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Apresentação	segundo	volume	ANNEP

Desde 2009, um grupo cada vez maior de Professores dos Estados do 
Norte e do Nordeste vem se solidificando em torno do estudo do Direito 
Processual. Além de organizarmos e de participarmos de diversos congres-
sos, seminários, debates, pesquisas e publicações, realizamos uma reunião 
geral a cada ano. A primeira aconteceu em Salvador/BA, em 2009. No ano 
seguinte, encontramo-nos em Fortaleza/CE. Em 2011, reunimo-nos em Be-
lém/PA, quando foi constituída a ANNEP – Associação Norte e Nordeste de 
Professores de Processo. Em 2012, daremos seguimento aos trabalhos em 
Porto de Galinhas/PE.

Esta coletânea consiste no segundo volume de estudos sobre o projeto 
de Novo Código de Processo Civil, que ora tramita na Câmara dos Deputa-
dos e representa parte da produção científica da Associação.

O sucesso do volume anterior, já esgotado, foi o principal propulsor 
para a publicação deste segundo volume, que é substancialmente maior do 
que o primeiro.

Temos aqui 37 artigos de Professores de diversos Estados. Das Alago-
as, Beclaute Oliveira Silva, José Roberto Fernandes Teixeira e Pedro Henri-
que Pedrosa Nogueira. Da Bahia, Antonio Adonias Aguiar Bastos, Bernardo 
Silva de Lima, Francisco Wildo Lacerda Dantas, Fredie Didier Junior, Iure 
Pedroza Menezes, Renato de Magalhães Dantas Neto, Rodolfo Pamplona 
Filho e Charles Barbosa. Do Ceará, Daniel Gomes de Miranda e José Herval 
Sampaio Júnior, que também representa o Rio Grande do Norte, por estar lá 
radicado. Este Estado também está representado por Gustavo de Medeiros 
Melo, que atualmente reside e trabalha em São Paulo. Diversos são os no-
mes de Pernambuco: Alexandre Gois de Victor, Alexandre Henrique Tavares 
Saldanha, Andrian de Lucena Galindo, Antonio Mota, Danilo Heber Gomes, 
Frederico Augusto Leopoldino Koehler, Leonardo Carneiro da Cunha, Lúcio 
Grassi de Gouveia, Marco Aurélio Ventura Peixoto, Lucas Buril de Macedo, 
Mateus Costa Pereira, Ravi de Medeiros Peixoto, Gabriela Expósito Miranda 
de Araújo, Roberto P. Campos Gouveia Filho, Roberto Paulino de Albuquer-
que Júnior, Venceslau Tavares Costa Filho, Torquato da Silva Castro Júnior 
e Vanessa Correia Nobre. Do Pará, Bruno Regis Bandeira Ferreira Macedo, 
Gisele Santos Fernandes Góes, Jean Carlos Dias, José Henrique Mouta Araú-
jo, Marcelo Miranda Caetano, Michel Ferro e Silva e Pedro Bentes Pinheiro 
Neto. O Estado da Paraíba está representado por Jaldemiro Rodrigues de 
Ataíde Junior, e o de Sergipe, por Flávia Moreira Guimarães Pessoa. Conta-



mos, ainda, com os textos dos convidados André Vasconcelos Roque, Bruno 
Garcia Redondo e Welder Queiroz dos Santos; os dois primeiros, do Rio de 
Janeiro, e o último, do Mato Grosso.

Mantivemos o padrão do primeiro volume: a) os artigos ou criticam as 
propostas do projeto ou apresentam sugestões de acréscimos para aper-
feiçoamento do projeto; em qualquer caso, sempre, de modo bem aprofun-
dado; b) o livro é dedicado a um processualista norte-nordestino; no caso, 
José Joaquim Calmon de Passos, muito possivelmente o maior processua-
lista de nossas plagas e, certamente, um dos maiores da história brasileira.

Esperamos que este livro tenha o mesmo destino do primeiro volume: 
sirva para mostrar a qualidade da produção doutrinária norte-nordestina, 
centro importante de estudo do direito processual.

Salvador, em fevereiro de 2012.

Fredie	Didier	Jr.

Antonio	Adonias	A.	Bastos
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José	Joaquim	Calmon	de	Passos		
(1920-2008)

Em 1996, estava no quarto ano do curso de graduação em Direito na 
Universidade Federal da Bahia, que então passava pela mais grave crise de 
sua história. Juntamente com alguns amigos, tivemos a idéia de produzir 
uma revista de formandos, que servisse como veículo de publicação da pro-
dução dos professores e alunos da faculdade. Queríamos que a nossa idéia 
fosse avalizada por um grande nome da instituição, alguém que emprestas-
se o seu nome ao projeto que se iniciava.

Foi assim que conheci Calmon de Passos.

Já via aquele velhinho (aparentemente) franzino todas as manhãs de 
segunda e quarta, pontualmente às 07h50, quando visitava a Faculdade 
para ministrar o seu famoso curso de especialização em Direito Processu-
al, que à época já possuía mais de vinte anos. Tínhamos todos um temor 
reverencial por aquela figura, até então o maior mito jurídico baiano vivo. 
Procurei-o para falar sobre o projeto da Revista, pedindo-lhe três coisas: a) 
que nos enviasse um trabalho de sua autoria; b) que fizesse a palestra de 
lançamento da Revista; c) e que, se fosse possível, pudesse ler um trabalho 
meu, que escrevi para ser publicado na Revista, sobre o depoimento pesso-
al das pessoas jurídicas de direito público.

Calmon aceitou prontamente os dois primeiros convites e disse que le-
ria o meu trabalho. 

Algumas semanas depois, estava andando na Faculdade quando ouço 
uma voz me chamando. Era o Professor Calmon, que me dizia que tinha 
gostado do que eu escrevera e me perguntava sobre se eu tinha interesse de 
assistir às suas aulas no curso de especialização, como seu convidado. Não 
acreditei no que estava acontecendo: o Professor Calmon de Passos, então 
com 76 anos, o maior jurista baiano, o maior orador que pude ouvir, tinha 
perdido o seu precioso tempo com a leitura de um rabisco escrito por um 
“quartoanista” de Direito? E ainda por cima me oferece, gratuitamente, a 
possibilidade de assistir ao seu curso de especialização?

Começava ali a nossa amizade.

No dia do lançamento da Revista, em outubro de 1996, aconteceu um 
dos momentos mais emocionantes de minha vida. Já bastante “abalado” 
com o evento, que concretizava um sonho havido por muitos, à época, como 



não-realizável, pude ouvir as palavras do Professor Calmon de Passos, que 
começou o discurso da seguinte maneira: “Estou me sentindo como aquele 
sujeito que chega em casa após um dia de trabalho e, sem saber, é surpre-
endido com uma festa de aniversário para ele... Isso aqui que presenciei 
hoje é uma festa de aniversário surpresa para mim. Eu tinha preparado um 
discurso, mas percebi que ele não é adequado ao que está acontecendo...” 
e, jogando o discurso fora, fez um dos mais belos discursos, totalmente de 
improviso, que vi em minha vida. Estava ao seu lado, com a cabeça baixa, 
chorando... Ele me fustigava, dizendo-me: “levanta a cabeça, Fredie”! Arre-
matou, assim, o seu discurso: “Quando eu era promotor em Remanso, no in-
terior da Bahia, na minha casa havia um quintal, cheio de barro e gravetos. 
Diziam-me que aquele barro era grama e os gravetos, uma goiabeira. Não 
acreditava. Mas ninguém sabe da força da natureza, quando vem a chuva. 
Com ela, o que era barro, virou grama; o que era graveto, virou uma bela 
goiabeira! Essa faculdade, por muitos anos um grande graveto, começa a 
tornar-se uma goiabeira com a presença de vocês!”

Nesse mesmo ano, por questão de brigas políticas na Faculdade de Di-
reito da UFBA, o Professor Calmon transfere o seu curso de especialização 
para a Universidade Salvador. Após quase quarenta anos de ininterrupta 
carreira no magistério da UFBA, Calmon a deixou, ainda que provisoria-
mente, como se verá a seguir.

Em 1997, procurei-o na Universidade Salvador para mostrar-lhe o ar-
tigo que estava escrevendo para o segundo volume da Revista dos Forman-
dos, cujo tema era a “possibilidade jurídica do pedido”, um dos tantos exa-
minados pelo mestre, ainda na década de sessenta do século passado. Ele 
leu o trabalho e me disse uma frase, que me arrasou: “Fredie, não gaste vela 
com um defunto vagabundo...”. Baixei a cabeça, agradeci e saí. Quando já es-
tava no ponto de ônibus, ouvi o Prof. Calmon me chamando. Perguntou-me 
para onde iria. Não obstante estivesse indo exatamente para o sentido con-
trário ao da sua casa, disse-me que me daria uma carona. Era a sua forma de 
dizer: “Meu querido, digo tudo isso para lhe provocar. Vá em frente e conte 
comigo”. Lembrando-me agora do episódio, com o distanciamento que so-
mente o tempo oferece, posso constatar a correção de tal lição e perceber 
que Calmon foi, de fato, um homem de seu tempo: sempre se preocupou 
com as questões de sua época, enfrentando-as sem medo.

Ainda em 1997, recebeu o título de Professor Emérito da UFBA, a cuja 
solenidade tive a honra e o prazer de comparecer.

A minha turma, como forma de homenagear Calmon pelo que fez 
por nós um ano antes, e ainda prestar-lhe um desagravo pelo ocorrido na  
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Faculdade, resolveu escolhê-lo como paraninfo. Não posso me esquecer do 
dia em que eu, Fabrício Oliveira e Jorge Santiago Jr. (colegas de faculdade) 
fomos à casa de Calmon para fazer-lhe o convite. Qual não foi a nossa sur-
presa (lembrando-me do episódio onze anos depois, percebo que não have-
ria razão para essa surpresa, sendo o convidado quem era) quando Calmon 
simplesmente recusou o convite, sob o fundamento de que a paraninfia, 
para ele, era o símbolo do mercado das vaidades da Faculdade. Ele nos dis-
se que jamais aceitou um convite para ser paraninfo. Nós não desistíamos 
facilmente. Explicamos que, não obstante não tenhamos sido seus alunos 
na graduação, em razão de sua aposentadoria compulsória, gostaríamos de 
fazer-lhe essa homenagem, como agradecimento pelo que nos fez e como 
um ato silencioso de repúdio ao que tinha acontecido na Faculdade meses 
antes. Calmon foi convencido, após ter sentido que, ao seu modo, ele ficou 
comovido com o convite. Disse-nos, então, uma frase que é um emblema da 
sua personalidade: “Aceito, então, essa prebenda!”. No dia 07 de fevereiro 
de 1998, no Salão Iemanjá do Centro de Convenções da Bahia, o Prof. Cal-
mon de Passos celebra a sua primeira e única oração da paraninfia, para 
minha turma, com muito orgulho para nós: “Para aqueles que vão prosse-
guir”, um texto que já se tornou um clássico e que chegou a ser publicado na 
coletânea “Doutrina”, coordenada por James Tubenchlak.

