva da Ciência Jurídica, quando nos referimos à categoria da prescrição, podemos nos deparar com conceitos e regimes jurídicos distintos em
função de cada ramo do Direito objeto de análise2.
Não por outra razão, no âmbito do direito privado, o Código Civil (art.
1893) estabelece que a prescrição extingue a pretensão do credor, em uma

1.

2.

3.

Doutorando (UFBA) e Mestre em Direito (UFAL). Professor de Direito Processual Civil na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Professor da Escola Superior de Magistratura do Estado
de Alagoas (ESMAL). Professor e coordenador do curso de Direito na Sociedade de Ensino
Universitário do Nordeste (SEUNE). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP).
Advogado.
NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria da Ação de Direito Material. Salvador: Juspodivm,
2008, p. 146; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 466.
“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”
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dada relação jurídica civil, enquanto no direito tributário, extingue o próprio
crédito (CTN, art. 156, inc. V4).
Diz-se, então, que a prescrição há de ser estudada como um conceito
jurídico-positivo5. A fixação desse ponto de partida é fundamental, sobretudo
quando se estão a examinar propostas de alteração legislativa.
A prescrição pode ser entendida como o fato jurídico, em cujo suporte
fático há, como elementos essenciais, a inação do titular de uma pretensão
ou ação (material) por um determinado lapso temporal. Como ressalta Marcos Bernardes de Mello6, a prescrição é espécie de ato-fato jurídico caducificante.
Há, portanto, o fato jurídico prescricional e há os efeitos jurídicos que
dele decorrem, embora na linguagem jurídica às vezes se utilize a mesma
expressão (“prescrição”) para designar ora o fato jurídico, ora o efeito dele
decorrente. Pode-se tomar praticamente como consensual7 a idéia de que
o suporte fático da prescrição se compõe da (a) inatividade por (b) certo
lapso de tempo. O que tem variado, sendo contingencial, é o regime jurídico
e em especial as conseqüências desse fato jurídico. Sob a vigência do Código
Civil revogado, por exemplo, Pontes de Miranda defendia com vigor a idéia de
ser a prescrição uma exceção (substancial); uma alegação que geraria o
“encobrimento” da pretensão de outro sujeito. Hoje, com a consagração
expressa, no sistema do direito posto, da possibilidade de exame, de ofício, da prescrição (CPC, art. 219, § 5º8, v.g.), já não se poderia afirmar, com
4.

5.

6.
7.

8.

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
V – a prescrição e a decadência;”
Os conceitos jurídico-positivos se contrapõem aos conceitos jurídicos fundamentais, também
chamados de conceitos “lógico-jurídicos” (TERÁN, Juan Manuel. Filosofía del Derecho. Mexico:
Porrúa, 1998, p. 82-83). Os primeiros são contingentes, susceptíveis de variação conforme o
ordenamento jurídico a que se refiram; os segundos são universais, servindo à própria estruturação do conhecimento jurídico (v.g., norma jurídica, fato jurídico, relação jurídica). Sobre
essa distinção, conferir também: VILANOVA, Lourival. Causalidade e Relação no Direito. 4ª ed.
São Paulo: RT, 2003, p. 238.
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano da Existência). 10ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2000, p. 117.
Nesse sentido, dentre outros: GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso
de Direito Civil, v. I. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 502; EHRHARDT JR., Marcos. Direito Civil, v. 1.
Salvador: Juspodivm, 2010, p.462; AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 578; ROQUE, Sebastião José. Teoria Geral do Direito Civil. 2ª ed. São
Paulo: Ícone, 2004, p. 184; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 3ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2006, p. 470, este último autor adicionando ainda, como pressuposto da prescrição, a
“violação do direito com nascimento da pretensão”.
“Art. 219. [...]
§ 5º. O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.”
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a mesma ênfase, tratar-se sempre de exceção substancial, mesmo porque,
como já disse com propriedade o jurista alagoano, “o instituto da prescrição
é de direito positivo”9.
Isso evidencia que as tentativas de distinguir prescrição, com figuras afins
tais como a decadência e a preclusão devem ser sempre contextualizadas
de acordo com o ordenamento jurídico a que se refiram os institutos, já que
nada impede – e às vezes acontece –, a identidade de regimes jurídicos, o
que, verdadeiramente, enfraquece a utilidade teórica de se diferenciá-los10.
1.1. A prescrição intercorrente
O antídoto da prescrição é o exercício da pretensão. As regras de direito
material disciplinam os fatos jurídicos que, quando ocorridos, determinam
a interrupção ou a suspensão do curso do prazo prescricional (Código Civil,
arts. 197 a 202, v.g.).
Uma vez exercida a pretensão e a ação (material), pela propositura da
demanda, seguida do despacho ordenando a citação do réu, tem-se como
interrompida a prescrição (Código Civil, art. 202, I).
Ocorre que a prescrição pode vir a se consumar, mesmo depois de regularmente exercida a pretensão com o ajuizamento da demanda e interrompida a fluência do lapso prescricional. Isso acontece quando o respectivo
titular mantém-se em estado de inércia, deixando de promover a movimentação do processo quando lhe caberia a prática de algum ato processual por
período idêntico ao do prazo prescricional.
Cuida-se da hipótese de “prescrição intercorrente”, consagrada em jurisprudência já remansosa do Supremo Tribunal Federal, cristalizada em enunciado sumular11 e hoje aceita com certa tranqüilidade.
9. MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, VI. 4ª ed. São Paulo: RT, 1974, p. 100.
10. Sobre a distinção entre prescrição e decadência, há o estudo clássico de Agnelo Amorim Filho
(AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para se distinguir a prescrição da decadência e para
identificar as ações imprescritíveis. In: Revista dos Tribunais, n. 744. São Paulo: RT, outubro/1997,
p. 727-750. Embora não estejamos acordes por inteiro com as idéias desenvolvidas por este
autor, trata-se de estudo seminal sobre o tema.
11. “Súmula 264 – Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por
mais de cinco anos.” Posteriormente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou
a configurar a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por dois anos:
“A circunstancia de o atual código de processo civil ter especificado melhor que a legislação
anterior qual seja a natureza jurídica do prazo para propor ação rescisória, no sentido de que
não e de prescrição mas de decadência, não tornou superada a súmula 264, segundo a qual
se verifica a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de cinco
anos, prazo agora reduzido para dois anos.” (STF, RE 103363/PR, Relator Ministro Soares Munoz,
DJ 30.08.1985).
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Conforme salienta Pontes de Miranda, ainda sob a vigência do Código de
Processo Civil de 1939, a interrupção da prescrição “é duradoura: quando
se ultima o processo, cessa a eficácia interruptiva; quando se pára o procedimento, retoma-se o curso”12. A prescrição intercorrente, portanto, pode
ser concebida como a que se consuma no curso do procedimento, após a
interrupção da prescrição; é aquela “que decorre da prolongada inércia da
parte, no curso da ação”13.
Exige-se, durante a litispendência, uma constante atualização do exercício da pretensão pelo respectivo titular, o que se perfaz com a promoção
dos atos processuais cuja prática lhe caibam. O ato-fato jurídico da prescrição se compõe, também, quando a inércia se dá no curso da demanda pelo
intervalo de tempo correspondente ao lapso prescricional.
2. O regime jurídico da prescrição na execução segundo o
Código de Processo Civil de 1973 e o Código Civil de 2002
A prescrição se liga ao exercício das pretensões e das ações (ou à falta
dele). O Código de Processo Civil em vigor prevê que a interrupção da prescrição somente se dá com a citação do réu:
“Art. 219.  A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui
em mora o devedor e interrompe a prescrição.”

Ainda de acordo com o sistema em vigor, a interrupção da prescrição
retrocede à data do ajuizamento da demanda, mas desde que a citação do
réu se faça no prazo legal:
“Art. 219. [...]
§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
§ 2º. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 3º. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90
(noventa) dias.
§ 4º. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos
antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.”

12. MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, III. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revista
Forense, 1958, p. 41.
13. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. A Prescrição Intercorrente. In: Revista Trabalho & Doutrina, n. 10. São
Paulo: Saraiva, setembro/1996, p. 160.
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Trata-se, pois, de regime jurídico bem definido: a prescrição se interrompe com a citação, mas desde que o autor a promova nos dez dias subseqüentes ao despacho que a ordenar. Essa interrupção se dá de forma
retroativa à data do ajuizamento da demanda.
Caso o autor desatenda ao prazo legal e não promova a citação, a conseqüência também está muito bem claramente estabelecida: a prescrição
somente estará interrompida na data da efetiva citação e sem o benefício
da retroatividade do marco interruptivo.
Com o advento do novo Código Civil, além de outras hipóteses de interrupção da fluência do prazo prescricional, conforme o art. 20214, previu-se,
em regra heterotópica, que ela seria interrompida a partir do despacho que
determina a citação (e já não mais coma própria citação):
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma
vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Para eliminar esse conflito (aparente) de normas, a melhor solução está
em considerar a revogação parcial da regra extraída do caput do art. 219
do CPC operada por força do art. 202, I do Código Civil de 2002, mantendo-se as ressalvas dos § § 1º a 5º do CPC, tendo em vista ausência de regras
derrogatórias em sentido contrário. Nesse sentido, parece-nos escorreito o
pensamento de Fredie Didier Jr.: “[...] não se pode dizer, contudo, que todo
regramento da interrupção da prescrição, previsto no CPC – 73, foi revogado.
[...] O § 1º do art. 219 do CPC-73 segue a sorte do caput desse dispositivo:
como este foi parcialmente revogado passa agora o parágrafo a ‘servir’ à
regra contida no art. 202 do CC-2002, como seu complemento.”15
Note-se que do texto do art. 219, caput, do CPC é possível extrair outra
regra, ainda em vigor: não operada a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz ordenando a citação (CC/2002, art. 202, I), porque o autor deixara
14. “Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...]
II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III – por protesto cambial;
IV – pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
V – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do
direito pelo devedor.”
15. DIDIER JR., Fredie. Regras Processuais no Novo Código Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.
12.

3 11

Pedro Henrique Pedrosa Nogueira

de promovê-la no prazo legal, deve-se tomar como fato interruptivo da fluência do prazo prescricional a própria citação, na data em que vier a ocorrer16, e sem se cogitar logicamente dos efeitos retroativos do art. 219, § 1º
do CPC.
Para o processo de execução não há regras específicas em torno da contagem e da interrupção da prescrição; aplicar-se-lhe-ia, por isso, a disciplina
do processo de conhecimento (CPC, art. 598). Para a execução dos títulos
judiciais, inclusive para o “cumprimento de sentença”, o Código também se
absteve de introduzir um regime diferenciado, como será visto a seguir.
Assim, despachada a inicial da execução com ordem para citação do
executado (ou feita a citação, segundo a disciplina contida no art. 209 do
projeto17), interrompe-se o prazo prescricional, retroativamente à data da
propositura da ação. Caso o devedor deixe de ser citado no prazo de dez
dias, passível de prorrogação judicial por mais noventa dias, a prescrição
já não se considera interrompida. O descumprimento do prazo de dez dias
(CPC, art. 219, § 2º) e de sua prorrogação judicial (CPC, art. 219, § 3º) é um ato-fato jurídico processual que apaga ex tunc o efeito jurídico de interrupção
decorrente do despacho da petição inicial.
Questão delicada diz respeito, no sistema em vigor, à possível fluência do
prazo prescricional, no curso da execução (mesmo depois de interrompida),
quando o executado não possui bens passíveis de penhora. Isso porque o
Código de Processo Civil prescreve, no art. 794, III, a suspensão do curso do
procedimento executório quando ocorra essa hipótese:
“Art. 791. Suspende-se a execução:
[...]
III – quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