A nossa amizade, que se iniciava, foi-se estreitando até 1999, quando 
ele assumiu a Direção da Escola de Advocacia Orlando Gomes, dando-me a 
oportunidade de dar algumas aulas de processo civil, ajudando-me muito 
no início da minha carreira.

Essa amizade sofreu dois estremecimentos, um em 2000 e outro em 
2005. 

O primeiro foi resolvido de uma forma muito bonita. Alguns alunos 
meus da Universidade Católica do Salvador, em 2001, sabendo desse nosso 
estremecimento, pediram-me para trazer o Prof. Calmon para uma aula mi-
nha, para fazer uma exposição. Uma das atividades obrigatórias para os alu-
nos era exatamente a de trazer um “vulto jurídico baiano” para expor sobre 
um tema polêmico (no caso, autorização judicial para a interrupção de gra-
videz). Eles me perguntaram se eu teria algum problema com a presença de 
Calmon. Disse-lhes que, obviamente, não: seria para mim um grande pra-
zer, mas não sabia se ele aceitaria o convite. Feito o convite, o Prof. Calmon 
mandou-me, pelos alunos, um recado: “Diga a Fredie que aceito o convite 
por causa dele!” Era a senha que eu esperava ouvir. Após a sua exposição, ele 
chegou perto de mim, apertou a minha mão e me disse, baixinho para nin-
guém ouvir: “Sem ressentimentos...” Deu-me um beijo na testa. Seis meses 
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depois, já estava participando da minha banca de dissertação de mestrado, 
em janeiro de 2002, e prefaciando o meu livro Recurso de terceiro, que seria 
publicado pela RT ainda em 2002. Já em 2005, fez-me, como decano, uma 
pequena e bela saudação, quando ingressei no Programa de Pós-graduação 
em Direito da UFBA (o professor Calmon havia retornado ao Programa em 
2004, a convite do Prof. Saulo Casali Bahia).

O segundo foi resolvido de maneira mais lenta. No ano passado, Cal-
mon compareceu a uma palestra minha, que faria para os procuradores do 
Estado da Bahia, quando conversamos amigavelmente, mas ainda friamen-
te. Um pouco antes, já tinha recebido a notícia de que ele avalizara o meu 
nome na Editora Forense, para sucedê-lo no volume 3 da famosa coleção 
Comentários ao Código de Processo Civil. A senha que esperava chegou-me 
há vinte dias. No dia 01 de outubro de 2008, tomei posse na Academia de 
Letras Jurídicas da Bahia. Enviei-lhe um e-mail, dizendo-lhe que a sua pre-
sença seria muito importante para mim. No dia da posse, chega o Professor 
Calmon, muito triste e abatido em razão do estado de saúde de sua esposa, 
e me diz: “Fredie, você sabe que a minha situação pessoal está muito com-
plicada. Eu vim porque era você!” Abraçamo-nos e tiramos uma foto. Foi a 
última vez que o vi.

No dia 13 de outubro, mandei-lhe um abraço por intermédio de Gui-
lherme Peres, com quem falava ao telefone, que almoçava com ele. Ele me 
retribuiu aquele abraço. Viajei ao Peru e, no sábado pela manhã, dia 18, 
na madrugada de Lima, sou acordado por um telefonema do Brasil, comu-
nicando o seu falecimento. Pensei: “logo agora!” Estávamos tão bem e eu 
estava tão longe, não poderia dar-lhe o meu último abraço.

Estou muito triste e atordoado. Perdi um dos meus ídolos. Perdi uma 
das minhas grandes referências. Se hoje eu gosto de estudar Direito Pro-
cessual Civil, certamente há nisso muito, mas muito, do Prof. Calmon de 
Passos, meu amigo, meu paraninfo, meu mestre.

Calmon de Passos foi um dos poucos processualistas brasileiros que 
escreveram sobre os quatro institutos fundamentais do Direito Processu-
al: a ação (A ação no direito processual civil brasileiro, Salvador, Progresso, 
1961), a jurisdição (Da jurisdição, Salvador, Progresso, 1957), processo e de-
fesa (Comentários ao Código de Processo Civil. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004, v. 3).

Além desses, publicou os seguintes livros: Do Litisconsórcio no Código 
de Processo Civil (Salvador, 1952), A nulidade no processo civil (Salvador, 
1959), Da revelia do demandando (Salvador, 1960) Comentários ao Código 
de Processo Civil (t. 10, RT, teoria do processo cautelar), Mandado de segu-
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rança coletivo, mandado de injunção e habeas data (Rio de Janeiro, Forense, 
1991), Inovações no Código de Processo Civil (Forense, 1995), Direito, Poder, 
Justiça e Processo (Rio de Janeiro, Forense, 1999) e Esboço de uma teoria das 
nulidades aplicada às nulidades processuais (Rio de Janeiro, Forense, 2002, 
reedição revista e ampliada do livro sobre nulidades de 1959). 

Cumpre destacar o seu trabalho sobre nulidades, em minha opinião o 
melhor da doutrina brasileira sobre o tema (e um dos melhores do mun-
do) e o seu livro de maturidade, “Direito, Poder, Justiça e Processo”, que 
sintetiza as suas idéias sobre esses assuntos tão importantes, podendo ser 
considerado o seu “testamento intelectual”. Muito relevante, embora pouco 
lida, é a sua “teoria da tutela cautelar”, publicada nos Comentários ao CPC 
da Revista dos Tribunais, v. 10, também uma de suas obras-chave.

Publicou dezenas de ensaios. Os mais famosos são “Instrumentalidade 
do Processo e devido processo legal”, publicado na RePro 102, , “Em torno 
das condições da ação – a possibilidade jurídica”, publicado na Revista de 
Direito Processual Civil n. 04 (Saraiva) e “Mandado de segurança contra ato 
judicial”, conferência feita no início da década de sessenta do século passa-
do, cujo posicionamento foi consolidado em texto publicado pela Revista de 
Processo (“O mandado de segurança contra atos jurisdicionais – tentativa 
de sistematização nos cinqüenta anos de sua existência”, RePro n. 33). Tam-
bém gostaria de lembrar do artigo “Reflexões sobre um ato de correição”, 
publicado no segundo volume da Revista Jurídica dos Formandos da UFBA, 
após um repto que lhe fiz, e que se revela fundamental para a compreensão 
do inciso II do art. 253 do CPC.

Foi Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia, Catedrático 
de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da UFBA (o livro sobre a 
“ação processual”, já referido), Livre-docente pela mesma Faculdade de Di-
reito (o livro sobre nulidade no processo civil, já referido) e pela Faculdade 
de Ciências Econômicas da UFBA (o livro sobre a revelia do demandando, já 
referido), membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e do Instituto 
Brasileiro de Direito Processual.

Nasceu no dia 16 de maio de 1920. Faleceu no dia 18 de outubro de 
2008, certamente como sempre desejou: lúcido e na ativa. Na noite do dia 
16, fez uma palestra em Salvador; dirigindo-se a Porto Alegre na manhã 
da sexta-feira, dia 17, onde faria uma conferência; começou a sentir-se mal 
ainda no check-in; foi ao hospital, fez exames, estava passando bem quando, 
à noite, sofreu três paradas cardíacas, não resistindo à terceira, falecendo 
em razão de infarto do miocárdio.

Fredie Didier Jr. 17



No convite da minha formatura, em 1998, dedicamos o poema “Toda 
saudade”, de Gilberto Gil, aos ausentes. Lembrei-me dele agora, unindo es-
ses dois momentos da minha vida:

“Toda saudade é a presença 

Da ausência de alguém 

De algum lugar

De algo enfim

Súbito o não 

Toma forma de sim

Como se a escuridão 

Se pusesse a luzir

Da própria ausência de luz

O clarão se produz

O sol na solidão

Toda saudade é um capuz 

Transparente 

Que veda 

E ao mesmo tempo 

Traz a visão

Do que não se pode ver

Porque se deixou pra trás

Mas que se guardou no coração”

O Professor Calmon de Passos encerrou assim o seu discurso de para-
ninfia, a que me referi linhas atrás: 

“Os gigantes de ontem só nos são úteis se permitirem que, subindo em seus om-
bros, possamos ver além do que foram capazes de vislumbrar. Assim fazendo, 
nem os traímos nem os esquecemos, antes permitimos que sobrevivam conosco 
com alicerces sobre que assentamos nosso mirante mais elevado.

Vocês são a geração que pode fazer isso. Já não se sentem amantes infiéis buscan-
do outros amores, nem filhos ingratos por tentarem caminhar com os próprios 
pés, levando os bens que o dever paterno de partilhar lhes proporcionou.

Libertem-se de nós, sem nos esquecer nem nos deixar de amar.

Levem-nos em seus corações, mas icem as velas, suspendam as âncoras e deixem 
o cais em direção à linha em que o céu e mar se confundem e parecem interpe-
netrar-se.
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Aí é o horizonte, que é o destino dos que ainda podem e necessitam aceitar o desa-
fio das aventuras e assumir a coragem de ir em direção ao inesperado.

Caminhem para o futuro e levem-me com vocês.

Não meu corpo, tão frágil, tão transitório e tão precário, mas o que fui em espírito 
e verdade para vocês, se é que o fui.

Se assim o fizerem, estarei presente também no amanhã de vocês, porque é neste 
permanecer do algo que fomos em alguém que continua sendo que se realiza o 
insopitado desejo humano da perenidade. 

Este sobreviver tem um nome – chama-se imortalidade”.

Calmon de Passos, um gigante imortal, um homem bom que deixa sau-
dades.

Em 20.10.2008.