A partir desse dispositivo, alguns defendem18, considerando a falta de
previsão de um prazo suspensivo, no enunciado normativo, que o procedimento executivo poderia ficar suspenso por até seis meses, aplicando-se, no
particular, a regra do art. 265, § 3º, que permite a suspensão convencional do
processo por até aquele período. Após esse lapso, a suspensão já não mais
16. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Método, 2009,
p. 281.
17. “Art. 209. A citação válida produz litispendência e faz litigiosa a coisa e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto no art. 397 do Código Civil.”
18. SILVA, Jaqueline Mielke; XAVIER, José Tadeu Neves. Curso de Processo Civil, v. II. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, p. 190.
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teria lugar e o prazo prescricional estaria susceptível a correr na hipótese de
inércia do exeqüente. Araken de Assis19 admite também que o prazo de suspensão seria de até seis meses, mas em função da regra do art. 475-J, § 5º do
CPC, após o qual a prescrição intercorrente poderia ser contada.
Há também que defenda20 a fluência do prazo prescricional durante a
suspensão do processo executivo, porque se por um lado a falta de bens
penhoráveis conduz à impossibilidade fática de se promover a execução, por
outro lado a paralisia do procedimento executório não poderia ser eterna
ou indefinida. Para esses autores, a suspensão operaria até a consumação
do lapso prescricional; após sua ultimação, a prescrição poderia ser pronunciada pelo juiz. Vicente Greco Filho a propósito assevera: “Suspenso o processo
recomeça a correr o prazo prescricional da obrigação. Essa circunstância é
especialmente importante no caso de não serem encontrados bens penhoráveis. Decorrido o lapso prescricional, o devedor pode pedir a declaração da
extinção da obrigação pela prescrição.”21 Similar é o entendimento de Leonardo
Greco, fazendo inclusive referência à suspensão na execução contra devedor
insolvente, capaz de desencadear a fluência do prazo de prescrição (CPC,
arts. 777 e 778): “Apesar da suspensão não extinguir o processo de execução,
recomeça a fluência do prazo prescricional, como na insolvência civil”22. Para
Arlete Inês Aurelli, “em nome do princípio da segurança jurídica, não se pode
premiar a inércia”23, daí admitir a fluência do prazo prescrição enquanto o
suspensa a execução.
Outros24, contudo, defendem que o prazo de prescrição não pode fluir
durante a suspensão da execução na hipótese de ausência de bens passíveis
de constrição judicial, pois aí já não se cuidaria de inércia do exeqüente, mas
19. ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 462.
20. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, v. 3. São Paulo: RT,
2007, p. 338; FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil, v. II. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.
82; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 3. São Paulo:
Saraiva, 2008, p. 52.
21. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, v. 3. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.
159.
22. GRECO, Leonardo. O Processo de Execução, v. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 230.
23. AURELLI, Arlete Inês. Prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. In: Revista de Processo, n. 165. São Paulo: RT, nov/2008, p. 339.
24. Nesse sentido: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA,
Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil, v. 5. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 334;
GONÇALVES, Marcus Vinicius. Novo Curso de Direito Processual Civil, v. 3. São Paulo: Saraiva,
2008, p. 237; DONIZETTI, Elpídio. Processo de Execução. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 100; SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, v.3. 23ª ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 478.
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sim de uma situação de impossibilidade fática temporária para se prosseguir
no feito25. Assim, o processo de execução ficaria sobrestando aguardando
que o devedor viesse a adquirir novos bens passíveis de apreensão judicial26.
O Superior Tribunal de Justiça incorporou em sua jurisprudência o entendimento segundo o qual “estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate
de prescrição intercorrente”27.
Para as execuções fiscais, há regramento específico desde o advento
da Lei n. 11.051/2004, em que se prevê a suspensão da execução fiscal na
ausência de bens penhoráveis. Decorrido um ano da suspensão, arquivam-se os autos e passa a fluir normalmente o prazo prescricional, que poderá
se ultimar e consumar o fato prescricional, conforme estabelece o art. 40 da
Lei n. 6.830/8028 e ratificado na súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça29.
Humberto Theodoro Jr. defende a extensão às execuções civis do regime
jurídico de “prescrição intercorrente” previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80:

25. “Trata-se de um obstáculo material à seqüência da execução, que simplesmente não tem como
seguir adiante para a satisfação do exeqüente nessas circunstâncias” (BONDIOLI, Luis Guilherme
Aidar. A suspensão da execução: causas e mecanismos. In: SANTOS, Ernandes de Fidélis; WAMBIER, Luiz Rodrigues; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução Civil
– Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: RT, 2007, p. 97.
26. Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, II. 14ª ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 462; WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de;
TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, v. 2. 3ªed. São Paulo: RT, 2000, p. 242;
ROCHA, José de Moura. Comentários ao Código de Processo Civil, IX. 2ª ed. São Paulo: RT, 1976,
p. 340; MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, v. 4. 7ª ed. São Paulo:
Saraiva, 1987, p. 314; NEVES, Celso. Comentários ao Código de Processo Civil, VII. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, p. 332; MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, XI. Rio de
Janeiro: Forense, 1976, p. 563.
27. STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1130320/DF, Relator Des. (convocado) Vasco Della Giustina. DJe 02.02.2010.
28. “Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo
de prescrição.
[...]
§ 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados
os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.”
29. “Súmula 314 – Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”
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“valendo a norma para execução do crédito fazendário, não poderá deixar
de valer também para as demais execuções por quantia certa. Afinal, a execução fiscal não é mais do que uma execução por quantia certa”30. Idêntico
posicionamento é adotado por Arlete Inês Aurelli31.
Como se percebe, há grande controvérsia no sistema em vigor sobre a
possibilidade de se configurar a chamada prescrição intercorrente na execução, especialmente durante a suspensão do procedimento executório por
ausência de bens penhoráveis do executado.
3. A proposta do Projeto de Lei n. 166/2010 para a prescrição
na execução
Buscando solucionar a controvérsia, o projeto do Código de Processo
Civil, trouxe um regramento diferenciado para a suspensão da execução.
Assim consta do seu art. 877:
“Art. 877. Suspende-se a execução:
[...]
III – quando o devedor não possuir bens penhoráveis;
IV – se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em dez dias, não requerer a adjudicação nem indicar
outros bens penhoráveis.”

Note-se que a proposta, em relação ao art. 877, inciso III, praticamente
nada de novo traz em relação ao texto de 1973, art. 791, inciso III. Os enunciados são praticamente idênticos.
O inciso IV do art. 877 do projeto constitui inovação. Previu-se que a
frustração da venda do bem penhorado em hasta pública poderia implicar a
suspensão do processo de execução, caso não haja pedido de adjudicação
pelo exeqüente, ou, ainda, caso este não indique outros bens passíveis de
constrição.
A proposta é interessante porque estimula a expropriação, evitando que
sucedam várias vãs tentativas de alienação forçada do bem penhorado. Vale
dizer, não logrando sucesso na hasta pública por ausência de proponentes, já não poderá mais o exeqüente insistir na renovação do pedido de

30. THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. II. 45ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2010, p. 479.
31. AURELLI, Arlete Inês. Prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. In: Revista de Processo, n. 165. São Paulo: RT, nov/2008, p. 340.
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designação de novas hastas para a venda do mesmo bem. Caber-lhe-á escolher entre adjudicá-lo ou indicar outros bens passíveis de constrição.
Caso o exeqüente não se interesse pela adjudicação, nem venha indicar
bens penhoráveis, no prazo de dez dias, o juiz determinará a suspensão da
execução.
Outra importante novidade está na previsão de novas hipóteses de extinção da execução, diretamente vinculadas ao fato da suspensão do procedimento executivo:
“Art. 880. Extingue-se a execução quando:
[...]
V – ocorrer a prescrição intercorrente;
VI – o processo permanece suspenso, nos termos do art. 877, incisos III e IV,
por tempo suficiente para perfazer a prescrição.”

O projeto do Código de Processo Civil consagra, de forma explícita, a
prescrição intercorrente (art. 880, inciso V). Nesse ponto, a proposta há de
ser elogiada. Embora não se duvidasse da possibilidade de ocorrência da
prescrição intercorrente no procedimento executório, revela-se altamente
recomendável que o ordenamento preveja essa situação de forma clara e
explícita, para evitar dúvidas e questionamentos.
O projeto, contudo, para além de positivar a prescrição intercorrente na
execução, ainda consagra o pensamento daqueles que defendem a possibilidade de fluência do prazo prescricional durante o período de suspensão do
processo de execução por inexistência de bens penhoráveis (art. 880, inciso
VI).
A nosso ver, o projeto também merece elogios por tratar separadamente
a hipótese da prescrição intercorrente da hipótese de paralisação do processo de execução por falta de bens penhoráveis. Cuidam-se de situações
distintas, a merecer, por isso, abordagem legislativa em separado.
As hipóteses e possibilidades de configuração da prescrição intercorrente na execução vão muito mais além da situação de paralisação do procedimento por falta de bens penhoráveis, que, a rigor, nem se amoldaria tão
bem ao conceito de prescrição, como se verá a seguir.
Embora seja certo que os defensores da fluência do prazo prescricional
durante a suspensão do processo por falta de bens passíveis de penhora
argumentem tratar-se de hipótese de prescrição intercorrente, não se pode
olvidar que a prescrição intercorrente também se configura em outros casos
de paralisação do procedimento por omissão ou inércia do exeqüente (v.g. o
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credor deixa de fornecer o endereço para a citação do executado deixando
o processo sem movimentação; após a frustração da alienação em hasta
pública, o credor deixa de requerer alguma providência; após a citação do
devedor, deixa o credor de requerer a penhora existindo bens penhoráveis
etc.).
Os prazos dentro dos quais a prescrição intercorrente irá se consumar
quem estabelecem são as regras de direito material e variam, naturalmente,
conforme a natureza da pretensão (direito subjetivo exigível) a ser satisfeita.
O traço em comum verificado nas hipóteses de prescrição intercorrente na
execução está justamente na omissão do exeqüente em promover no processo os atos que lhe competiam.
Se o exeqüente haveria de praticar algum ato processual e se abstém
de fazê-lo, deixando o procedimento executório sem movimentação pelo
lapso de tempo correspondente ao prazo prescricional previsto nas regas de
direito material, ocorre o fato jurídico da prescrição intercorrente, devendo
a execução ser extinta.
Já a situação indicada no art. 880, inciso VI, do projeto não configura
propriamente hipótese de prescrição intercorrente, daí porque se revelou
adequado o tratamento proposto por se evitar o equívoco de nomear “prescrição intercorrente” hipótese que com ela não se confunde.
Apesar de muito se falar em prescrição intercorrente quando o processo
fica suspenso por inexistência de bens penhoráveis, a rigor não é de prescrição que se cuida, pois, doutrinariamente, o fato jurídico da prescrição tem
sido descrito com a presença em seu suporte fático do fato da omissão do
titular de uma pretensão ou ação (material)32 por um determinado período.
Ora, a ausência de bens penhoráveis é fato (fato jurídico stricto sensu
processual) que gera a suspensão do procedimento. A prescrição (inclusive
a intercorrente), por seu turno, é ato-fato jurídico que pressupõe conduta
omissiva do sujeito titular de alguma situação jurídica quanto ao seu exercício.
A hipótese de possível extinção da execução pelo transcurso do lapso
correspondente ao prazo prescricional (para os que a defendem de acordo
com o CPC/1973) não se ajusta muito bem ao conceito de prescrição, pois,

32. Sobre a relação entre prescrição e ação de direito material, conferir: NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria da Ação de Direito Material. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 145.
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como bem perceberam Marinoni e Arenhart33, não se está a tratar de paralisação injustificada da execução.
O art. 880, inciso V, do projeto do Código de Processo Civil prevê, na realidade, uma nova modalidade de caducidade34, a pressupor o simples fato da
suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis por lapso
temporal idêntico ao previsto nas regras de direito material que definem os
prazos prescricionais para o exercício da pretensão respectiva, sendo irrelevante cogitar aí se houve ou não inércia por parte do exeqüente.
4. Análise crítica da proposição contida no Projeto
Muito embora se deva destacar aqui o acerto da opção de consagrar
legislativamente a extinção da execução por configuração da prescrição
intercorrente e de tratá-la separadamente da hipótese de caducidade da
pretensão executória por suspensão da execução ocasionada por falta de
bens passíveis de penhora, em alguns pontos, a seguir apontados, o projeto
deveria ser repensado.
A doutrina35 já venha propugnando pela necessidade de alteração legislativa para disciplinar a fluência do prazo prescricional durante a suspensão
da execução por inexistência de bens penhoráveis. O projeto, nesse aspecto,
atende a esse anseio doutrinário.
Particularmente, somos contra a solução adotada no projeto. A positivação da equiparação pura e simples entre o prazo prescricional e o lapso
de suspensão da execução por falta de bens penhoráveis pode ser fonte de
problemas práticos e de situações iníquas. Embora seja inquestionável, como

33. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, v. 3. São Paulo: RT,
2007, p. 338.
34. Caducidade, segundo o texto, significa a extinção de um efeito jurídico. Trata-se de noção mais
ampla do que a de prescrição. Pontes de Miranda, utilizando-se da expressão “preclusão” (em
sentido diferente e mais lato, portanto, do que tradicionalmente se vê entre os processualistas), explica: “Preclusão é extinção de efeito – de efeito dos fatos jurídicos, de efeitos jurídicos
(direito, pretensão, ação, exceção, “ação”, em sentido de direito processual” (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, VI. 4ª ed. São Paulo: RT, 1974, p. 135). Para evitar ambigüidades, utilizamos o termo “caducidade”, que expressa do mesmo modo a noção ampla de
preclusão, propugnada por Pontes de Miranda. Sobre a distinção entre caducidade e prescrição,
conferir: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano do Existência). 10ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2000, p. 118, nota 139.
35. Nesse sentido, dentre outros: ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11ª ed. São Paulo: RT, 2007,
p. 462-463; KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos. Da prescrição intercorrente no processo de execução.
In: Informativo Jurídico Consulex. Brasília: Consulex, ano XVII, nº 08, fevereiro/2003, p. 4.
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salientado por Araken de Assis36, que a suspensividade indefinida do procedimento executivo se revela extremamente gravosa ao executado por expô-lo
indefinidamente à listispendência, não nos parece razoável deixar de levar
em consideração a existência de prazos prescricionais significativamente curtos previstos em regras de direito material.
Imagine-se, v.g., uma execução de título extrajudicial fundada em cheque (CPC, art. 585, I). O prazo prescricional estabelecido nas normas de
direito material para a ação executiva correspondente é de seis meses (Lei
n. 7.357/85, art. 59). Caso a regra constante do projeto entrasse em vigor,
bastaria ao executado deixar de adquirir bens penhoráveis pelo curtíssimo
prazo de seis meses, durante o qual a execução contra ele promovida ficaria
suspensa, vindo, logo após, a ser extinta. Seria indubitavelmente a consagração de uma clara injustiça contra o credor, que, além de sofrer as conseqüências do inadimplemento, ainda ficaria de mãos atadas vendo, em tão
pouco tempo, sua pretensão executória ser extinta sem que tivesse concorrido para essa situação. Bem percebeu o problema Gisele Kravchychyn37, ainda à
luz da problemática da fluência do prazo prescricional durante a suspensão
da execução fundada na hipótese do art. 791, III do CPC/1973.
O direito processual deve buscar corresponder e a atender às necessidades do direito material38; nunca se deve perder de vista essa perspectiva.
Há situações de direito material que se revelam incompatíveis com a previsão contida no art. 880, inciso VI do projeto do Código de Processo Civil.
Execuções com prazos prescricionais relativamente curtos como as fundadas
em cheque (seis meses), duplicata, nota promissória (três anos), v.g., não
devem ser extintas por ausência de bens penhoráveis durante esse curtíssimo espaço de tempo.
A Lei n. 6.830/80, regulando o procedimento das execuções fiscais, estabelece prazo de suspensão de um ano (durante o qual não corre o lapso
prescricional), após o qual a contagem do lapso da prescrição inicia, vindo
a se consumar em cinco anos. Se o crédito tributário – para cuja cobrança
o sistema jurídico posto já assegura uma série de benesses e facilidades
–, somente prescreverá, na prática, em seis anos (1 ano de suspensão do
36. ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 462.
37. KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos. Da prescrição intercorrente no processo de execução. In: Informativo Jurídico Consulex. Brasília: Consulex, ano XVII, nº 08, fevereiro/2003, p. 4.
38. “O sistema processual deve ser construído e organizado de modo tal que as situações tutelandas (situações de direito substancial) trazidas à apreciação do órgão jurisdicional encontrem
a necessária proteção.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e Processo – Influência do
Direito Material sobre o Processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 46).
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processo mais 5 anos do transcurso do prazo prescricional), não poderia o
particular detentor de um crédito exeqüível dispor de prazo menor.
5. Sugestões
Se a suspensão por falta de bens penhoráveis não pode se perpetuar,
também seria injusto abreviar em demasia a extinção da pretensão executória por falta de bens passíveis de penhora.
A melhor solução para o problema seria fixar um prazo (sem fazer correspondência aos prazos prescricionais, que são múltiplos e diversos) para a
suspensão do procedimento executivo, ao término do qual a execução deveria ser extinta, seguindo-se o modelo já positivado no Código de 1973 para a
extinção das obrigações do insolvente civil (CPC, arts. 777 e 778).
Essa proposta eliminaria os inconvenientes já apontados quanto a possível extinção de execuções, por ausência de bens penhoráveis (fato não
imputável ao exeqüente, é bom se frisar), em lapsos curtíssimos de tempo.
Sugere-se, assim, que se preveja tão somente um prazo, que não seja
tão curto, mas que, por outro lado não acarrete uma longevidade excessiva
do procedimento executivo com o curso suspenso por inexistência de bens
passíveis de constrição.
Nessa perspectiva, a redação do art. 880, inciso VI, do projeto do Código
de Processo Civil, poderia ser sugerida nos seguintes termos:
“Art. 880. Extingue-se a execução quando:
[...]
VI – o processo permanece suspenso, nos termos do art. 877, incisos III e IV,
pelo prazo de 6 (seis) anos, a contar da decisão que determina a suspensão.”

Como se vê, a nossa proposta contempla um prazo fixo de sobrestamento
– seis anos –, após o qual a execução deverá ser extinta, caso não existam
bens passíveis de penhora. Além disso, a nossa sugestão coteja claramente o
marco inicial a partir de quando o prazo de suspensão tem o seu início.
Há, no sistema em vigor, dúvidas fundadas sobre quando fluiria a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Ela seria um efeito
da simples insuficiência patrimonial do executado, atestada nos autos,
como defende Leonardo Greco39, ou decorreria da decisão do juiz ordenando o
sobrestamento?
39. GRECO, Leonardo. O Processo de Execução, v. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 229.
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Agora, com a consagração no projeto do Código de Processo Civil da
caducidade da pretensão executória após a paralisação do procedimento
executivo, torna-se indispensável fixar-se com clareza o marco inicial da contagem do prazo. Foi o que sugestionamos.
6. Análise da proposta de disciplina da prescrição
intercorrente no “cumprimento de sentença”
No tocante à execução de título judicial relativa às obrigações de pagamento, denominada pelo CPC/1973, após a reforma operada pela Lei n.
11.232/2005, de “cumprimento de sentença”, não há uma disciplina própria
para o cômputo da prescrição intercorrente.
Segundo o art. 202, parágrafo único, do Código Civil, uma vez interrompida (pelo despacho que ordena a citação), a prescrição retoma seu curso a
partir do último ato do processo para interrompê-la40.
Com a abolição da ação de execução de sentença (salvo para sentenças
arbitrais, penais condenatórias e estrangeiras) e a introdução da execução
como fase do procedimento sincrético, surgiram dúvidas sobre qual seria
o “último ato” a partir do qual a prescrição voltaria a correr, já que agora,
como salienta com precisão José Henrique Mouta41, a sentença “não encerra a
prestação jurisdicional mas apenas é o capítulo (talvez o mais simples) que
identifica o dever a ser cumprido”.
A hipótese de considerar o reinício do prazo prescricional a partir do
último ato do procedimento sincrético (após a fase de execução, portanto)
deve ser rechaçada, pois, como obtempera Rodrigo Klippel, seria “contra-senso
que se admitisse a perpetuação ad eternum, dos direitos obrigacionais, tutelados por meio de técnicas cognitivas condenatórias e, posteriormente, por
técnicas executivas, todas inseridas no mesmo procedimento.”42
A melhor opção nos parece resolver o problema a partir do que prevê o
art. 475-J do CPC/1973:
“Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou
já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante
da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a

40. “Art. 202. [...]
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”
41. MOUTA, José Henrique. O cumprimento da sentença e a 3ª etapa da reforma processual – primeiras impressões. In: Revista de Processo, n. 123. São Paulo: RT, maio/2005, p. 147.
42. KLIPPEL, Rodrigo. Teoria Geral do Processo Civil. 2ª ed. Niterói: Impetus, 2009, p. 440.
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requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta
Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.”

O Código estabelece que se o devedor não paga voluntariamente, deverá
ser expedido mandado de penhora e avaliação, desde que o credor assim
o requeira. E mais: não sendo requerida a execução forçada, o processo
deverá ser arquivado provisoriamente (CPC, art. 475-J, § 5º43). A partir desse
arquivamento, o prazo prescricional, interrompido com o despacho que
ordena citação, ainda na fase de conhecimento, volta a fluir44, sendo certo
que o lapso temporal será o mesmo para o exercício da pretensão com
a propositura da ação, conforme escorreito entendimento consagrado na
súmula 150 do Supremo Tribunal Federal45.
Já o projeto do Código de Processo Civil antecipa a necessidade do
requerimento a ser formulado pelo credor para o início da fase do cumprimento de sentença. Eis o texto do art. 509 do projeto:
“Art. 509. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de quinze dias, acrescido de custas e honorários advocatícios de dez por cento.”

De acordo com a disciplina proposta, a partir do trânsito em julgado, o
prazo prescricional interrompido com a citação na fase de conhecimento voltaria a fluir, até que o vencedor viesse a promover a execução de sentença,
requerendo a intimação do devedor para realizar o pagamento.
A solução parece-nos boa, pois praticamente elimina focos de discussões
em torno de a partir de quando recomeçaria a fluir o prazo prescricional
interrompido com o despacho que ordenara a citação (ou com a própria citação feita no prazo legal, segundo a proposta contida no art. 209 do projeto).

43. “Art. 475-J. [...]
§ 5º. Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz mandará arquivar os
autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.”
44. SILVA, Beclaute Oliveira. A Prescrição na Fase de Cumprimento da Sentença. In: Revista Dialética
de Direito Processual, n. 63. São Paulo: Dialética, junho/2008, p. 15; BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 3. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 195; CARNEIRO,
Athos Gusmão. Cumprimento da Sentença Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 66.
45. “Súmula 150 – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
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INTRODUÇÃO
O Projeto de Lei n.º 166/2010 (Projeto do Novo Código de Processo Civil)
é inspirado pelo ideal de efetividade da prestação jurisdicional. Sua intenção (conforme exposição de motivos) é trazer mecanismos que fomentem
a celeridade do processo2. Dentre eles, está a possibilidade expressa de
1.

2.

Mestrando em Processo em Cidadania pela Universidade Católica de Pernambuco. Especialista
em Direito Processual Civil pela Universidade Potiguar. Bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba. Professor da disciplina Direito Processual Civil a nível de graduação e pós-graduação. Advogado sócio do escritório Mouzalas, Borba & Azevedo Advogados
Associados.
Segue passagem extraída da exposição de motivo do Anteprojeto do Novo Código de Processo
Civil, que ratifica nossa afirmação:
“O Senado Federal, sempre atuando junto com o Judiciário, achou que chegara o momento de
reformas mais profundas no processo judiciário, há muito reclamadas pela sociedade e especialmente pelos agentes do Direito, magistrados e advogados. Assim, avançamos na reforma
do Código do Processo Penal, que está em processo de votação, e iniciamos a preparação
de um anteprojeto de reforma do Código do Processo Civil. São passos fundamentais para a
celeridade do Poder Judiciário, que atingem o cerne dos problemas processuais, e que possibilitarão uma Justiça mais rápida e, naturalmente, mais efetiva.
A Comissão de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto de novo Código do Processo
Civil, nomeada no final do mês de setembro de 2009 e presidida com brilho pelo Ministro
Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, trabalhou arduamente para atender aos anseios dos
cidadãos no sentido de garantir um novo Código de Processo Civil que privilegie a simplicidade
da linguagem e da ação processual, a celeridade do processo e a efetividade do resultado da
ação, além do estímulo à inovação e à modernização de procedimentos, garantindo o respeito
ao devido processo legal”.
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condenação da parte vencida no pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, considerando a prática de atos processuais das partes na instância recursal.
Referido mecanismo (apresentado pela comissão responsável pela redação do anteprojeto como sendo uma “inovação”3 legislativa) está delineado
em passagens do art. 87 do Projeto do Novo Código de Processo Civil4, que,
3.