Fredie	Didier	Jr.
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Capítulo	I
Decisões	lastreadas	em	cláusulas	gerais	
processuais:	uma	análise	do	parágrafo	

único	do	Art.	472	do	novo	CPC

Alexandre Gois de Victor1

SUMÁRIO	•	1. Enunciados normativos abertos, conceitos jurídicos indeterminados e cláu-
sulas gerais; 2. O controle judicial de decisões fundamentadas em enunciados normativos 
fechados e abertos: cenários diferentes; 3. A fundamentação da decisão judicial edificada 
sob enunciados normativos abertos, a partir do exame da cláusula geral executiva do § 5º 
art. 461 do CPC; 4. A fundamentação da decisão judicial edificada sob enunciados normati-
vos abertos, a partir do exame do parágrafo único do art. 472 do PLS nº 166/2010 – projeto 
de lei do novo Código de Processo Civil brasileiro; 5. Conclusões Bibliografia 1. Enunciados 
normativos abertos, conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais; Bibliografia.

Egressas originalmente2 do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Código Civil 
alemão3, as cláusulas gerais4 processuais, assim como os conceitos jurídicos 
indeterminados, são espécies do gênero enunciados normativos abertos. 

1. Mestrando em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Professor do curso de gradua-
ção da Universidade Católica de Pernambuco. Advogado.

2. As cláusulas gerais desenvolveram-se inicialmente no âmbito do Direito Privado. Suas origens 
remontam ao Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Código Civil alemão, datado de 1896. Entretanto, 
a bem da verdade, antes do advento do referido diploma, já se podia constatar a existência das 
cláusulas gerais no corpo do Código Civil francês, cuja edição data de 1804. Sucede, porém, que, 
dadas as circunstâncias históricas francesas do séc. XIX, a existência de textos legais identificados 
no bojo de seu Código Civil como sendo hipóteses de cláusulas gerais, cumpriu mais um papel 
formal do que propriamente prático. É que no estado francês não haveria como conceber, no feixe 
de atribuições da atividade jurisdicional, qualquer possibilidade, sequer, de um viés de interpre-
tação extensiva ou expansiva por parte de um juiz. Desta maneira é que foi na Alemanha que se 
deu, muito além da previsão formal, a teorização e aplicação de uma nova realidade a ser impressa 
às relações obrigacionais de natureza privada, por meio, exatamente, da adoção prática das cláu-
sulas gerais (Generalklauseln). (BORGES, Thiago. Boa-fé nos contratos: entre a fonte e a solução 
do caso concreto. UNIFACS, Revista Jurídica. Edição fevereiro de 2006. Disponível em < HTTP://
www. Unifacs.br/ revistajuridica/ arquivo/edição_ fevereiro2006/docente/ doc_01.doc>. Acesso 
em 01 dez. 2011)

3. Menezes Cordeiro apud BORGES, Thiago. Boa-fé nos contratos: entre a fonte e a solução do caso 
concreto. UNIFACS, Revista Jurídica. Edição fevereiro de 2006. Disponível em < HTTP://www. 
Unifacs.br/ revistajuridica/ arquivo/edição_ fevereiro2006/docente/ doc_01.doc>. Acesso em 01 
dez. 2011

4. Segundo Fredie Didier Jr., a “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 normativa” 
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Estes, a sua vez, apresentam-se sob configuração distinta quando com-
parados aos chamados enunciados normativos fechados (ou casuísticos).

Com efeito, nunca é demais repisar que os enunciados normativos fe-
chados (ou casuísticos) carregam, sob o aspecto de sua estrutura, um an-
tecedente fático (hipótese legal) composto por termos precisos, definidos, 
enfim, determinados, e o conseqüente (ou efeito jurídico), por outro lado, 
já devidamente fixado ou eleito pelo legislador, de modo que, nesse caso, a 
atividade judicial revela um grau de atuação interpretativa muitíssimo me-
nor quando comparada à engendrada naquela outra espécie de texto legal 
(os abertos).

É bem de ver que, diante desta hipótese, a construção do direito opera-
-se apriorística e abstratamente, e isso na medida em que a valoração e 
mensuração do sentido do antecedente, e a imposição do conseqüente do 
enunciado normativo são deixados ao alvedrio da atividade legislativa, ra-
zão por que o juiz, de regra, dá-se à utilização do método da subsunção do 
fato ao texto legal.

O enunciado normativo que ostenta o signo de uma cláusula geral pro-
cessual5, portanto, apresenta-se sob forma de uma técnica legislativa onde 
o antecedente fático (hipótese legal) é composto por termos ou expressões 
vagas, fluídas, enfim, por conceitos jurídicos indeterminados, ao passo que o 
conseqüente (ou efeito jurídico) não é previamente6 eleito pelo legislador7.

(DIDIER JR., Fredie, Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português,	
Coimbra Editora,	2011, p. 39.)

5. Para Judith Martins Costa, “considerada do ponto de vista da técnica legislativa, a cláusula geral 
constitui, portanto, uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tes-
situra intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou ‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extensão do seu 
campo semântico, a qual é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um mandato (ou competência) 
para que, à vista do caso concreto, crie, complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o 
reenvio para elementos cuja a concretização pode estar fora do sistema; estes elementos, contudo, 
fundamentarão a decisão, motivo pelo qual, reiterados no tempo os fundamentos da decisão, será 
viabilizada a ressistematização destes elementos originariamente extra-sistemáticos no interior do 
ordenamento jurídico” (MARTINS COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: sistema e tópica no 
processo obrigacional. São Paulo: RT, 1999, p. 303)

6. Vale lembrar que nalguns casos o efeito jurídico é previsto pelo legislador de forma enunciativa 
(prevê apenas alguns), de maneira que poderá o magistrado estabelecer ou eleger outros conse-
qüentes não dispostos em lei. É justamente o caso do § 5º do art. 461 do CPC.

7. É possível, ainda, vale lembrar, que um enunciado normativo contenha apenas termos vagos ou 
fluídos em seu antecedente fático e, quanto ao seu conseqüente, apresente solução já previamente 
eleita ou fixada, no que encerrará um caso, tão somente, de um texto legal que exemplifique um 
conceito jurídico indeterminado. Pode-se construir, também e por outro lado, um enunciado nor-
mativo que contenha, em seu antecedente, termos precisos e determinados e, no que se refere ao 
seu conseqüente, solução (ou soluções) não eleita previamente. Será o caso de uma cláusula geral 
processual.



Assim, diante da hipótese da aplicação de um preceito legal como este, 
impõe-se ao juiz que preencha o sentido ou o conteúdo semântico do(s) 
conceito(s) jurídico(s) indeterminado(s) que reside(m) no antecedente 
fático do enunciado, bem como estabeleça, fixe ou eleja o correspondente 
conseqüente (ou efeito jurídico) para fim de solver o caso concreto que se 
lhe foi legado pelas partes.

Neste exercício, portanto, a construção do direito opera-se a posteriori 
e a partir do caso concreto (e não abstratamente), de maneira que a ativi-
dade do juiz trará consigo fortes matizes de criatividade, em contraposição 
a modelos que, historicamente8, remeteram-lhe a uma interpretação mais 
cerrada.

As cláusulas gerais9, portanto, avultam-se como espécies de janelas 
abertas no sistema processual10, de modo a propiciar o seu arejamento 
para a chegança de ventos que possam11 trazer elementos como valores, 
standards12, diretrizes sociais, políticas e econômicas, elementos estes, in-
clusive, antes, possivelmente, extra-sistemáticos, o que, em última análise, 
também conspira em favor do exercício do poder criativo do juiz. 

2.	O	CONTROLE	JUDICIAL	DE	DECISõES	FUNDAMENTADAS	EM	ENUN-
CIADOS	NORMATIVOS	FEChADOS	E	ABERTOS:	CENÁRIOS	DIFERENTES	

A par da revisitação feita a estes conceitos, parece ser intuitivo afirmar 
que o ato decisório de um juiz é passível de controle por meio do manejo 
dos respectivos recursos compreendidos e distribuídos em lei.

8. CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação- uma contribuição ao estu-
do do direito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.116. 

9. Para Rodrigo Mazzei as cláusulas gerais são “[...] dispositivos com amplitude dirigida ao julgador, 
em forma de diretrizes, pois ao mesmo tempo em que contemplam vários critérios objetivos, estes 
não são fechados, cabendo ao Estado-juiz, em valoração vinculada ao caso concreto, preencher o 
espaço, voluntariamente deixado pelo legislador, de abstração da norma. Essa vagueza da cláusula 
geral é proposital na busca da melhor concretização da justiça, diante da certeza de vivermos numa 
sociedade heterogênea e em constante processo de mutação” (DIDIER JR.,Fredie; MAZZEI, Rodrigo. 
Reflexos do novo código civil no direito processual. Salvador: JusPODIVM, 2006. p 32 e 33). 

10. Obviamente que as afirmações aplicam-se igualmente às cláusulas gerais de direito material.
11. Eventualmente, a fixação ou eleição do conseqüente decorrente de uma cláusula geral pode advir 

do próprio ordenamento jurídico, inclusive, até de diretrizes constitucionais. Assim é que não 
necessário que a destacada fixação do mencionado conseqüente conte, sempre, com a importação 
de elementos assistemáticos (ou extra-sistemáticos). Importa dizer, ao final, que, tanto no caso 
utilização de elementos integrantes do sistema ou dele não integrantes (assistemáticos), haverá 
exercício do poder criativo do juiz.

12. Os standards estariam ligados a máximas de conduta, a arquétipos exemplares de comportamen-
to aceitáveis sob determinadas circunstâncias. (MARTINS COSTA, Judith. A boa fé no direito priva-
do: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT, 1999, p. 43)
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Assim é que, por vezes, quando o próprio juiz não promover o desfazi-
mento de seu ato, diga-se desta forma, como é o caso, por exemplo, da cog-
nição que irá exercer diante do recurso de embargos de declaração, o juízo 
colegiado poderá fazê-lo, justamente, ao se deparar com as tais decisões de 
instância inferior, quando do exame de instrumentos recursais outros com 
os quais venha a lidar.

Seja como for, não deve sobressair, de fato, qualquer espécie de dúvida, 
no sentido de que é, natural e obviamente, muitíssimo mais conveniente e 
simples que se promova o controle de uma decisão judicial, por meio do 
competente recurso, quando o fundamento de edição deste mesmo ato es-
teja inteiramente descrito ou tipificado em lei. 

Quer-se dizer: quando o fundamento do ato judicial tiver sido egresso 
de um enunciado normativo fechado (ou casuístico).

Exatamente por que o grau de subjetividade do ato judicial a ser ata-
cado, e reavaliado em via recursal, é, de ordinário, consideravelmente mais 
baixo nas ocasiões em que as opções que tinha o magistrado responsável 
por sua edição estejam ao seu dispor, portanto, aprioristicamente descritas 
em lei.

Imagine-se o caso das medidas de que poderia se valer o magistrado 
num sistema processual pautado, cerradamente, pelo princípio da tipici-
dade dos meios executivos, por exemplo, e, assim, integrantes, portanto, de 
uma realidade mais fechada.

Em casos como tais, o magistrado estaria obrigado a palmilhar seus 
expedientes executivos à luz dos utensílios e ferramentas já descritos (já 
tipificados) na própria lei.

Desta forma, o (des)acerto de sua decisão, quanto ao uso daqueles 
mesmos instrumentos, poderia ser avaliado pelo órgão revisor com arrimo 
num critério nitidamente objetivo, justamente tendo em conta a tipicidade 
a que presentemente se referiu.

Tomando-se por base, ainda, a hipótese de expedientes instrumentais 
executivos, há de se convir que, a realidade mencionada nos parágrafos an-
tecedentes será sobremodo diferente em casos havidos no âmbito de um 
sistema processual mais aberto, onde não se encontre, de forma taxativa, a 
disposição das citadas ferramentas.

É exatamente o caso do preceito contido no § 5º art. 461do CPC, aqui 
tomado, por todos, como um exemplo de uma cláusula geral processual, a 
partir da qual, serão analisados aspectos relativos à fundamentação de de-
cisões judiciais pautadas nestas espécies de enunciados normativos aber-
tos. 



De fato, a cláusula geral executiva a que se refere o enunciado vertente 
confere ao magistrado a possibilidade de adotar as medidas que reputar neces-
sárias ou adequadas ao caso concreto, e isso para o fim de obter o cumprimen-
to13 das correspondentes obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa14.

Vale, ainda, realçar, como é sabido, que aquele mesmo juiz não está 
submetido às providências sugeridas15 pelo legislador, tampouco, ao próprio 
pedido de providência executiva solicitado pela parte, de modo que resta evi-
denciada a quebra não só do princípio da tipicidade dos meios executivos, 
como também o da adstrição ou congruência16.

Assim é que diante de uma decisão judicial pautada num enunciado nor-
mativo que contenha uma cláusula geral processual17, como é o caso, justa-
mente, do § 5º art. 461do CPC, o exercício do correspondente controle recursal 
irá se revelar mais complexo, especialmente, quando comparado ao levado a 
efeito a partir de enunciados normativos casuísticos (ou fechados).

E desta forma o será, justamente, por que a própria edição do ato pri-
mário praticado pelo juiz (sua decisão), igualmente, será dotada de maior 
complexidade, considerando-se, inclusive, a partir do exemplo tomado por 
empréstimo (§ 5º art. 461do CPC), que aquele mesmo ato prestou-se a ado-
tar medidas executivas cuja correspondente previsão não estava objetiva-
mente descrita em lei.

Essa é, certamente, uma tarefa dotada de uma maior complexidade. 
Em suma: é preciso estar atento às formas, lindes e fundamentos so-

bre os quais repousarão os propósitos de uma decisão judicial lastreada em 
enunciados normativos abertos, como é o caso, por exemplo, do preceito 
contido no § 5º art. 461do CPC.

13. Importa que se relembre, a propósito, que nas obrigações personalíssimas, v.g., em caso da real im-
possibilidade de cumprimento do seu conteúdo por meio, inclusive, das medidas expressas ou inex-
pressas no sistema processual, haverá, ao final, a execução de prosseguir por meio da sub-rogação.

14. Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, 
fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. [...] § 3º Aplica-se à ação prevista neste artigo o 
disposto nos §§ 1º a 6º do art. 461.

15. § 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá 
o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição 
de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 
obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

16. MARINONI, Luiz Guilherme. Controle do poder executivo do juiz. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 506, 
25 nov. 2004. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/5974>. Acesso em: 20 dez. 2011.

17. O enunciado normativo em referência é tomado como exemplo. Naturalmente, as considerações 
que presentemente são feitas quanto ao controle judicial de decisões fundamentadas em cláusu-
las gerais processuais, a toda evidência, aplicam-se, exatamente, às demais cláusulas gerais pro-
cessual que integram o sistema processual nacional.
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Não é demais lembrar, ainda, em que pese poder soar como um truísmo, 
que as considerações presentemente alinhadas referem-se ao mérito do ato 
judicial que poderá ser passível de controle por meio de recurso próprio.

A toda evidência, uma decisão arrimada num enunciado normativo 
aberto poderá (e deverá), igualmente, ser objeto de controle acaso decorra 
de um error in procedendo que venha a resultar, adiante, no pedido de sua 
anulação.

De maneira que, neste caso, a cognição recursal se debruçará não sobre 
ao (des)acerto do ato relativo ao preenchimento de antecedentes indeter-
minados ou a fixação de conseqüentes, mas sim, no que se refere a aspectos 
de forma distintos da (in)conveniência quanto ao conteúdo propriamente 
da decisão. 

3.	A	FUNDAMENTAçãO	DA	DECISãO	JUDICIAL	EDIFICADA	SOB	ENUN-
CIADOS	NORMATIVOS	ABERTOS,	A	PARTIR	DO	EXAME	DA	CLÁUSULA	
gERAL	EXECUTIVA	DO	§	5º	ART.	461	DO	CPC	

Já se viu, relembre-se, que sem embargo das sugestões apresentadas 
pelo legislador no corpo do § 5º art. 461 do CPC (rol apenas exemplifica-
tivo), a fixação das medidas mais adequadas e necessárias (não inscritas ou 
previstas) para que seja solvido o caso concreto, vale dizer, a eleição deste 
conseqüente jurídico deve ficar ao alvedrio judicial.

Assim é que parece ser conveniente que se construam algumas inda-
gações. Com efeito, até onde poderá ir o juiz quando da edição de um ato 
decisório fundamentado numa cláusula geral processual? 

Até onde poderá ir ao eleger um conseqüente jurídico tal qual lhe fran-
queia, por exemplo, o permissivo do art. 461, § 5º do CPC? 

 Nesse passo, a toda evidência, faz parte do senso ordinário das pesso-
as equilibradas e orientadas a ideia segundo a qual, quanto maior o poder 
fraqueado a alguém, nessa mesma atribuição estará contida, naturalmente, 
uma acentuação importante da correspondente carga de responsabilidade.

Realmente, não há como deixar de reconhecer que “[...] as normas pro-
cessuais abertas não apenas conferem maior poder para a utilização dos ins-
trumentos processuais, como também outorgam ao juiz o dever de demons-
trar a idoneidade de seu uso, em vista da obviedade de que todo poder deve 
ser exercido de maneira legitima. Se antes o controle do poder jurisdicional 



era feito a partir da tipicidade, ou da definição dos instrumentos que pode-
riam ser utilizados, hoje esse controle é mais complexo e sofisticado.18”

Assim, parece que a forma de demonstração da idoneidade do uso da-
queles instrumentos processuais, que, a seu turno, refletirá (ou não) na le-
gitimidade do ato decisório a ser confeccionado pelo juiz, consiste, ao final 
e em síntese, na fundamentação a que se refere o art. 93, IX19 da CF/88, de 
forma que se avulta crucial, a partir desta premissa, perquirir-se se haveria 
(ou não) de se cogitar do manejo de critérios específicos para a construção 
desta mesma fundamentação.

Vale dizer: haverá de se seguir alguma espécie de critério para fins de fun-
damentação da decisão em que se lastreou numa cláusula geral processual? 

Para Luiz Guilherme Marinoni esse “[...] controle pode ser feito a partir 
de duas sub-regras da regra da proporcionalidade, isto é, das regras da ade-
quação e da necessidade. A providência jurisdicional deve ser: i) adequada e 
ii) necessária. Adequada é a que, apesar de faticamente idônea à proteção do 
direito, não viola valores ou direitos do réu. Necessária é a providência juris-
dicional que, além de adequada, é faticamente efetiva para a tutela do direito 
material e, além disso, produz a menor restrição possível ao demandado; é, 
em outras palavras, a mais suave.20” 

Em letras bem mais miúdas, será proporcional a medida que objetiva-
mente seja funcional e que não viole direitos de seu destinatário, tampouco 
lhe apresente onerosidade21 demasiada. 

De fato, tendo em conta o manejo da cláusula geral executiva a que alu-
de o § 5º do art. 461 do CPC, que neste trabalho vem sendo tomada como 
exemplo, parece que o socorro ao princípio da proporcionalidade, median-
te a conjugação do binômio que lhe diz respeito (adequação e necessida-

18. MARINONI, Luiz Guilherme. A legitimidade da atuação do juiz a partir do direito fundamental à 
tutela jurisdicional efetiva. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1161, 5 set. 2006. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/8846>. Acesso em: 20 dez. 2011

19. “IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas	to-
das	as	decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, 
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” 
[grifos acrescidos]

20. Idem. Ibidem.
21. No particular, a concretização da medida adequada e necessária, portanto, proporcional, encontra 

como elemento integrativo disposição já residente no sistema processual que, a seu turno, igual-
mente reveste-se sob a forma de uma cláusula geral, de modo que é ao magistrado que competirá 
eleger ou estabelecer qual o meio mais leve ou menos gravoso de se efetuar a execução. Está-se a 
referir ao enunciado normativo do art. 620 do CPC para quem “Quando por vários meios o credor 
puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.”
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de), revela-se como instrumento valioso na construção (fundamentação) 
da correspondente decisão judicial e, consequentemente, no exercício de 
reavaliação desta mesma decisão que poderá vir a ser feita na esteira do 
competente recurso.

A partir deste raciocínio e ampliando-se a lente desta espécie de cláu-
sula geral (a executiva) para as demais, pode-se concluir que a decisão judi-
cial que tenha sido lastreada numa destas espécies de enunciados normati-
vos abertos deverá, em última análise, observar e adotar conformidade com 
o princípio do devido processo legal22 que, a sua vez, como é curial, abriga, 
entre tantos, o princípio da proporcionalidade, bem como, naturalmente, 
tem no aspecto processual apenas uma de suas faces.