Antes do Projeto do NCPC, a doutrina, especialmente representada por OVÍDIO BAPTISTA DA
SILVA, já sugeria a sucumbência recursal como instrumento capaz de imprimir celeridade ao
trâmite do processo.
4. Art. 87. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º A verba honorária de que trata o caput será devida também no pedido contraposto,
no cumprimento de sentença, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vantagem econômica obtidos, conforme
o caso, atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados dentro seguintes percentuais, observando os referenciais do §2º:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento nas ações de até duzentos salários mínimos;
II – mínimo de oito e máximo de dez por cento nas ações acima de duzentos até dois mil salários mínimos;
III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento nas ações acima de dois mil até vinte mil
salários mínimos;
IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento nas ações acima de vinte mil até cem mil
salários mínimos;
V – mínimo de um e máximo de três por cento nas ações acima de cem mil salários mínimos.
§ 4º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito, o benefício ou a vantagem econômica, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios em atenção ao disposto no § 2º.
§ 5º Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá
sobre a soma das prestações vencidas com mais doze prestações vincendas.
§ 6º Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo.
§ 7º A instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba honorária
advocatícia, observando-se o disposto nos §§ 2º e 3º e o limite total de vinte e cinco por cento
para a fase de conhecimento.
§ 8º Os honorários referidos no § 7º são cumuláveis com multas e outras sanções processuais,
inclusive a do art. 80.
§ 9º As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados
improcedentes, bem como em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor
do débito principal, para todos os efeitos legais.
§ 10° Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial.
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depois das alterações apresentadas no relatório-geral substitutivo do senador Valter Pereira, teve modificado alguns importantes aspectos do texto original5. Com isso, a ótica dos honorários advocatícios de sucumbência recursal
descentrou a celeridade (almejada a partir do fortalecimento das decisões

5

§ 11° O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe cabem seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se
também a essa hipótese o disposto no § 10.
§ 12° Os juros moratórios sobre honorários advocatícios incidem a partir da data do pedido de
cumprimento da decisão que os arbitrou.
§ 13° Os honorários também serão devidos nos casos em que o advogado atuar em causa
própria.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vantagem econômica obtidos, conforme
o caso, atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados entre o
mínimo de cinco por cento e o máximo de dez por cento sobre o valor da condenação, do
proveito, do benefício ou da vantagem econômica obtidos, observados os parâmetros do § 2º.
§ 4º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito, o benefício ou a vantagem econômica, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios em atenção ao disposto no § 2º.
§ 5º Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma
das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas, podendo estas ser pagas, também mensalmente, inclusive em consignação
na folha de pagamento do devedor.
§ 6º Quando o acórdão proferido pelo tribunal não admitir ou negar, por unanimidade, provimento a recurso interposto contra sentença ou acórdão, a instância recursal, de ofício ou a
requerimento da parte, fixará nova verba honorária advocatícia, observando-se o disposto no
§ 2º e o limite total de vinte e cinco por cento.
§ 7º Os honorários referidos no § 6º são cumuláveis com multas e outras sanções processuais,
inclusive a do art. 66.
§ 8º Em caso de provimento de recurso extraordinário ou especial, o Supremo Tribunal Federal
ou o Superior Tribunal de Justiça afastará a incidência dos honorários de sucumbência recursal.
§ 9º O disposto no § 6º não se aplica quando a questão jurídica discutida no recurso for objeto
de divergência jurisprudencial.
§ 10. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados
improcedentes, bem como em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor
do débito principal, para todos os efeitos legais.
§ 11. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, tendo os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação
em caso de sucumbência parcial.
§ 12. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe cabem seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se
também a essa hipótese o disposto no § 6º.
§ 13. Os juros moratórios sobre honorários advocatícios incidem a partir da decisão que os
arbitrou.
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de primeira instância) e passou a apontar para região que integra também
a justa remuneração daqueles profissionais que compõem a categoria dos
advogados.
Antes, porém, de tecer apontamentos a este respeito (mudanças provocadas pelo relatório geral no Projeto original acerca dos honorários advocatícios de sucumbência recursal), apresentam-se necessárias algumas considerações iniciais.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os “honorários advocatícios de sucumbência” são considerados espécie
do gênero “despesas processuais”6. Os “honorários advocatícios de sucumbência recursal”, portanto, são subespécie daquele gênero. Nas demandas
judiciais, as despesas processuais são adiantadas por cada uma das partes
na medida em que forem praticando determinados atos prescritos pelo Regimento de Custas do respectivo tribunal. Em momento posterior, apontar-se-á a parte vencedora e a parte vencida. Esta será colocada como a que fez
necessário o impulsionamento da máquina judiciária (por não saber respeitar a “vontade da lei”), sendo, por isso, condenada ao pagamento das
despesas processuais7 em favor da parte vencedora.
OVÍDIO BAPTISTA A. DA SILVA (2003:211), logo depois de criticar o paradigma
racionalista de suposta “univocidade da vontade da lei”, faz as seguintes
considerações acerca da responsabilidade ao pagamento das despesas
processuais (expressando-se como se estivesse apresentando o intento
do legislador): “o litigante que sucumbe deve considerar que o resultado foi
devido à sua má-fé ou, se não, à insensatez ou imbecilidade que lhe impediu de
compreender que o direito, tão claro e evidente, não o amparava”. Esclarece,

6.

7.

“Por despesas processuais devem ser entendidos todos os gastos empreendidos para que o
processo pudesse cumprir a sua função social. Intrinsecamente, os honorários de advogado
são despesas processuais, mas a norma os tratou de forma diferenciada. (In NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil extravagante em Vigor.
5ª Ed. RT. São Paulo, 2001)
Para JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, “na grande maioria dos casos, existe relação direta entre
este ônus e a sucumbência. Quem normalmente torna necessário o processo é o vencido, seja ele
autor ou réu. Caso a tutela jurisdicional seja concedida a quem formulou o pedido, significa que
o réu resistiu indevidamente à atuação espontânea da regra de direito material. Improcedente a
demanda ou extinto o processo sem julgamento do mérito, pode-se afirmar, em princípio, que o
autor movimentou injustificadamente a máquina judiciária” (In Código de Processo Civil Interpretado. 3ª Ed. Editora Atlas. São Paulo, 2008).
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assim, que a lei estabelece a “causalidade” como paradigma de condenação
ao pagamento das despesas processuais8.
Os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pela parte
vencida (quando devidos9) serão fixados pelo juiz, em maior ou menor
amplitude, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação processual. O atual Código de Processo Civil, no § 3.º do art. 20, estabelece algumas balizas (que também são apresentadas pelo § 2º do art. 87 do Projeto do
NCPC, com redação dada após o relatório-geral). São elas: a) o grau de zelo
do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
Os dispositivos mencionados fazem referência à “sentença”. Mas qualquer outro pronunciamento jurisdicional decisório de mérito, se definitivo e
submetido a eventual contraditório10, autoriza a condenação da parte vencida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Esta verba,
na sua acepção atual, tem como principal finalidade possibilitar justa remuneração do(s) advogado(s) patrocinador(es) da parte vencedora, servindo
como prêmio pela sua “atuação vitoriosa”. Não se pode negar, todavia, que
ela também inibe o exercício abusivo do direito de ação.
Voltando ao ponto da fixação dos honorários advocatícios, tem-se que
uma das grandes dificuldades enfrentada pela advocacia se relaciona ao
valor da verba remuneratória decorrente da sucumbência, porquanto, a despeito de estabelecidos os parâmetros legais de arbitramento, eles costumam
ser interpretados de forma injusta. Infelizmente, é comum ver decisões judiciais fixando honorários de sucumbência em percentuais bem inferiores a
10% (dez por cento) – percentual, “a priori”, colocado como “mínimo”.

8.

Este paradigma é adotado sem discussões pelos tribunais superiores, a exemplo do Superior
Tribunal de Justiça, que, em repetidas oportunidades, definiu que “conforme o princípio da
causalidade, os honorários são devidos pela parte sucumbente que deu causa à atividade dos
advogados das demais”. (REsp 1084484/SP. Relator(a) Ministra ELIANA CALMON. Órgão Julgador:
T2 – SEGUNDA TURMA. Data da Publicação/Fonte: DJe 21/08/2009)
9. A Lei n.º 12.016/09, por exemplo, reza em seu art. 25 que “Não cabem, no processo de mandado
de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”.
10. Por exemplo, o pronunciamento jurisdicional que decide a liquidação de sentença deve fixar
honorários advocatícios sucumbenciais (STJ. REsp 978.253/SE. DJU 16.09.08) – malgrado também
haja entendimento em sentido contrário. Do mesmo modo, no julgamento de objeção de executividade, ainda que ela seja rejeitada (STJ. AgRg no REsp 1149679/RS. DJe 15.03.10).
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O usual fundamento utilizado pelos tribunais para assim proceder
é que o balizamento mínimo de 10% alcançaria unicamente as sentenças
“condenatórias”11. Aduzem que o art. 20 do Código de Processo Civil de 1973
se referiria apenas à “condenação”, pelo que as sentenças que não a impusessem, poderiam fugir daquele percentual mínimo, aplicando outro ainda
menor.
Muitos profissionais do direito, entretanto, olvidam que o emprego do
vocábulo “condenação” tem um motivo particular12, que não é o de limitar
a aplicação do dispositivo às “sentenças condenatórias”. Mas, pior que isso,
é que os honorários advocatícios de sucumbência são fixados em valores
módicos, adotando como base percentuais muito inferiores àqueles atribuídos como remuneração a outros profissionais que, conquanto seja nobre a
função desempenhada dentro do processo, despendem bem menos trabalho (aqui se coloca como exemplo o leiloeiro, cuja remuneração, em regra, é
de 5% do bem alienado).
Em contraponto, mas não de forma satisfatória, perante o Superior Tribunal de Justiça há vários precedentes considerando que honorários fixados
abaixo de 1% do valor do “benefício econômico” proporcionado (em sentenças de qualquer natureza) pela atuação do advogado é irrisório13. Contudo,

11. “havendo condenação, não é adequada a estipulação da verba honorária tomando-se por base o
valor da causa, critério adotado somente para as hipóteses previstas no § 4º do artigo 20 do Código
de Processo Civil. Conforme entendimento desta Corte, quando o acórdão proferido é de cunho
condenatório, devem os honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de
20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil” (STJ.
REsp 570026/RJ. Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES. T4. DJe 08/03/2010).
12. Ver, neste sentido, Processo e Ideologia: o paradigma racionalista, de Ovídio Baptista A. da
Silva.
13. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. I – Tem-se por satisfeito o requisito do prequestionamento
implícito, se a Corte a quo, ao fixar os honorários advocatícios, arbitra valor aviltante ao
trabalho desenvolvido pelos advogados, contratados para o patrocínio da defesa em execução por quantia certa objeto de pedido de desistência após o oferecimento de exceção
de pré-executividade. II – Sendo o valor da Execução estimado em cerca de R$ 105 mil reais,
a fixação de honorários em menos de 1% (um por cento) do quantum exeqüendo configura
valor irrisório, devendo ser mantida a decisão que majora os honorários para o percentual de
5% (cinco por cento). III – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
afirmado a possibilidade de elevação de honorários advocatícios nos casos em que estes se
mostrem irrisórios em face do valor atribuído à causa. Precedentes: REsp nº 678.642/MT, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 29/05/2006 e AgRg no AgRg no REsp nº 802.273/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 22/05/2006. IV – Impõe-se o afastamento da Súmula nº 07/STJ, ante a desnecessidade
de reexame das questões de fato do processo, porquanto a elevação de honorários irrisórios
prestigia o princípio da proporcionalidade. V – Agravo Regimental improvido. (STJ. AgRg nos EDcl
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se o percentual fixado nas sentenças “não-condenatórias” for superior a 1%,
aquela corte superior entende não ser irrisória a remuneração estabelecida
pela sucumbência, sendo aceitável e, portanto, praticável. Esta senda tem
sido seguida pela maioria dos tribunais locais.
O Projeto do NCPC (também em seu texto substitutivo) traz solução para
este ponto de dificuldade enfrentado pela advocacia, ao acrescentar, ao
lado do vocábulo “condenação” (contido com exclusividade na redação do
art. 20 do CPC/73), expressões como “proveito”, “benefício”, “vantagem econômica”. Pela nova sistemática, “os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito,
do benefício ou da vantagem econômica obtidos” (§ 2º do art. 87).
A medida veio em bom tempo, porque, hodiernamente, as sentenças,
ainda que declaratórias ou constitutivas, podem ser executadas quando possuírem, mesmo que indiretamente, carga condenatória14. Confira-se, neste
aspecto, a redação do inciso I do art. 475-N, do atual Código de Processo
Civil15 (Lei n.º 5.869/73), incluído pela Lei n.º 11.232, de 2005, que, ao seu passo,
revogou o artigo 584, I, do mesmo Código16.
Outro nó górdio enfrentado pela advocacia (que significa desprestígio à
remuneração dos seus integrantes) diz razão ao momento de fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência. Na prática forense, tem-se o péssimo hábito de, uma vez arbitrados, eles seguirem “fixos” até o deslinde
do processo. Esta “fixação” força interpretação que impede de a verba alimentar devida aos advogados seja realinhada, quando prestados serviços