Integrando os apontamentos anteriores, impõe-se atentar, ainda no con-
texto da construção da referida fundamentação, às particularidades das situ-
ações de direito material que, ao fim de tudo, são as que acabam por resultar 
ou ensejar no manejo das medidas executivas, diga-se assim, não escritas.

É realidade igualmente refletida quando se tem em conta os conse-
qüentes (ou efeitos jurídicos) que devem ser eleitos ou fixados no âmbito 
de qualquer espécie de cláusula geral processual. 

Realmente, “as modalidades executivas devem ser idôneas às necessida-
des de tutela das diferentes situações de direito material.23” 

Palavras mais esmiuçadas poderiam dizer que a “ampliação do poder de 
execução do juiz, ocorrida para dar maior efetividade à tutela dos direitos, pos-
sui, como contrapartida, a necessidade de que o controle de sua atividade seja 
feita a partir da compreensão do significado das tutelas no plano do direito ma-
terial, das regras da adequação e da necessidade e mediante o seu indispensável 
complemento, a justificação judicial. Em outros termos: pelo fato de o juiz ter 
poder para a determinação da melhor maneira de efetivação da tutela, exige-se 
dele, por conseqüência, a adequada justificação de suas escolhas. Nesse sentido 
se pode dizer que a justificativa é a face do incremento do poder do juiz.24”

Assim é que a identificação cautelosa e detalhada das necessidades do 
direito material implicará no conhecimento mais preciso da tutela preten-

22. Não é demais que lembrar que o devido processo legal, a sua vez, ostenta a condição de uma cláu-
sula geral processual. A bem da verdade a própria cláusula geral executiva do § 5º do art. 461 do 
CPC é um de seus desdobramentos ou vertentes, na medida em que só atenderá àquela cláusula 
descrita no inciso LIV do art. 5º da CF/88, o processo judicial que conduza o direito certificado em 
sua fase de conhecimento à sua realização efetiva. 

23. MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: RT, 2007, p. 61.
24. MARINONI, Luiz Guilherme. A legitimidade da atuação do juiz a partir do direito fundamental à 

tutela jurisdicional efetiva. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1161, 5 set. 2006. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/8846>. Acesso em: 20 dez. 2011.



dida (ou específica) e, por via de conseqüência, no domínio do estabeleci-
mento (ou eleição) da forma mais eficaz (necessária) para o fim de obter o 
seu cumprimento.

4.	A	FUNDAMENTAçãO	DA	DECISãO	JUDICIAL	EDIFICADA	SOB	ENUN-
CIADOS	NORMATIVOS	ABERTOS,	A	PARTIR	DO	EXAME	DO	PARÁgRA-
FO	úNICO	DO	ART.	472	DO	PLS	Nº	166/2010	–	PROJETO	DE	LEI	DO	
NOVO	CóDIgO	DE	PROCESSO	CIVIL	BRASILEIRO	

Com a ultrapassagem, em curso, das premissas culturais25 sobre as 
quais repousou o espírito das codificações nacionais, herdeiras, a sua vez, 
das codificações oitocentistas européias, parece não mais restar dúvidas 
de que o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no que se refere 
ao código civil e de processo civil, tem se afigurado como terreno muitís-
simo fértil para a recepção de enunciados normativos abertos, dos quais 
apresentam-se como espécies as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos 
indeterminados.

De maneira que os diplomas em referência diferentemente do que acon-
tecia com os seus antecessores, são dotados de uma expressiva mobilidade, 
flexibilidade e, assim, durabilidade, exatamente porque podem contar com 
a presença, em seu corpo, de enunciados normativos abertos, responsáveis 
pela possibilidade de ingresso, no sistema26, de valores, de standards, e de 
diretrizes políticas, sociais, econômicas e constitucionais27.

25. BATISTA DA SILVA, Ovídio Araujo. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 16-17.

26. A palavra “sistema” não traz consigo a ideia de um sentido uniforme, determinado ou único. Ao 
contrário é dotado de uma polissemia, e isso, principalmente, quando se leva em conta o contexto 
histórico em que é tomada ou inserida. Quer-se dizer: o sentido desta palavra certamente apre-
senta-se diferente e, por vezes, particularizado quando considerado o momento histórico e social 
que compreende a conjugação de seu significado, de seu sentido. Sem embargo deste raciocínio, 
parece ser intuitivo que o termo “sistema” remete à ideia de algum ponto de comunhão entre os 
elementos que o integram, à noção de um todo ordenado, enfim, à noção de conjunto. No tocante 
aos expedientes do direito, a palavra parece estar mais conectada a uma espécie de “modelo de 
organização de certo ordenamento jurídico”, que, a sua vez, poderia ser entendido como o conjunto 
das normas que regulam a vida jurídica em certo espaço territorial. Assim, o sistema exprimiria 
as ligações, nem sempre existentes, entre estas normas. É bem de ver, a propósito, que num or-
denamento, há vários sistemas. Isso equivale a dizer que num ordenamento, que é formado pelo 
conjunto de normas, há várias espécies de ligações. O ordenamento funcionaria, desta maneira, 
como uma espécie de ecossistema “que pode abranger ampla variedade de sistemas e subsistemas 
normativos”. Há, portanto, por exemplo, ordenamentos que trazem consigo, preponderantemente, 
sistemas (ou subsistemas) fechados de regras jurídicas e, numa dimensão menor, sistemas (ou 
subsistemas) mais flexíveis de regras jurídicas. (MARTINS COSTA, Judith. A boa fé no direito priva-
do: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT, 1999, p. 43) 

27. FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho; BORGES, Alexandre Walmott. Neoconstitucionalismo: 
os delineamentos da matriz do pós-positivismo jurídico para a formação do pensamento cons-
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Importa dizer, ainda, que alguns destes mesmos elementos, por sua 
própria natureza, são dados a marchar conjuntamente com o contexto e 
com as transformações próprias da história, o que conspira em favor da 
mobilidade e durabilidade antes propugnadas.

Certamente não se pode olvidar que tais diplomas não são (tampouco 
deveriam sê-lo) compostos, à integralidade, de enunciados daquela nature-
za. Muito pelo contrário. 

É importante, assim, que possam conter, também, enunciados normati-
vos do tipo casuístico (ou fechado), exatamente porque se por um lado, os 
enunciados abertos revelariam uma grande insegurança jurídica28 do siste-
ma, por outro, os fechados o tornariam sobremodo enrijecidos.

Há que se fazer outra ressalva. É que em relação ao Código de Processo 
Civil é obvio que se está muito mais a referir ao seu contexto atual, decor-
rente das inúmeras reformas que se lhe foram impressas, do que aos seus 
matizes originários. 

Ademais, avizinha-se a chegada de um novo diploma, tal qual anuncia 
o PLS nº 166/2010. E justamente neste contexto, que se sobreleva o con-
teúdo do art. 472, parágrafo único, do projeto do novo Código de Processo 
Civil brasileiro.

Tem o mérito de mostrar preocupação em estabelecer critérios para a 
fundamentação de decisões judiciais lastreadas em enunciados normativos 
abertos, além fazer o mesmo quanto à colisão de normas jurídicas.

Eis a dicção do preceito com grifos que lhe foram acrescidos:
Parágrafo único. Fundamentando-se a sentença em regras que contiverem con-
ceitos	 juridicamente	 indeterminados, cláusulas	 gerais ou princípios	 ju-
rídicos, o juiz deve expor, analiticamente, o sentido em que as normas foram 
compreendidas, demonstrando as razões pelas quais, ponderando os valores em 
questão e à luz das peculiaridades	do	caso	concreto, não aplicou princípios co-
lidentes.

O enunciado traz pecados e predicados.

Uma de suas virtudes parece estar contida na imposição de a funda-
mentação apresentar-se de forma analítica. 

titucional moderno. Revista Novos Estudos Jurídicos. v. 15, n. 2, p. 288-305, mai/ago 2010. Ita-
jaí: Univale, 2010. Disponível em <http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/
view/2599/1801>. Acesso em 01 de outubro de 2010

28. SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança jurídica e Jurisprudência – Um enfoque filosófico-jurí-
dico. São Paulo: LTR, 1996. p. 73 a 75



Não que a sentença fundamentada num enunciado normativo fechado 
não deva ser confeccionada também de maneira analítica, de modo que ve-
nham a ser pormenorizados todos os aspectos contidos no ato judicial.

Mas é que sendo esta imposição (exposição analítica) – que não está 
contida no correspondente texto atual (art. 458 do CPC) – expressa, parece 
querer evidenciar um apelo mais firme ainda a reclamar uma cautela maior 
na confecção da fundamentação de decisões arrimadas em enunciados nor-
mativos abertos.

De maneira que talvez seja possível acoplar tudo o quanto se afirmou, 
no que se refere à justificação das escolhas condizentes na adoção da me-
dida mais adequada e necessária (proporcional), à propugnada exposição 
analítica do sentido em que as normas29 foram compreendidas.

Em resumo: há que se proceder a uma exposição, sobremodo esmiuça-
da, no que se refere ao preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados 
que integrem o antecedente fático, bem como em relação à adequação e a 
necessidade da eleição ou escolha do correlato conseqüente (ou efeito jurí-
dico) do enunciado normativo apresentado como aberto.

É preciso que se conjuguem essas premissas, repita-se, não só na con-
fecção do ato sentencial, mas de qualquer ato decisório do juiz pautado 
num enunciado normativo aberto.

Se o preceito legal comporta por um lado um propósito elogiável, não 
é menos verdade que, carrega, por outro e, ao mesmo tempo, defeitos em 
sua dicção.

Realmente, parece apresentar-se o dispositivo num formato um tanto 
quanto confuso no que tange ao seu referencial teórico.

Com efeito, na passagem das expressões de que se socorre, acaba por 
confundir regra com enunciado normativo, inserindo-os, equivocadamente, 
na condição de termos sinônimos.

Ademais, acaba igualmente embaraçando, diga-se assim, as idéias de 
regras e princípios.

Com efeito, como se pode inferir da letra acima transcrita, aduz o pará-
grafo único do art. 472 do projeto do novo código, em seu antecedente fático, 
que na hipótese de fundamentar-se a sentença em regras que contiverem 

29. Aqui, como se verá, reside uma imprecisão. A bem da verdade a dicção refere-se a norma quando 
deveria fazer alusão a enunciado normativo ou texto legal.
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conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais ou princípios 
jurídicos	[...] 