no REsp 841507/MG. Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO. Órgão Julgador: T1 – PRIMEIRA TURMA.
Data da Publicação/Fonte: DJ 14/12/2006 p. 298)
14. Reconhecendo executividade à sentença declaratória, já se pronunciou o STJ: “tem eficácia executiva 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
certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior,
sob pena de comprometimento da garantia 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 receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional” (STJ. REsp 588202/PR. DJ
25.02.04).
15. Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:
I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer,
não fazer, entregar coisa ou pagar quantia;
16. Art. 584. São títulos executivos judiciais:
I – a sentença condenatória proferida no processo civil;
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profissionais na instância recursal, o que significa “desconsideração” à atividade constitucionalmente colocada como essencial à Administração da
Justiça.
E o equívoco dos tribunais ao assim proceder reside na compreensão
do termo “fixados”, constante no § 3º do art. 20 do atual CPC. Ali, onde se
lê “fixados”, deve-se entender “arbitrados”, e não “estabelecidos de forma
estática” (“fixos”), como sói entender a maioria. Sendo os honorários “arbitrados” de acordo com os trabalhos desenvolvidos pelo advogado patrocinador da parte vencedora até a prolatação da “sentença” (vocábulo empregado no sentido “lato sensu”), ele pode ser realinhado por oportunidade
do julgamento na esfera recursal, onde será definida a linha do acórdão a
ser lavrado. E não haveria de ser diferente, pois “os recursos têm natureza
jurídica de faculdade de extensão do direito de ação exercida no processo em
que foi prolatado o pronunciamento jurisdicional causador do inconformismo”17.
Contudo, nos dias de hoje, lamentavelmente, o realinhamento de honorários advocatícios na instância recursal, repita-se, não é uma prática dos
tribunais.
Numa leitura do art. 73 do Projeto do Novo Código de Processo Civil (com
a redação apresentada antes do relatório-geral do senador Valter Pereira),
pensava-se que o novel legislador buscaria também esclarecer este ponto
(possibilidade ou não de realinhamento da remuneração honorária na instância recursal), obscuro no CPC/73, eliminando definitivamente esta injusta
interpretação do texto legal. Além disso, possibilitaria um “plus” no percentual da sucumbência. Infelizmente, não foi bem assim que se passou, quando
da redação originária do projeto (apresentada pela comissão de juristas do
anteprojeto, presidida pelo ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça),
conforme se verá a seguir.
A RAZÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
RECURSAL NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO PROJETO DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
O intuito reformador do projeto original não foi exatamente esclarecer
a aludida obscuridade contida no art. 20 do atual CPC (evidenciando a possibilidade de realinhar os honorários advocatícios de sucumbência, quando
interposto recurso, de modo a proporcionar uma justa remuneração ao
advogado patrocinador dos interesses da parte vencedora) e de aumentar

17. In MOUZALAS, Rinaldo. Processo Civil. 3ª Ed. Juspodivm. Salvador, 2010.
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o limite máximo da sucumbência, conquanto, em última análise, tenha assim
contribuído.
Na verdade, o Projeto do NCPC, em sua redação originária, tinha como
principal intuito, quando possibilitou o realinhamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal com ampliação do percentual máximo, proporcionar uma tramitação processual mais célere, ao ponto de desencorajar a interposição de recurso pela parte vencida. Isso fortaleceria a força
normativa das sentenças proferidas pelos órgãos jurisdicionais de primeira
instância18, legitimando sua atividade.
A impressão inicial (de que o projeto originário do NCPC visasse esclarecer a obscura redação do § 3º do art. 20 do hodierno CPC, possibilitando o
realinhamento da verba sucumbencial na instância “ad quem” e, igualmente,
aumentar o percentual máximo de fixação) era fomentada pelo § 1º do art.
73, que dispõe: “a verba honorária de que trata o caput será devida também
no cumprimento de sentença, na execução embargada ou não e nos recursos
interpostos, cumulativamente”.
Ao prever a fixação de honorários em variados momentos do processo
(que se caracterizam pelo emprego de atividade profissional desenvolvida pelo advogado), tinha-se a primeira impressão de reconhecimento da

18. A necessidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursal há muito era
sugerida por OVÍDIO BASTISTA A. DA SILVA como instrumento de acelerar a tramitação processual
e legitimar as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais de primeira instância. Neste sentido, confiram-se as lições do professor gaúcho:
“O mesmo princípio deveria ser adotado no sistema recursal, gravando o sucumbente com algum
encargo adicional, seja obrigando-o a prestar caução, como requisito para recorrer, seja tributando-o com uma nova parcela de honorários de advogado, no caso de seu recurso não ser
provido. Assim como está, o sistema contribui, como todos sabem, para desprestigiar a jurisdição
de primeiro grau, exacerbando o caráter burocrático e, consequentemente, imperial da jurisdição.
Seria igualmente indispensável dar maior atenção ao código de ética profissional para os advogados e demais postulantes do Poder Judiciário, punindo com maior rigor tanto a litigância de má-fé,
quanto, especialmente, os erros grosseiros que o sistema atribui sempre ás partes, nunca a seus
procuradores. A seriedade e a eficiência são pressupostos a que todos os que laboram na prestação da atividade jurisdicional devem obediência.
No que diz respeito propriamente aos recursos, o mínimo que se pode exigir do recorrente
é que ele confie honesta e razoavelmente no seu acolhimento. Afinal, se o sucumbente – de
quem o sistema presume a culpa – deve arcar com as despesas do processo, por que não
onerá-lo quando, contando já com a palavra oficial do Estado, expressa na sentença que o
proclama carente do direito, mesmo assim conserva-se resistente?
Muitos poderão repelir este argumento, que lhes poderia radical. Entretanto, ele se harmoniza
perfeitamente com os princípios da responsabilidade objetiva. Se o adotássemos, estaríamos glorificando Chiovenda, além de tornar menos permissivo o sistema recursal”.
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necessidade de realinhamento da verba alimentícia. Esta estaria sempre
sendo compatibilizada com os trabalhos prestados pelos advogados posteriormente à prolatação da “sentença”. Contudo, seguindo adiante pelo art.
73 do projeto originário do NCPC, forçava-se a adotar entendimento diverso
(no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência recursal
foram previstos com a “ratio” primeira de possibilitar aceleração do trâmite
processual – pouco se importando com a justa remuneração dos advogados).
Faça-se a leitura dos §§ 6º, 8º e 9º, que tinham a seguinte redação:
Art. 73. (omissis)
(...)
§ 6º Quando o acórdão proferido pelo tribunal não admitir ou negar, por
unanimidade, provimento a recurso interposto contra sentença ou acórdão,
a instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba
honorária advocatícia, observando-se o disposto no § 2º e o limite total de
vinte e cinco por cento.
(...)
§ 8º Em caso de provimento de recurso extraordinário ou especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça afastará a incidência
dos honorários de sucumbência recursal.
§ 9º O disposto no § 6º não se aplica quando a questão jurídica discutida no
recurso for objeto de divergência jurisprudencial.

A razão única do projeto original era inibir interposição de recursos
(acelerando o trâmite processual e fortalecendo as decisões de primeira instância), e não esclarecer dúvidas que subsistiam quando da aplicação do art.
20 do atual CPC (no sentido de se autorizar o realinhamento dos honorários
sucumbenciais fixados em primeiro pronunciamento jurisdicional), ao mesmo
caminhar que possibilitava alargamento do percentual máximo de fixação. É
que, se o seu intuito tivesse sido este, autorizaria a fixação de honorários
mesmo em caso de provimento recursal. Não foi o que fez o projeto antes
do relatório-geral do senador Valter Pereira. De fato, os aludidos honorários somente poderiam ser fixados em caso de manutenção da sentença
proferida pelo juízo de origem, amparada em precedentes que sigam linha
uniforme. Em casos de provimento recursal, ou mesmo nas hipóteses em
que houvesse divergência jurisprudencial, não estaria autorizada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recursal. Inclusive, assim
esclarece um dos integrantes da comissão responsável pela elaboração do
projeto, em artigo veiculado na rede mundial de computadores:
O Código de Processo Civil (CPC) vigente estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas processuais que antecipou e os honorários
advocatícios da parte vencedora. Como todo agente econômico, o potencial
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litigante pesará os custos e benefícios de recorrer ao Poder Judiciário e
decidirá agir de forma a maximizar seu retorno. Assim, ele avaliará o valor
da causa, a probabilidade de vencer e sua despesa caso não logre sucesso
na ação.
(...)
Era de se esperar que a mesma avaliação acontecesse no momento de interpor um recurso. No entanto, o CPC vigente não traz a previsão de novos
honorários advocatícios quando se recorre. Isso significa que o perdedor, na
primeira instância, tem todo o incentivo a recorrer, uma vez que não correrá
nenhum risco em fazê-lo, mas, pelo contrário, se beneficiará por retardar
o pagamento do principal, especialmente porque os juros da Justiça são
inferiores aos praticados pelo mercado. Há um estímulo econômico para o
devedor não aceitar a sentença, mesmo quando ele reconhece que a decisão foi justa e correta. Essa ausência de custo extra para manter o processo
tramitando é um dos motivos para a morosidade do Poder Judiciário. Em
contrapartida, se houvesse receio de incorrer em nova despesa antes de
protocolar um recurso, o litigante talvez decidisse por não recorrer.
(...)
As causas deveriam, em princípio, extinguir-se no primeiro grau, com o imediato e espontâneo cumprimento da sentença. Embora os recursos sejam
importantes para o aperfeiçoamento das decisões judiciais, o estímulo para
que sempre e em quaisquer circunstâncias haja sua interposição é uma deformação do nosso sistema. Pode-se dizer que as novas regras propostas
criam um mecanismo que aumenta fortemente a probabilidade de o litigante
somente recorrer se realmente acreditar que obterá sucesso. Dessa forma,
o custo extra para perpetuar a ação certamente desestimulará a litigância
de má-fé e as aventuras judiciais. Caso o projeto seja aprovado no Congresso Nacional, o sistema recursal brasileiro terá recebido aprimoramento
importante no sentido de viabilizar os incentivos corretos para aumentar o
bem-estar social19.

Portanto, o intuito reformador primevo, ao prever explicitamente a verba
honorária recursal, não era proporcionar “justa remuneração” aos advogados, em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos depois de sua fixação
na “sentença” (com a possibilidade de aumentar o percentual máximo). Sua
preocupação, sim, estava açodada pela celeridade processual (que, não se
pode esquecer, deve se equalizar com a garantia da duração razoável do
processo), o que, mesmo sem a intenção expressa, acabava por privilegiar
as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais de primeira instância.