Ora, primeiro fez-se o uso da expressão regra como sinônimo de enun-
ciado normativo. O que é um erro.

A bem da verdade, de um enunciado normativo poderá ser extraída30 
uma norma-regra ou uma norma-princípio. 

Quer-se dizer: no ato de interpretação do enunciado normativo (ou 
texto legal) extraí-se uma daquelas espécies de norma (um princípio ou 
uma regra).

Deste raciocínio já decorre a conclusão que uma regra não pode conter 
um princípio jurídico, tal como suscitou o texto legal sob referência. Exata-
mente, repita-se, porque regra e princípio são espécies normativas.

Ademais, não é adequada a assertiva segundo a qual uma regra poderá 
conter um conceito jurídico indeterminado ou uma cláusula geral.

Nesse sentido, já se viu ao longo deste trabalho que, exatamente, é o 
enunciado normativo (ou texto legal) que poderá conter um conceito jurídi-
co indeterminado ou uma cláusula geral processual.

Não é por outra razão que ao afirmar – já no conseqüente ou efeito ju-
rídico do parágrafo único do art. 472 sob exame –, que a fundamentação 
deverá corresponder a uma exposição analítica quanto ao sentido em que 
as normas foram compreendidas, acaba por incorrer, novamente, em erro.

Exatamente porque deveria aludir à expressão enunciado normativo e 
não ao produto de sua interpretação (a norma).

No que se refere ao trecho derradeiro do dispositivo legal, também não 
assistiu melhor sorte à sua redação.

Assim é que, à luz daquela dicção, impõe-se ao juiz que demonstre as 
razões pelas quais, ponderando os valores em questão e à luz das peculiarida-
des do caso concreto, não aplicou princípios colidentes.

Neste particular, a observação a ser feita é que se imprimiu uma reali-
dade reducionista quando se referiu à possibilidade de existência de confli-
tos, unicamente, no âmbito dos princípios.

30. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Pau-
lo: 10ª ed. Malheiros, 2010, p. 30.



Realmente, “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.31”

Há, ainda, uma última imperfeição ligada à técnica legislativa emprega-
da ao enunciado sob exame. 

É que, de fato, parece não ser conveniente “misturar, em um mesmo dis-
positivo, dois problemas distintos: a aplicação de textos normativos vagos e a 
solução do conflito entre normas jurídicas. Trata-se de problemas para cuja 
solução de exige metodologia diversa.32” 

É preciso que não seja desperdiçada a oportunidade franqueada por 
um enunciado normativo que se propõe a estabelecer critérios para a fun-
damentação de decisões33 que tenham como suporte textos legais abertos.

Ainda mais em uma realidade que tem incorporado, com freqüência, 
estas espécies de preceitos tanto aos sistemas jurídicos materiais, quanto 
aos processuais. 

Por outro lado, não menos importante revela-se a necessidade de se 
promover uma customização34 do texto presentemente referido, de maneira 
que se lhe confira uma espécie de freio de arrumação em favor de um refe-

31. DIDIER JR., Fredie. Editorial 107: Fundamentação das decisões judiciais que interpretem textos 
normativos abertos e resolvam conflitos normativos (art. 472, par. Ún., NCPC), 2010. Disponível 
em: <http://www.frediedidier.com.br/main/noticias/detalhe.jsp?CId=429>. Acesso em: 09 fev. 
2012

32. Idem. Ibidem.
33. Parece ser imprescindível que não se cinjam a sentenças!
34. Fredie Didier Jr. e Humberto Ávila propuseram duas interessantes versões para a edificação custo-

mizada do referido enunciado. Uma mais sintética, outra analítica. Eis a primeira: “Art. 472. (...) § 
1º No caso de enunciados normativos compostos por termos juridicamente indeterminados, o órgão 
jurisdicional deve expor, com clareza e precisão, as razões que fundamentaram a sua interpretação. 
§ 2º No caso de colisão entre princípios, o órgão jurisdicional deve justificar o objeto e os critérios 
gerais da ponderação efetuada.” A segunda tem a seguinte dicção: Art. 472. (...) § 1º No caso de 
enunciados normativos compostos por termos juridicamente indeterminados, o órgão jurisdicional 
deve expor, com clareza e precisão, as razões que fundamentaram a sua interpretação. § 2º No caso 
de colisão entre princípios, o órgão jurisdicional deve justificar: I – a razão da utilização de determi-
nados princípios em detrimento de outros; II – a capacidade de ponderação dos princípios envolvi-
dos, 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 o 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 relevan-
tes para a ponderação e com base em que critérios eles foram juridicamente avaliados.” (DIDIER JR., 
Fredie. Editorial 107: Fundamentação das decisões judiciais que interpretem textos normativos 
abertos e resolvam conflitos normativos (art. 472, par. Ún., NCPC), 2010. Disponível em: <http://
www.frediedidier.com.br/main/noticias/detalhe.jsp?CId=429>. Acesso em: 09 fev. 2012)
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rencial teórico condizente com conceitos como os de enunciado normativo, 
norma, princípios, conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais.

5.	CONCLUSõES	

A fundamentação de decisões judiciais pautadas em enunciados nor-
mativos abertos, dos quais figuram como espécies as cláusulas gerais e os 
conceitos jurídicos indeterminados, reclama de seu responsável uma tare-
fa dotada de maior complexidade quando comparadas às fundamentações 
lastreadas em textos legais fechados (ou casuísticos). 

No exercício desta mesma tarefa terá o juiz de se mostrar sobremodo 
atento à conjugação do princípio da proporcionalidade, de modo que o te-
nha em consideração tanto no instante em que for preencher (adequada-
mente) o sentido ou o conteúdo semântico dos conceitos indeterminados 
que residam no antecedente fático (hipótese legal) do enunciado norma-
tivo, quanto, mais ainda, no momento em que for fixar ou eleger o conse-
qüente (ou efeito jurídico) daquele mesmo texto legal.

É importante, ainda, que não deixe de levar em conta todas as particu-
laridades do direito material em espécie, bem como não se descuide em não 
desbordar não só da adequação da medida a estabelecer, como também de 
sua necessidade, para que, ao final, obtenha-se uma providência funcional 
que não viole os direitos de seu destinatário, bem como não lhe onere em 
excesso.

O reiterado exercício de teorização, pela doutrina, sobre as cláusulas 
gerais e, como conseqüência, a própria marcha da jurisprudência quanto a 
este particular, colaborará muitíssimo para a compreensão de seu sentido 
e de seu alcance, de maneira que, igual e logicamente, concorrerá para um 
maior entendimento quanto às suas formas de controle. 

De maneira que deverão ser revisitadas em âmbito recursal estas mes-
mas premissas para efeito, se for o caso, de se promover a eventual reforma 
da decisão que não atente às particularidades da fundamentação pautada 
num enunciado normativo aberto revestido sob a forma de uma cláusula 
geral.

Inobstante a extrema pertinência de o novo Código de Processo Civil 
conter preceito legal que se proponha a estabelecer critérios para a funda-
mentação de decisões lastreadas em enunciados normativos abertos, como 
é o caso da cláusula geral processual, é de todo aconselhável que se lhe seja 
revisitada a redação, de modo a compatibilizá-la com o referencial teórico 
que melhor situe os conceitos de enunciado normativo, norma, princípio, 
cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados.
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Capítulo	II
Da	recorribilidade	das	decisões		

denegatórias	de	liminares	inaudita  
altera pars no	Novo	Código		
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SUMÁRIO	•	1. Introdução, 2. Do Pedido de Decisão Liminar Antecipatória, 3. Do contradi-
tório perante o pedido de decisão liminar, 4. O recurso cabível contra decisão denegatória 
de liminar inaudita altera pars, 5. Considerações Finais, 6. Referências.

1.	INTRODUçãO

Tradicional lição do Direito Processual Civil afirma que para toda deci-
são judicial caberá uma forma de impugnação por meio de recurso adequa-
do. Por mais que as ondas de reformas no Código de Processo Civil tenham 
criados situações onde tal regra é desrespeitada, argüindo-se para irrecor-
ribilidade de determinadas manifestações judiciais, a praxe e a interpreta-
ção do sistema processual leva à possibilidade de interposição de recurso 
contra qualquer ato judicial com conteúdo decisório.

Assim como praxe e jurisprudência podem determinar que em situa-
ções para as quais não haveria previsão legal de recorribilidade poderá ser 
interposta a impugnação recursal, podem também criar situações inversas 
tornando irrecorríveis decisões potencialmente lesiva aos interesses das 
partes. Decisões estas que, ao menos segundo os princípios recursais e os 
melhores entendimentos teóricos, podem e devem ser objeto de recursos.

Um exemplo de criação decorrente de praxe e jurisprudência que nega 
recorribilidade a decisão judicial potencialmente lesiva é a freqüente dene-
gação de recurso para impugnar ato judicial que posterga para após con-
testação a manifestação do juízo sobre o pedido liminar de antecipação de 
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tutela. É da própria natureza deste pedido a indicação de situação emer-
gencial que requer providência jurisdicional imediata e em assim sendo, 
não pode esperar todo o trâmite necessário para a realização da citação 
e o prazo para resposta do réu. Desta forma, é adequado que a parte lesa-
da pela postergação receba oportunidade de levar a discussão ao segundo 
grau. No entanto, não seguem esta linha de raciocínio os entendimentos 
jurisprudenciais, alegando que ainda não houve decisão a ser impugnada. 

Evidente que nem toda situação em que se pleiteia a antecipação de 
tutela envolve real urgência, uma vez que tal instituto dá margem a diversas 
“aventuras” processuais e seus pressupostos nem sempre são respeitados 
pelos litigantes que a torto e a direito pedem de forma liminar. Mas, em 
algumas situações a urgência existe de forma manifesta e a qualidade do in-
teresse envolvido no litígio requer providências imediatas e possibilidades 
de rediscussão também imediatas.

No próximo Código de Processo Civil, o projeto de lei 166/2010, a tute-
la jurisdicional das situações emergenciais tende a ficar, ao menos sistema-
ticamente, mais organizadas. Isto do ponto de vista da distribuição dos ar-
tigos e do uso das expressões gramaticais aplicadas aos dispositivos legais. 
Porém, a despeito da melhor disposição sistemática, a prática das medidas 
judiciais de emergência ainda requererá significativo trabalho hermenêu-
tico de cognição pragmática, uma vez que as mudanças promovidas pelo 
legislador podem não produzir efeito algum, caso os operadores do direito 
não estejam devidamente cientes das funções e objetivos de tais normas 
jurídicas. Um dos pontos que, com muita possibilidade, ainda será objeto 
de discussões e tratamentos jurisprudenciais é o da concessão de decisão 
liminar sem ouvida da parte contrária, sua real caracterização e a recorribi-
lidade inerente. Daí o enfrentamento do tema.

2.	DO	PEDIDO	DE	DECISãO	LIMINAR	ANTECIPATóRIA

Objeto de desejo, alegria e tristeza do dia a dia da praxe judiciária, a 
decisão chamada de liminar é também objeto incompreendido e às vezes 
desvirtuado pela prática processual. Nem sempre as partes interessadas 
conhecem bem os contornos desta expressão de vários sentidos, mas, a 
despeito da má técnica e do desconhecimento, liminares são requeridas em 
quase todas as demandas cíveis atuais, sem que ao menos se faça uma espe-
cificação de qual exatamente decisão liminar está a se pedir.

Evidente que não somente as partes e seus procuradores são agentes 
de enganos relacionados com a teoria e prática das liminares, os juízes, 
aqui compreendidos em sentido lato como julgadores, também em diversas 



oportunidades se equivocam na determinação de efeitos de qual liminar 
especificamente está concedendo, e em especificar que está negando um 
requerimento liminar pretendido pela parte, o que prejudica o interesse do 
prejudicado em recorrer, impugnando a decisão denegatória.

O sistema processual pode entender ser preferível manter suas formas 
convencionais de tutela jurisdicional pelos modos do procedimento ordiná-
rio e ignorar necessárias intervenções jurisdicionais imediatas conseqüen-
tes de situações emergenciais, dando respostas provavelmente tardias e 
inúteis às pretensões das partes e recaindo em casos de ineficácia da tutela 
jurisdicional, ou fazer a opção de dispor de medidas judiciais imediatas ca-
pazes de preservar não somente o direito ameaçado de dano como também 
a própria instrumentalidade do processo (SILVA, 2000, p. 18).

Entendendo ser impossível tutelar adequadamente todas as situações 
decorrentes da velocidade da vida moderna pelos moldes tradicionais do 
processo, o sistema processual seguiu a tendência de adotar medidas de 
caráter emergenciais adequadas para tutelar situações carentes de provi-
dências urgentes. Optando por oferecer proteção jurisdicional às situações 
emergenciais o sistema processual concede ao juiz a oportunidade de con-
tentar-se apenas com a probabilidade de existência do direito, tornando em 
princípio desnecessária a convicção decorrente de investigação profunda e 
exauriente (SILVA, 2000, p. 18).

A constatação de que o sistema processual não poderia ficar preso aos 
padrões da ordinariedade procedimental e aos seus próprios dogmas, em 
detrimento de maior eficácia na tutela jurisdicional prestada, levou ao de-
senvolvimento das tutelas de urgência, especificamente a cautelar e a an-
tecipatória de pretensão material. Processos Cautelares e Antecipações de 
Tutela passam a ser vistos como a resposta dada pelo próprio sistema pro-
cessual ao problema entre cognição exauriente e medidas emergenciais. Os 
primeiros surgindo como resposta teórica aos clamores de resposta emer-
gencial, a segunda surgindo da própria aplicabilidade dos processos caute-
lares.

Entre tutela cautelar e antecipação de tutela há diversas diferenças, 
principalmente no que diz respeito às conseqüências de sua aplicação em 
demandas processuais. No contexto do Código de Processo Civil de 1973, 
ambas podem ser consideradas espécies de tutelas de urgência, mas os 
efeitos que produzem na relação processual, e nas pretensões das partes, 
são significativamente diferentes.

As medidas cautelares são destinadas a remediar uma situação emer-
gencial tornando eficazes atos de proteção e segurança, no intuito de evi-
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tar lesões às esferas de interesses jurídicos das partes, agindo de forma 
adequada e suficiente com o objetivo de assegurar que na decisão final a 
pretensão material seja satisfeita (ORIONE NETO, 2004, p. 04). Enfatizando 
que a natureza da medida cautelar é de representar segurança, medida de 
proteção, e não de satisfação imediata dos interesses das partes, “seu ob-
jetivo primordial consiste em garantir e assegurar a satisfação do bem da 
vida da ação principal” (ORIONE NETO, 2004, p. 04).

É exatamente na questão da “satisfatividade” da pretensão de direito 
material em que reside a diferença entre a tutela cautelar e a antecipação 
de tutela, pois naquela age-se em prol da segurança e da garantia de que a 
própria tutela jurisdicional terá eficácia no momento da decisão final, en-
quanto que a tutela antecipada antecipa a satisfação da pretensão, conce-
dendo com base em provisoriedade e verossimilhança aquilo que a parte 
quer. A antecipação satisfaz o autor, pois este no momento em que a requer 
não pretende outra coisa senão aquilo que tem como objetivo da demanda, 
diferente de quando pede medida cautelar, uma vez que esta é destinada a 
garantir efetividade da jurisdição, fazendo referência a um resultado ou a 
outra tutela de direito material (MARINONI, 2008, p. 61).

A despeito desta diferença de efeitos, ambas possuem natureza de tute-
la de urgência, apesar da possibilidade de haver antecipação de tutela sem 
que haja necessariamente situação emergencial, no caso desta ser aplicada 
em decorrência de atos de improbidade processual por abuso de defesa. 
Assim, constata-se que os requisitos de verossimilhança e perigo de lesão 
na verdade são pressupostos tanto para uma medida cautelar quanto para 
uma antecipação de tutela. A verossimilhança é requisito em comum, pois 
ambas não esgotam as vias da cognição necessária para a decisão final, sen-
do assim consideradas medidas provisórias, ambas “são relacionadas com 
uma tutela final, e neste sentido podem ser ditas interinais, no sentido de 
que não aspiram a assumir a posição de tutela satisfativa definitiva[...] (MA-
RINONI, 2008, p. 86).

Nesta perspectiva, a diferença reside não no que pressupõe as tutelas, 
mas sim na adequação de uma delas para remediar a situação emergencial. 
Pode ser que a satisfação provisória da pretensão não satisfaça a necessi-
dade de cautela, de segurança requerida na demanda processual. No entan-
to, por óbvio, há situações em que a antecipação do resultado pretendido 
representa a medida adequada para remediar o fato lesivo. Desta forma, o 
exame judicial é prospectivo e não retrospectivo para diferenciar uma deci-
são com natureza cautelar de uma antecipação de resultado, apesar do sis-
tema processual exigir como pressuposto a presença de prova inequívoca.



No projeto do novo Código de Processo Civil, altera-se a nomenclatura 
e a distribuição dos tópicos, restando, porém, dúvidas de interpretação e 
questionamentos antigos que provavelmente serão objeto de interessan-
tes discussões. No projeto 166/2010, as medidas cautelares ou satisfativas 
por antecipação estão lotadas no título da “Tutela de Urgência e Tutela de 
Evidência”, previstas em conjunto. A disposição unificada de medidas com 
diferentes propostas tende a confirmar que o exame da situação que requer 
a tutela judicial não é feito em busca de diferentes requisitos, mas sim de 
diferentes efeitos ou, como dito prospectivo e não retrospectivo.

O artigo 277 do projeto original prevê que tanto medidas de natureza 
cautelar quanto de natureza satisfativa poderão ser requeridas no anda-
mento do procedimento, ou antes dele, e o artigo 278 confirma que caberá 
ao juiz, ao analisar a situação, determinar a medida que mais se adequar 
para remediar corretamente a emergência. Até aí nada de muito diferente 
em relação ao vigente, ao menos em relação ao que já vinha sendo interpre-
tado do sistema das tutelas de urgência, permitindo a incidência de medi-
das cautelares no procedimento ordinário, a exemplo do vigente Art. 273, 
Parágrafo 7º. O projeto 166/2010, com as alterações promovidas pelo Se-
nado Federal, inova ao dispor em parágrafos uma descrição diferenciadora 
das medidas cautelares e satisfativas, explicando da seguinte forma:

Art. 269 – [...]

§1º São medidas satisfativas as que visam a antecipar ao autor, no todo ou em 
parte, os efeitos da tutela pretendida.

§2º São medidas cautelares as que visam a afastar riscos e assegurar o resultado 
útil do processo.

[...]

A descrição em si servirá para uma melhor seleção, ou escolha, de qual 
provimento se pretende pedir. Serve como um auxílio ao requerente na 
identificação daquilo que melhor remedia sua situação. No entanto, apesar 
da descrição, a prática ainda requererá esforço cognitivo do julgador para 
identificar qual a melhor medida para a situação confrontada, dando mar-
gens a diferentes interpretações entre os sujeitos da relação processual. Em 
outros termos, não fará muita diferença ao que já acontece hodiernamente.

No que diz respeito especificamente ao pedido de medida de urgência 
com natureza satisfativa, a vigente antecipação de tutela, esta não se con-
funde com o conceito de liminar, até porque a tutela antecipada pode ser 
concedida liminarmente ou não, daí a oportunidade que o legislador recebe 
de deixar isto bastante claro no próximo código, porém ao que parece per-
manecerá a questão ainda aberta a discussões. “Por medida liminar deve-se 
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entender medida concedida in limine litis, isto é, no início da lide sem que 
tenha havido ainda a oitiva da parte contrária” (DIDIER JR., 2008, p. 615), 
ou seja, não é uma decisão propriamente dita, mas sim um adjetivo a que se 
atribui a uma forma de decidir. Ainda, e em outras palavras: 

Liminar é o nome que damos a toda providência judicial determinada ou defe-
rida initio litis, isto é, antes de efetivado o contraditório o que pode ocorrer com 
a exigência da citação que possibilita a participação em o contradizer (justifica-
ção prévia) ou sem citação daquele contra quem se efetivará a medida. (PASSOS, 
2000, p. 18).

Assim, pela melhor técnica o pedido de medida liminar satisfativa con-
siste no requerimento feito ao juízo no intuito dele satisfazer imediatamen-
te, porém de forma provisória, a pretensão do autor, seja antes ou após a 
manifestação da parte contrária. Pretendida antes da manifestação da par-
te contrária, esta decisão liminar receberá a alcunha de inaudita altera pars, 
o que representa um significativo objeto de desejo do autor e ao mesmo 
tempo um instituto com contornos pouco delineados pela jurisprudência e 
pela própria ciência processual. Do jeito que está hoje, o próximo Código de 
Processo Civil perde a oportunidade de, ao menos tentar, promover melhor 
tratamento a esta decisão sem concretização do contraditório. 