19. In Honorários de Sucumbência Recursal. Fernando B. Meneguin e Bruno Dantas. Disponível em
http://www.valoronline.com.br/impresso/legislacao-tributos/106/336579/honorarios-de-sucumbencia-recursal. Acesso em 11 de dezembro de 2010.
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Este cenário, que junge a sucumbência recursal unicamente (ou pelo
menos de forma mais declarada) à celeridade da tramitação processual, foi
modificado com o relatório-geral do Projeto do NCPC.
A RAZÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
RECURSAL APÓS O RELATÓRIO-GERAL DO PROJETO DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Depois de apresentado o relatório-geral do projeto do Novo Código de
Processo Civil pelo senador Valter Pereira, a finalidade da “justa remuneração” (proporcionada pela explícita previsão dos honorários advocatícios de
sucumbência recursal, inclusive com a possibilidade de aumento do limite
máximo) restou homenageada. Os §§ 8º e 9º do art. 7320 da redação originária
do projeto foram eliminados pelo relatório-geral. Noutras palavras: com a
exclusão dos aludidos parágrafos que compunham o art. 73, ficou assentado
que, interposto recurso, são devidos honorários na instância recursal.
Tal conclusão é ratificada pela modificação do § 6º21 do art. 73 do projeto
original. Depois do relatório-geral, o projeto deu nova redação àquele dispositivo, que passou a ser alocado no § 7º do art. 87 do projeto22. Então, o
que antes só autorizava a fixação de honorários em caso de desprovimento
do recurso, agora, busca-se fixá-los em qualquer hipótese em que seja utilizada a via recursal. Ou seja, antes o intuito do projeto originário era evitar
a interposição de recursos procrastinatórios, já que os honorários advocatícios em sede recursal somente eram devidos em caso de manutenção da
sentença recorrida, que estivesse fundada em precedentes unívocos. Com o
relatório-geral, os honorários recursais são devidos, ainda que a sentença
seja modificada. O campo de visão, logo, não é voltado apenas à celeridade,
20. Art. 73. (omissis)
(...)
§ 8º Em caso de provimento de recurso extraordinário ou especial, o Supremo Tribunal Federal
ou o Superior Tribunal de Justiça afastará a incidência dos honorários de sucumbência recursal.
§ 9º O disposto no § 6º não se aplica quando a questão jurídica discutida no recurso for objeto
de divergência jurisprudencial.
21. § 6º Quando o acórdão proferido pelo tribunal não admitir ou negar, por unanimidade, provimento a recurso interposto contra sentença ou acórdão, a instância recursal, de ofício ou a
requerimento da parte, fixará nova verba honorária advocatícia, observando-se o disposto no
§ 2º e o limite total de vinte e cinco por cento.
22. Art. 87. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
(...)
§ 7º A instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba honorária
advocatícia, observando-se o disposto nos §§ 2º e 3º e o limite total de vinte e cinco por cento
para a fase de conhecimento.
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mas também à justa remuneração do advogado defendente dos interesses
da parte vencedora.
E é louvável a disposição do Projeto. Ao passo que penaliza aquele que
retarda a tramitação processual, proporciona justa remuneração aos advogados que empregaram seu labor na instância recursal, após a fixação ocorrida na “sentença”. Não que isso não seja possível pela redação do art. 20 do
atual Código de Processo Civil, mas o Projeto do NCPC tornou clara esta possibilidade (além do que alargou o percentual máximo (de 20% para 25%). Aliás,
se assim não for entendido em relação ao art. 20 do atual CPC (admissão
de realinhamento dos honorários), estar-se-á: ou “forçando” o advogado a
trabalhar gratuitamente após o arbitramento dos honorários na “sentença”;
ou impondo um ônus injustificado à parte vencedora (que, se o advogado
não se dispuser a continuar no processo, terá de contratar outro, mediante
pagamento de verba remuneratória).
E não se venha dizer que os honorários, no atual Código de Processo Civil,
poderiam ser realinhados mediante a interposição de recurso adesivo e, por
tal razão, o julgamento em instância recursal não poderia adequar, de ofício,
a verba remuneratória, compatibilizando-a com os trabalhos desenvolvidos
depois da fixação originária. Não é verdade. A adequação dos honorários
advocatícios sempre foi possível, sendo descabido falar em interposição de
recurso adesivo. Primeiramente, porque, diante de eventual êxito total na
demanda, não haveria sucumbência a justificar a interposição de recurso na
forma adesiva (carecer-se-ia de interesse). Depois, porque, mesmo sendo a
sucumbência parcial, se provido o recurso principal, o adesivo ficaria prejudicado e, de outro lado, o advogado responsável por interposição do principal não pugnaria pelo aumento da sucumbência (não poderia prever o
necessário êxito recursal).
Esclarecedora, assim, a previsão adotada pelo projeto do Novo Código
de Processo Civil após o relatório-geral do Senado. A partir da retirada de
alguns dispositivos da redação originária do Projeto, tornou-se evidente a
necessidade de se remunerar adequadamente os advogados, a partir do
realinhamento da sucumbência, acaso obrigados a prestar serviços depois
da fixação originária ocorrida em “sentença” recorrida. Não é justa, como
remuneração, o valor arbitrado com base unicamente nos serviços prestados antes da sentença.
CRÍTICAS ÀS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
Delineado este aspecto positivo do projeto, há alguns outros negativos,
que são dignos de críticas com fins construtivos. Muitos deles carregam as
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pechas por serem contraditórios ao intuito reformador e às próprias disposições do projeto. Seria muita pretensão esgotar estas críticas, porquanto,
alguma delas, apenas o tempo e a atividade dos práticos possibilitará sua
detecção. Todavia, aqui serão feitas algumas com afã contributivo.
Uma primeira crítica decorre de visível contradição entre a exposição de
motivos de projeto do NCPC (que visa proporcionar a efetividade da prestação jurisdicional a partir da celeridade do processo) e a limitação máxima
dos honorários advocatícios na instância recursal prevista no § 7º do art. 87
(não superior a 25% para a fase de conhecimento). Esta limitação pode ter o
condão de retardar o desfecho do processo. Por um motivo claro: ao alcançar o limite máximo da fixação de honorários, se existir previsão de recurso
seguinte, a parte sucumbente, além de tentar reverter o resultado que até
então lhe onera, terá o álibi de interpor recurso para, também, inverter a
condenação sucumbencial. A sua motivação, para interpor recurso, destarte,
será dupla, o que pode aumentar o congestionamento de processos perante
os tribunais e, assim, alimentar o déficit jurisdicional.
Sem dúvidas, se a parte sucumbente não tiver a possibilidade de ver
os honorários majorados em seu detrimento, arriscará a modificação do
julgado, porque não suportará nenhum outro considerável ônus, além do
pagamento das custas processuais de preparo recursal. A condenação do
recorrente já terá sido máximo, pelo que correrá o “risco” unicamente de
melhorar a sua situação. A disposição do projeto deveria ser diferente. A
saída, para se evitar que recursos sejam interpostos de forma desmedida, é
possibilitar que, a cada recurso interposto, fosse possível aumentar a condenação em honorários. Para se evitar excessos na fixação da verba, poder-se-ia determinar que, a cada recurso desprovido, haveria aumento em percentuais fixos (ou com variação pré-estabelecida), previstos no código. À guisa
de exemplo, poderia ser colocada a condenação em 5% ou 10% (ou entre 5%
e 10%) a cada recurso desprovido.
A limitação máxima, aliás, é incompatível com a justa remuneração. E o
que é pior: os advogados correm o risco de os juízes, em suas decisões, para
inibir a interposição recursal, nunca arbitrarem honorários no percentual
máximo (por mais dispendioso e melhor que sejam os trabalhos desenvolvidos pelo profissional indispensável à Administração da justiça), como forma
de dosar a condenação a cada recurso, inibindo o ingresso em sede recursal.
Portanto, ainda é tempo de se modificar o projeto (nos moldes aqui sugeridos), evitando-se que o “efeito colateral” apontado seja evitado.
Seguindo esta senda, evidenciando-se alguns pontos negativos do projeto, tem-se que a inibição de acesso à instância recursal (pelo realinhamento
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da verba honorária pelo tribunal competente ao julgamento do recurso)
alcançará apenas alguns. Aqueles que forem contemplados pelos benefícios da gratuidade judiciária certamente não se inibirão em interpor recurso
(embora a exigência do pagamento das despesas processuais fique suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50 – Lei da Assistência Judiciária
Gratuita). Em artigo intitulado “Considerações sobre a sucumbência recursal no Anteprojeto do Código de Processo Civil”23, FREDERICO LEONEL NASCIMENTO E SILVA havia identificado esta questão, ao apresentar as seguintes
considerações:
Se a parte sucumbente for beneficiária de Assistência Judiciária Gratuita e
recorrer, caso seu recurso verse sobre matéria pacificada e seja inadmitido
ou improvido, por unanimidade, será imperioso o acréscimo de honorários
sucumbenciais conforme a nova regra.
Todavia, na prática, este acréscimo não significará nada ao recorrente, pois
nos casos de litigância com AJG a exigibilidade dos honorários fica suspensa,
até que o derrotado tenha condições de arcar com estes custos, o que ordinariamente acontece com muita raridade.
Assim, nestas situações a regra da sucumbência recursal não cumprirá com
aquela que parece ser sua finalidade maior: desencorajar a parte de apresentar recurso.
Isto porque é conveniente à parte sucumbente recorrer, pois se não possui
condições de pagar quinze por cento de honorários, por exemplo, também
não terá para pagar vinte e cinco por cento. Logo, mais vale recorrer “arriscando” vencer a disputa do que se contentar com a negativa do direito.

O Projeto não foi claro ao apresentar solução a este ponto tão visível
(considerando que grande parte daqueles que demandam em juízo são
agraciados pelos benefícios da gratuidade judiciária). Para evitar a interposição de recursos meramente procrastinatórios pelos que são contemplados
pelos beneplácitos da LAJG, a saída é desprover aqueles em primeira instância quando manifestamente improcedente a pretensão recursal (nos moldes
do atual § 1º do art. 518 do atual CPC24), sem poupar o realinhamento da
verba profissional. Não é uma solução tão “justa” (porque, queria ou não,
há trabalho desenvolvido pelo advogado da parte recorrida com apresentação de contrarrazões, que corre risco de não ser remunerado), entretanto
pode equacionar parcialmente o problema (já que evita a necessidade de

23. Disponível em http://processoscoletivos.net/ve_ponto.asp?id=57. Acesso em 25/01/11 às 11:12h.
24. Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar
vista ao apelado para responder.
§ 1º O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com
súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
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emprego de mais trabalho, a exemplo de distribuição de memoriais e realização de sustentações orais perante o tribunal “ad quem”).
Quando a pretensão recursal não for manifestamente improcedente, a
questão carecerá de solução, porquanto não se pode evitar o ingresso em
instância superior pelo simples fato de a parte recorrente não ter favoráveis
condições financeiras. Aí, realmente, surgirá um risco a ser absorvido em
respeito ao duplo grau de jurisdição, sem poupar homenagem à isonomia.
MUDANÇAS NOS RUMOS DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
RECURSAL ADVINDAS DO RELATÓRIO-GERAL SUBSTITUTIVO EM PROL
DA COERÊNCIA
Outra crítica era lançada ao projeto original, quando tratava dos honorários advocatícios de sucumbência recursal (caso em que justificaria ou não a
sua incidência por realinhamento). Contudo, o relatório-geral do projeto do
NCPC proporcionou algumas mudanças que tornaram o texto mais coerente.
A versão originária do projeto ditava que o recurso desprovido monocraticamente não ensejaria o realinhamento dos honorários, ao passo que o não
admitido ou desprovido à unanimidade ensejava.
A contradição residia no fato de que, quem interpusesse recurso manifestamente improcedente (passível de ser julgado monocraticamente – conforme atual art. 557 do CPC) não seria condenado ao pagamento dos honorários pela remuneração da atividade recursal e, em contrapartida, quem
interpusesse recurso que não fosse manifestamente improcedente, seria
condenado. Se a razão da verba era inibir o ingresso na via recursal, esta
finalidade não estaria sendo cumprida àqueles que não observassem o delineamento estabelecido pela jurisprudência (ousassem tentar o ingresso na
instância recursal sem apresentar qualquer fato de diferenciação [“distinguishing”, “overruling” ou “overriding”]). Tal incoerência foi por mim apontada
em sítio eletrônico vinculado ao Instituto Brasileiro de Direito Processual25.
Felizmente, o relatório-geral modificou a redação do anterior § 6º do art.
73 do Projeto originário, que passou a ter nova redação (e alocação – sendo
o atual § 7º do art. 87), cuja primeira parte é a seguinte: “A instância recursal,
de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba honorária advocatícia”.
Então, qualquer que seja o resultado do recurso, sendo ele manifestamente
improcedente ou não, haverá realinhamento da condenação ao pagamento

25. Disponível em: http://www.arcos.org.br/leis/anteprojeto-do-novo-codigo-de-processo-civil/.
Acesso em 28/01/11, às 19:34h.
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de verba honorária sucumbencial – proporcionando celeridade à tramitação
processual e, ao mesmo passo, justa remuneração ao advogado da parte
vencedora.
REFLEXÕES OUTRAS ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
Um ponto nevrálgico, que não foi tratado pelo projeto, diz respeito ao
tratamento dos honorários de sucumbência recursal quando houver sucumbência parcial. Esta questão seria de mais difícil resposta sob a égide do
atual CPC, porquanto a jurisprudência hodierna permite a compensação de
honorários em caso de sucumbência parcial. No caso no NCPC (em que não se
possibilita a compensação), como seria o tratamento recursal? Em havendo
sucumbência parcial, poder-se-ia chegar até os limitados 25% (vinte e cinco
por cento)?
Diante da sucumbência parcial com compensação (caso do atual CPC),
referido percentual poderia representar percentual superior, porque cumularia o percentual de 25% com o de compensação. Assim, o limite dos honorários recursais deveria considerar aquele percentual para o alcance de um
percentual final, ou poderia chegar livremente aos 25%, sem considerar a
sucumbência parcial? A primeira solução é a mais adequada, porque considera a sucumbência da parte recorrida na instância originária.
Com as disposições do projeto do Novo CPC, os honorários advocatícios, agora, não estão sujeitos à compensação. Esta disposição ajudou a
solucionar o impasse. É que, se os honorários não podem ser compensados, a sucumbência parcial não deve ser levada em consideração, pelo que
os honorários devidos à parte recorrida podem alçar o limite máximo de
25% – isso para os advogados de ambas as partes que foram parcialmente
sucumbentes.
Outro ponto digno de reflexão está relacionado à interposição de embargos de declaração. Considerando sua natureza jurídica (de recurso), quando
de seu julgamento, é possível em EDcl a fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursal? Conquanto o projeto não tenha tratado deste
ponto, acredita-se que não é admitida fixação honorária, porque os embargos de declaração visam apenas aperfeiçoar o julgado26, enquanto que
26. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente
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outros recursos têm a finalidade de modificar ou anular atos decisórios. Os
embargos de declaração não visam, pelo menos em regra, afastar a aplicação do comando normativo imposto pela “sentença” proferida pelo juízo de
primeira instância.
Agora, não se pode deixar de considerar que, se o provimento dos
embargos impuser necessária modificação do julgamento (o que é plenamente possível, conquanto não seja o habitual), pode se fazer necessário
algum ajuste na fixação dos honorários da “sentença”, estabelecidos pelo
juízo “a quo” (o que não significa aumento da limitação máxima de condenação ao pagamento de honorários advocatícios).
Mais uma indagação, desta vez relacionando o objeto de estudo ao cumprimento de sentença: neste, é possível a fixação de honorários advocatícios
de sucumbência recursal? O § 4.º do art. 495 do Projeto originário dispunha
que “transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, sobre
o valor da execução incidirão honorários advocatícios de dez por cento, sem
prejuízo daqueles impostos na sentença”. Depois, o § 5º preconizava: “Findo o
procedimento executivo e tendo como critério o trabalho realizado supervenientemente, o valor dos honorários da fase de cumprimento da sentença poderá
ser aumentado para até vinte por cento”. Assim, pela redação originária do
Projeto, poder-se-ia responder afirmativamente à indagação, desde que respeitado o limite de 20%, conforme § 5º do art. 495 (e não de 25%, como
ocorre com a fase de conhecimento).
O problema é que os parágrafos encimados foram retirados do Projeto
após o relatório-geral substitutivo do senador Valter Pereira. “Quid iuris”?
O parágrafo único do art. 697 do Projeto originário disciplinava que à execução, aplicavam-se as disposições concernentes à fase de conhecimento.
Esta previsão foi mantida após o relatório-geral, recebendo nova numeração
(passou a ser o art. 730). Por conta disso, é perfeitamente possível a incidência de honorários advocatícios de sucumbência recursal no cumprimento de
sentença até o limite de 25% em acréscimo ao que foi imposto na fase de
cognição.
erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado
(CPC, art. 535). Havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe-se o seu
acolhimento. 2. Fixação da sucumbência recíproca com a compensação dos honorários a ser
efetuada no juízo da execução, quando da liquidação, onde será verificado, em relação ao
montante total pleiteado, qual a proporção em que cada parte restou vencedora e vencida.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (STJ. EDcl no REsp 1112745/SP.
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Órgão Julgador: S1 – PRIMEIRA SEÇÃO. Data da
Publicação/Fonte: DJe 01/03/2010)
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Outros vários pontos (a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência recursal) não tratados pelo Projeto do Novo Código de Processo Civil,
como dito, surgirão com o dia-a-dia forense, e que o Judiciário se encarregará de responder. Todavia, como os aqui apresentados são bem passíveis
de ocorrência, foram indicados com o oferecimento de respostas, as quais
se entendem como razoáveis.
CONCLUSÕES
Não se esperava que o Projeto fosse elaborado por “pessoas iluminadas”, capazes de prever, no plano legal, todas as situações jurídicas passíveis de aplicação prática. E não haveria de ser diferente, porque, há muito,
o juiz deixou de ser a “boca da lei”. Entrementes, o Projeto do NCPC deixou
passar pontos de fácil visualização, cuja solução poderia ser abreviada acaso
tivesse reservado disciplinamento específico. Foi o que ocorreu em relação
aos honorários advocatícios de sucumbência recursal, cujas indagações colocadas acima logo (por serem cotidianas) serão postas à solução pelo Poder
Judiciário.
De qualquer modo, pode-se considerar que a previsão expressa de condenação ao pagamento (realinhamento) de honorários advocatícios pelos
trabalhos prestados na instância recursal foi positiva, porque, além de inibir
a interposição de recursos procrastinatórios (e, assim, fortalecer os pronunciamentos jurisdicionais dos órgãos de primeira instância), proporciona
a justa remuneração aos trabalhos desenvolvidos depois do arbitramento
originário.
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1. Introdução
A finalidade deste ensaio é tratar da influência do art. 7º do Projeto de
Lei do Novo CPC sobre o tema do ônus da prova.
Como ponto de partida, transcreve-se o seu teor:
Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus,
aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz velar
pelo efetivo contraditório.

O comando normativo contido no art. 7º do Projeto é bastante abrangente. Seu objetivo é garantir a concretização do princípio da isonomia material (tratando-se os desiguais nos limites de suas desigualdades) no processo.
Mas não é só isso: o intuito da regra é impedir que a isonomia material
seja aplicada de forma tópica, em situações isoladas. O que se quer é universalizar uma prática que, hoje, no ordenamento jurídico vigente, é casuísta.
Perceba, pela leitura do art. 7º, que o mesmo diz ser dever processual
guardar paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e às sanções
processuais.
Trata-se de comando cuja intenção é expandir uma realidade que – atualmente – só é sentida em casos bastante específicos, tais como o da inversão
do ônus da prova nas demandas de consumo.

1.

Advogado-ES; Mestre em Direito – FDV; Diretor Acadêmico da Editora Acesso; Professor da FDV,
do Praetorium e do Juspodivm; autor do “Manual de Processo Civil”, pelas Editoras Acesso e
Lumen Juris, em co-autoria com Antonio Adonias Bastos.

343

Rodrigo Klippel

Portanto, logo nesta introdução, é necessário concluir que:
a) se trata de uma norma bem vinda, há muito tempo desejada, eis que
representa a ruptura definitiva com o modelo jurídico anterior, que propunha soluções universais para situações muito diferentes entre si;
b) se trata de uma norma que influenciará grande número de institutos
processuais, que necessitarão ser estudados à luz desta nova diretriz,
inserida no Capítulo I do Livro I do Projeto, voltado a regular os Princípios
e Garantias Fundamentais do Processo Civil.
Dentre os institutos do processo que estão inseridos na órbita de influência da norma do art. 7º do Projeto se encontra a prova. Trata-se de instrumento vital para o processo, pois é por meio dela que, em regra, as
alegações fáticas feitas pelo autor e pelo réu são avaliadas pelo julgador,
reconstruindo-se a realidade que um dia as partes vivenciaram.
São as provas que permitem ao juiz obter a premissa fática de sua decisão, o que representa metade de seu trabalho, pois, uma vez ciente da
realidade dos fatos, bastará aplicar a eles as normas jurídicas pertinentes,
proferindo uma solução à lide deduzida em juízo.
É essencial, pois, que as provas sejam trazidas aos autos, pois, sem elas,
julgar torna-se, na maioria das vezes, uma atividade inglória. Como decidir
se o material necessário para que se conheçam os fatos da causa não estão à
disposição do julgador?
É certo que, no CPC vigente, o art. 130 confere ao juiz poderes de determinar a produção de meios de prova que não foram espontaneamente trazidos pelas partes ao processo2. Trata-se de norma que contribui para minorar
o problema da falta da prova. Em muitos casos, basta para permitir que uma
decisão justa seja dada. Mas não é suficiente.
Em muitas situações do dia a dia, litigantes habituais, atuando na condição de réus, simplesmente se omitem quando recebem ordem no sentido
de fornecerem instrumentos de prova necessários à resolução de fatos da
causa.
Assim agem, pois sabem que, sem tais elementos, a única solução que
restará ao juiz é decidir com base em um critério subsidiário de julgamento,
que é o ônus da prova. Segundo essa fórmula, a parte derrotada será aquela
que alegou certos fatos e não se desincumbiu de prová-los.
2.

O projeto de novo CPC também trata do tema, ao dizer: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento da lide”.
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Como é o autor que apresenta fatos constitutivos de seu direito, geralmente é ele quem sai derrotado quando o juiz precisa empregar a regra do
onus probandi, ante a falta de meios probatórios nos autos aptos a permitir
que ele se convença sobre quem tem a razão.
Prezados leitores: vocês não acham absurdo que assim aconteça? Que um
litigante faça uso de uma medida torpe (omitir provas necessárias à elucidação da causa) para, com isso, obter vantagem indevida? Não se trata de, no
mínimo, abuso de direito?
Com certeza, é uma atitude que deve ser condenada e combatida. No
atual sistema processual civil brasileiro, de forma tópica é enfrentada (como
antes assinalado), visto que somente nas demandas de consumo (e também
nas coletivas em geral) é que existe remédio contra ela, que é a chamada
inversão do ônus da prova.
No novo Código de Processo Civil, uma vez aprovado, ter-se-á nova realidade, visto que o citado art. 7º confere ao julgador amplos poderes para,
dentre outras coisas, distribuir entre as partes os ônus processuais, de forma
a obter, com essa atitude, isonomia material.
Dentre esses ônus se encontra, justamente, o ônus da prova. Chega-se,
então, ao ponto de partida deste ensaio:
No novo CPC será dever do juiz distribuir o ônus da prova de forma isonômica,
a fim de que a parte mais apta a comprovar a veracidade ou falsidade de certa
alegação fática tenha o encargo de fazê-lo, sob pena de ser a sucumbente na
causa.

A partir de agora, então, se passa a estudar o tema da distribuição do
ônus da prova no Projeto do Novo CPC, à luz da norma do seu art. 7º.
2. Ônus da prova: sua função e modo de distribuição
Ônus da prova é o encargo de provar alegações feitas no processo e que
necessitam ser reconstruídas pela via probatória para que o juiz as possa
avaliar.
É um encargo nitidamente dirigido às partes, no sentido de que elas
são as responsáveis por dele se desincumbir. São os sujeitos parciais do
processo que deduzem fatos em juízo. Por esse motivo, é seu interesse
comprová-los. Chama-se de ônus subjetivo da prova esse fardo atribuído ao
autor e ao réu.
Ocorre que, se o ônus for descumprido, é possível que o juiz se veja em
uma situação difícil: não existir nos autos elementos probatórios suficientes
para lhe dar segurança sobre o que aconteceu entre as partes no convívio social.
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Nesse caso, como o magistrado decidirá, já que não está convencido
sobre quem tem razão (o autor ou o réu)? Por meio do uso do ônus da prova,
que em relação ao juiz funciona como regra de julgamento, da seguinte forma:
será derrotada a parte que tinha o onus probandi e dele não se desincumbiu.
Chama-se de ônus objetivo da prova o uso da regra em análise pelo juiz,
como critério subsdidiário de julgamento, aplicável nas hipóteses em que
não haja, nos autos, elementos suficientes para gerar o seu convencimento3.
Em resumo, tem-se que a regra do ônus da prova possui duas funções:
a) serve de guia às partes, que, por meio dela, saberão quais são as alegações fáticas que devem comprovar;
b) serve como regra subsidiária de julgamento ao juiz, que a utilizará toda
vez que não tiver se convencido sobre quem tenha razão quanto às alegações fáticas que foram feitas, julgando desfavoravelmente ao demandante que tinha o onus probandi e dele não se desincumbiu.
Identificadas as funções do ônus da prova no processo, surge a necessidade de expor como o mesmo se distribui entre as partes, sendo esse
o tema a marcar a patente diferença entre o Código de Processo Civil e o
Projeto de novo CPC, por conta da regra principiológica contida no seu art. 7º.
No CPC/73, o ônus da prova é uma regra estanque, universal, aplicada a
todo e qualquer caso, descrita no art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

A lógica da regra exposta é a de que o ônus da prova incumbe à parte
responsável por alegar o fato. A “paternidade” da alegação é o critério
empregado para dividir o encargo, em qualquer hipótese, não importando
quais sejam as características da relação de direito material subjacente ao
processo.
Como lembra Michelli, remonta ao direito romano essa forma de dividir
o encargo probatório no processo4. E do direito romano até a modernidade,

3.

4.

Sobre essas duas facetas no ônus da prova (subjetiva e objetiva), vide MICHELLI, Gian Antonio.
La carga de La prueba. Bogotá: Themis, 2004, p. 95 e ss. Dinamarco é um crítico dessa concepção. Vide: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 83.
MICHELLI, Gian Antonio. La carga de La prueba. Bogotá: Themis, 2004, p. 17 e ss.
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transformou-se em verdadeiro dogma, que certos juristas chegaram a enxergar como se fosse verdadeira regra de lógica natural. Segundo Pescatore5,
a lógica do direito impõe a quem alega um fato em juízo a obrigação de
prová-lo.
Tem-se, pois, um dogma, que uma vez posto faz com que, pelo menos
por certo tempo, sobre o mesmo se pare de pensar. E justamente isso aconteceu em relação à regra do ônus da prova.
Durante muitos anos não se refletiu, quantitativa e qualitativamente,
sobre o acerto de uma conclusão tão antiga. A sociedade veio se transformando e a regra continuou a ser a mesma. Passamos do sistema feudal, ao
capitalismo inicial, ao monopolista, à era digital e o art. 333 continuou a ser
a resposta única fornecida pelo legislador para o non liquet, ou seja, para
impedir que o juiz deixe de resolver o conflito por não ter se convencido
sobre quem tinha a razão.
Esse quadro começou a se modificar pelo advento do Código de Defesa
do Consumidor que, de maneira tímida e fracionária, enxergou que certos
tipos de relação material (as de consumo), quando levadas ao processo,
merecem tratamento distinto por conta do flagrante desequilíbrio entre os
seus sujeitos. Dentre as técnicas criadas com o intuito de minorar esse desequilíbrio, se encontra aquela que se denominou inversão do ônus da prova,
inserida no art. 6º, VIII do CDC:
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.

Mas será que só nas demandas de consumo é útil a técnica de se alterar
a regra de julgamento clássica segundo a qual tem o ônus de provar aquele
que alegou o fato?
É óbvio que não. É simplesmente incontável o número de situações em
que se terá um nítido desequilíbrio de forças entre autor e réu, criando-se
principalmente para o primeiro deles um encargo processual impossível de
suportar, uma vez mantida, no curso do processo, a regra tradicional de divisão do ônus da prova. É possível que o autor já saiba, de antemão, que não
tem como provar o que alega, visto que todos os elementos de prova necessários para o deslinde da causa se encontram em posse do réu, que não
5.

PESCATORE, Matteo. La logica del diritto. Torino: Utet, 1864, p. 50 e ss.
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se manifestará sobre o assunto e negará a posse de tais provas enquanto
existir.
Por conta dessa realidade, é necessário avançar, desatrelando a regra de
inversão do ônus da prova (na realidade, de redistribuição) desta ou daquela
espécie de conflito de direito material6.
E é esse, justamente, o caminho que trilhou o Novo Código de Processo
Civil, ao determinar que é dever do juiz garantir isonomia material às partes,
tratando-as nos limites de suas desigualdades, em especial no que tange ao
exercício dos ônus processuais e, dentre estes, do ônus da prova.
Passa-se, então, a demonstrar como o tema do ônus da prova será disciplinado no Novo CPC, eis que será um dos institutos processuais dirigido pela
norma principiológica do art. 7º, transcrito logo na introdução deste texto.
3. A distribuição do ônus da prova no NCPC
O anseio maior que o magistrado deve ter é o de proferir uma decisão
justa. Ocorre que, para que se alcance esse intento, há necessidade de que
exista verdadeira cooperação entre os sujeitos do processo, cada um cumprindo funções necessárias a que se possa chegar ao produto justiça, ao
cabo de tudo7.
Tal cooperação, todavia, é difícil de operacionalizar em relação a algumas específicas situações processuais, visto que o interesse das partes do
processo é distinto do que move o juiz: é vencer. E para tanto, a lei processual dá brechas a estratégias de atuação, o que permite que atos lícitos e
mesmo ilícitos sejam manejados pelas partes com o intuito de atingirem o
fim almejado.
Por isso é de se esperar que as partes não colaborem espontaneamente
quando fizerem um juízo de valor de que, em assim agindo, se prejudicarão. Essa afirmação se encaixa como uma luva no que respeita à produção
de provas que a parte sabe serem contraditórias ao seu interesse. É de se
esperar que a parte junte aos autos documento ou apresente testemunha que
deponha contra seus interesses? Obviamente que não.

6.

7.

Nesse sentido já me pronunciei em escritos anteriores, o primeiro deles datado de 2007. KLIPPEL, Rodrigo. Teoria geral do processo civil. Niterói: Impetus, 2007. Na mesma linha: KLIPPEL,
Rodrigo; BASTOS, Antônio Adonias. Manual de processo civil. Vitória: Acesso, 2011, p. 348.
“Pode-se dizer que a decisão judicial é fruto da atividade processual em cooperação, é resultado das discussões travadas ao longo de todo o arco do procedimento”. DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil, v. 1. 12 ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 78.
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Sendo assim, é essencial para que o processo possa efetivamente visar
à justiça que o juiz tenha poderes que lhe permitam forçar a cooperação
daqueles que, sob certas circunstâncias, não têm o interesse de fazê-lo.
Nesse contexto, sem sombra de dúvidas, um dos melhores instrumentos
de que o juiz disporá a partir da vigência do novo Código de Processo Civil
será a dinamização da regra do ônus da prova, ou seja, o poder de distribuir
o onus probandi de forma distinta da tradicional.
Essa técnica é uma aplicação concreta do princípio da isonomia material,
defendida no art. 7º do Projeto de novo CPC, pois dá ao juiz condições de
identificar qual é a parte mais apta a comprovar a veracidade de certas alegações de fato, atribuindo a ela o encargo probatório, sob pena de derrota
na causa.
É certo que, em muitas situações processuais, quem tem melhores condições de apresentar prova dos fatos em juízo é aquele que o alega. Não se
pode duvidar dessa realidade. Mas também é certo que, em outros casos, é
a parte contrária a que alegou que possui essa maior aptidão.
É anti-isonômico desconsiderar esse fator e manter a tradicional divisão
do onus probandi, penalizando autor ou réu com a derrota pela circunstância
de ser mais fraco do que o ex adverso. No fundo, é até mesmo uma regra
perversa, que expõe as muitas contradições de nossa sociedade.
Por tudo quanto dito, é dever do juiz, a partir da vigência do novo CPC:
a) investigar quais são as alegações fáticas pertinentes para o julgamento
da lide;
b) quem é a parte mais apta a comprová-las em juízo, independentemente
de quem as tenha deduzido;
c) atribuir à parte mais apta o onus probandi do fato, mesmo que para
tanto deva ser dinamizada, alterada a regra tradicional de divisão que
decorre do direito romano8.
Dois pontos extremamente importantes acerca desse novo regime da
regra do ônus da prova são os de que:
a) a redistribuição do encargo probatório entre as partes não é mais
um efeito de disciplinas específicas de direito material (como a do

8.

É óbvio que se o magistrado concluir que mais aptos a provar os fatos são aqueles que os
alegaram, não há necessidade de que teça quaisquer comentários sobre o tema, eis que a
aplicação da regra se pressupõe.

349

Rodrigo Klippel

consumidor), mas sim o poder processual a ser aplicado em qualquer
tipo de demanda, regulada por qualquer que seja o procedimento
jurisdicional.
b) o critério para a redistribuição do ônus passa a ser, pura e simplesmente,
a busca pela isonomia material entre as partes, afastando-se critérios
casuístas e até mesmo de difícil interpretação como verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência, hoje empregados no Código de Defesa do
Consumidor.
Cada vez mais se dota o juiz cível de poderes que, se bem empregados,
lhe permitem almejar o que a verdade real, ao invés de se conformar com a
denominada verdade formal.
Feitas essas considerações, deve-se afirmar, por fim, que a norma jurídica que contém a autorização primária para que o juiz atue da forma como
acima descrito é o art. 7º do NCPC.
A mensagem que ele transmite é límpida: o juiz tem o dever de assegurar
às partes igualdade material no desenvolvimento do processo, devendo-se
aplicar essa premissa aos ônus processuais, gênero do qual o onus probandi
é espécie.
Não seria necessária qualquer outra norma para operacionalizar a redistribuição do ônus da prova tal como exposta neste estudo. Suficiente seria o
mencionado art. 7º, que contém regra auto-aplicável.
Ocorre, todavia, que o tema é, para grande parcela dos operadores do
direito, uma novidade (advogados, juízes, promotores etc).
Ocorre, também, que o ser humano teme o novo e às vezes reage negativamente a ele.
Por isso, é plausível pensar que talvez demorasse demais para que o
grande público se afeiçoasse à dinamização do ônus da prova como efeito
direto do dever de o juiz fornecer isonomia material às partes, contido no
art. 7º do NCPC.
Por pensar assim, a Comissão de Juristas encarregada de criar o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, que se converteu no Projeto de Lei
166/10 do Senado, redigiu a norma relacionada à divisão do ônus da prova
no processo civil demonstrando que o seu conteúdo não é mais estanque
como um dia foi. Veja a redação:
Art. 261. O ônus da prova, ressalvados os poderes do juiz, incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
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Ou seja: o juiz detém o poder de alterar a regra clássica de que o responsável por alegar o fato é aquele que possui o ônus da prova do mesmo.
E sabe-se que tal poder deve ser exercido com o fim de garantir isonomia
material entre os sujeitos parciais do processo, nos termos do art. 7º. O mais
apto a provar é aquele sobre quem o ônus incidirá.
Após lermos o art. 7º e o art. 261 do Anteprojeto de novo CPC, temos a
sensação de que é possível extrair claramente do texto da lei que o ônus da
prova se submete a um novo regime, de flexibilidade.
Mas será que o grande público já está apto a tanto? Não seria melhor,
já que se trata de um ponto central para o processo, escancarar a nova
solução, a fim de que nenhum operador do direito tenha a mínima chance
de ignorá-la?
Por pensar assim, o Senador Valter Pereira, Relator-geral do Projeto de
Lei 166/10, fez incluir um artigo que não deixa qualquer dúvida de que o ônus
da prova é instituto alcançado pela diretriz do art. 7º, devendo ser redistribuído a fim de garantir que o sujeito mais apto a provar certa alegação fática
tenha sob suas costas esse encargo que, se descumprido, pode trazer como
efeito a sua derrota. Trata-se da norma que foi alocada pelo Senado Federal
no art. 358, com a seguinte redação:
Art. 358. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do
fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado
o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo-o à
parte que estiver em melhores condições de produzi-la.
§ 1º Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso do disposto no art. 357, deverá dar à parte oportunidade para o desempenho
adequado do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º A inversão do ônus da prova, determinada expressamente por decisão
judicial, não implica alteração das regras referentes aos encargos da respectiva produção.

O legislador nacional, no Senado Federal, foi adepto da idéia de que é
melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Concordo com esse tipo de
postura. É preciso reeducar o profissional do direito, mostrar-lhe um caminho novo que nunca antes percorreu. Por isso, quanto mais clara, incisiva e
didática for a lei, melhor.
3. Conclusão
A dinamização do ônus da prova não é uma das “vedetes” do novo código
de processo civil. Há outros temas muito mais “badalados”, mas que talvez
não tenham o condão de resolver um problema tão sério quanto antigo
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no processo, que é dotar o juiz de melhores mecanismos para decidir com
acerto.
O destaque da modernidade é a velocidade. Sobre ela as atenções se
concentram energicamente. Contudo, sou e sempre serei partidário da boa
e velha segurança e decisão justa significa isso.
Por isso aplaudo de forma entusiástica o teor do art. 7º do Projeto de
Lei de Novo CPC, que muitos outros benefícios poderá trazer ao processo
mas, em especial, pelo fato de abrir um novo caminho para um tema que,
durante séculos, restou adormecido na condição de dogma: o ônus da prova
e a forma como se deve dividi-lo.
Só resta desejar que o Código seja aprovado tal como se encontra –
neste ponto – e que os homens saibam usar de forma adequada o excelente
instrumento que receberão.
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