3.	DO	CONTRADITóRIO	PERANTE	A	DECISãO	DO	PEDIDO	DE	LIMINAR	
inAudiTA AlTerA pArS

Uma liminar antecipatória é o pedido feito ao juízo para que a provi-
dência final seja antecipada, diante da circunstância de não haver tempo 
hábil para escutar a parte contrária. A concessão da liminar inaudita altera 
parte é justificável quando as circunstâncias levam à necessidade do juiz 
ficar convicto de que este adiantamento de resultado alcançará a segurança 
pretendida pela própria jurisdição, tomando providências imediatas mes-
mo adiando o contraditório (MARINONI, 2008, p. 129). Isto significa que 
haverá contraditório, este somente será postergado para momento poste-
rior ao da decisão já proferida.

Para a regularidade do litígio e plena satisfação do devido processo 
legal é necessário que haja contraditório, mas isto não significa dizer que 
este deverá ser sempre prévio a qualquer tomada de posição do órgão ju-
dicial. “Para cumprir a exigência constitucional do contraditório, todo mo-
delo procedimental descrito em lei contém e todos os procedimentos que 
concretamente se instauram devem conter momentos para que cada uma 
das partes peça, alegue e prove” (DINAMARCO, 2002, p. 126). Sendo assim, 
dada a oportunidade para a parte se manifestar no processo, nada impede 
que o juiz já tenha decidido de forma liminar, tomando alguma providência 
de natureza emergencial, devido às circunstâncias.



Após a concessão da decisão liminar, a parte que se sentiu lesada terá 
todas as oportunidades previstas no sistema processual para poder se ma-
nifestar e reagir contra a decisão proferida, efetivando desta forma o con-
traditório. Evidente que para plenitude do contraditório é imprescindível 
que a parte seja informado do ato processual, uma vez que esta exigência 
constitucional é teoricamente identificada pelo binômio informação e rea-
ção (DINAMARCO, 2002, p. 127). Porém, interpretar a exigência do contra-
ditório como condição para tomada de decisões urgentes é por em risco a 
própria natureza da tutela de urgência.

O órgão jurisdicional recebeu do sistema processual, bastante confir-
mado no projeto do novo Código de Processo Civil, autorização para jul-
gar mediante verossimilhança, no intuito de eximi-lo do dever de julgar 
apenas após plena ouvida das partes e análise de tudo que estas possam 
produzir no processo, e assim poder incorporar à tutela jurisdicional graus 
de efetividade das decisões (SILVA, 2000, p. 19). Então, dependendo das 
circunstâncias da demanda, o juiz está autorizado a decidir liminarmente, 
postergando o contraditório. Não haverá qualquer violação deste princípio 
constitucional, ocorrerá apenas seu adiamento para depois da medida de 
urgência (DIDIER JR., 2008, p. 616). O que haveria de inconstitucional seria 
deixar a situação emergencial sem proteção judicial ou sem medida pro-
cessual hábil a remedia-la. Nas palavras do Prof. José Joaquim Calmon de 
Passos, homenageado da presente obra:

É inconstitucional privar-se o magistrado de tutelar provisória e liminarmente 
um interesse, quando protelar essa tutela significaria o sacrifício irremediável do 
interesse a ser tutelado. Nessa hipótese, tolera-se o sacrifício (provisório) de al-
guma garantia constitucional, para se obstar o irremediável sacrifício da outra, 
restabelecendo-se subsequentemente, a plenitude das garantias constitucionais. 
(2000, p. 17)

No código vigente, assim como no porvir, não há sequer previsão desta 
qualidade de decisão liminar, restando aguardar se o comportamento da 
jurisprudência continuará a tratá-la como medida jurisdicional de alta ex-
cepcionalidade. Não restam dúvidas quanto à permissão sistemática de tal 
pedido, assim como a real utilidade de tais medidas, sendo instrumento im-
prescindível para uma prestação jurisdicional adequada aos possíveis inte-
resses tutelados no processo, podendo ser usado pelas partes interessadas 
por representar nítido poder ou faculdade processual.

[...] a tutela jurídica reclama a exaustão de determinadas faculdades e poderes 
processuais deferidos aos interessados, com o objetivo de se assegurar a aplica-
ção do direito a fatos verdadeiros e sua definição jurídica em consonância com 
expectativas previamente compartilhadas, que colocam, para todos, na sociedade, 
parâmetros de segurança capazes de obviar, no máximo, a álea que envolve ne-

Da recorribilidade das decisões denegatórias de liminares inaudita altera pars... 43



44	 Alexandre Henrique Tavares Saldanha

cessariamente, o futuro do homem, como indivíduo e como membro de um grupo 
social. (PASSOS, 2000, p. 16).

4.	O	RECURSO	CABíVEL	CONTRA	DECISãO	DENEgATóRIA	DE	LIMINAR	
inAudiTA AlTerA pArS

Mais do que um poder, é dever do juiz tomar quaisquer providências 
necessárias no sentido de resguardar os interesses das partes contra situa-
ções potencialmente lesivas, uma vez que sua decisão representa a vontade 
jurisdicional e todos os seus objetivos. É exatamente este poder-dever que 
o autoriza a decidir liminarmente, antecipando uma providência que só ad-
viria ao final do processo, mesmo desprovida de qualquer efetividade.

Como visto, as decisões liminares não representam ofensa ao contradi-
tório, pois a parte receberá oportunidade de manifestar-se e reagir contra 
a decisão, no entanto este momento será posterior ao da tomada de pro-
vidência antecipatória. Assim, do mesmo modo que a parte que se sentiu 
lesada pela decisão liminar receberá oportunidade de manifestar sua resig-
nação, a parte requerente da medida deve poder oferecer sua impugnação 
à decisão do juiz que nega o pleito liminar.

Sendo assim, quando a parte autora requer em sua inicial que seja con-
cedida liminar antecipatória, ela o faz com a pretensão de que uma deter-
minada medida judicial seja providenciada antes da ouvida da parte ré. En-
tão, caso o órgão judicial postergue a análise do pedido liminar para depois 
da manifestação do réu, ele estará ao mesmo tempo negando um pedido 
por meio de decisão interlocutória absolutamente recorrível dentro dos 
parâmetros do sistema recursal. Conclusão esta que faz perceber a discor-
dância entre a teoria e prática das liminares, pois a praxe vem consolidando 
a postura do juiz de adiar a análise do pedido liminar, sem que isto seja 
reconhecido como decisão recorrível.

No sistema processual vigente, uma vez sendo decisão de natureza in-
terlocutória, a denegação de liminar inaudita altera parte poderá ser im-
pugnada por via do Agravo de Instrumento, pois esta modalidade de agravo 
tutela adequadamente a necessidade de exame urgente inerente ao pedido 
de antecipação de tutela. O agravo em sua forma retida atende aos casos em 
que não há interesse em revisar de imediato a decisão impugnada, e assim, 
com o objetivo de poupar tempo e despesas processuais, este recurso fica 
retido nos autos para ser conhecido na oportunidade do julgamento da ape-
lação a ser eventualmente interposta (MOREIRA, 2005, p. 497). Atualmen-
te a forma retida do agravo constitui a forma padrão de uso deste recurso 
(MARINONI, 2006, p. 547), sendo reservadas ao agravo de instrumentos 



situações excepcionais, incluindo aquelas em que as partes estejam sob ris-
co de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme já discutido, uma decisão liminar, tanto no Código de Proces-
so Civil vigente quanto no projeto de lei 166/2010 pode alternar conteúdo 
cautelar ou satisfativo de pretensão material, mas será considerada instru-
mento inerente à tutela de urgência. Procedente ou não, o pedido liminar 
argumenta sempre pela presença de situação potencialmente lesiva caren-
te de providência emergencial do poder judicial. Consequentemente, caso 
seja necessário rediscutir a questão do pleito liminar em segundo grau de 
jurisdição, o meio adequado será o agravo de instrumento, pois represen-
ta situação excepcional. Este recurso será cabível tanto contra as decisões 
interlocutórias que concede a liminar inaudita altera pars, quanto contra 
decisões que negam esta liminar (ORIONE NETO, 2004, p. 218).

Esta previsão de uso do Agravo de Instrumento para impugnar decisões 
denegatórias de liminar não sofre alterações no projeto de lei 166/2010. 
Inclusive, pela redação aberta a interpretações, há dispositivo legal bastan-
te aplicável ao caso da denegação da liminar inaudita altera pars, qual seja, 
o Artigo 279. Neste prevê-se que:

Art. 279 – Na decisão que conceder ou negar a tutela de urgência e a tutela de evi-
dência, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.

Parágrafo único – A decisão será impugnável por agravo de instrumento.

Este dispositivo menciona a possibilidade de conceder ou negar medi-
da de urgência, o que é o caso da liminar em análise, e menciona a recorri-
bilidade por agravo de instrumento, confirmando a constatação de que no 
próximo sistema processual não haverá alterações em tal proceder. A recor-
ribilidade da decisão denegatória de decisão liminar, incluindo nesta cate-
goria a que adia o julgamento para depois da contestação, é necessária para 
satisfação dos interesses da jurisdição, pois diante de situações emergen-
ciais potencialmente lesivas é função do órgão judicial remediar a urgência 
com a tutela que melhor se adéqüe. Evidente que na praxe nem todas os 
casos levados à análise jurisdicional possuem real natureza de demandas 
de urgência, justificando assim não somente a denegação da liminar quanto 
o improvimento do próprio recurso eventualmente interposto. 

O legislador no projeto de novo código mantém os institutos, alteran-
do a distribuição e parte da nomenclatura. Perde-se a oportunidade de, ao 
menos, mencionar a liminar sem ouvida da parte contrária e sua recorribi-
lidade, deixando ainda sob o controle do tratamento jurisprudencial e da 
praxe forense, que frequentemente esconde decisões interlocutórias, como 
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as sob análise, sob a alcunha de despachos. Neste tópico, infelizmente, o 
novo código troca seis por meia dúzia.

5.	CONSIDERAçõES	FINAIS

Pelo visto, tanto uma medida cautelar quanto uma decisão antecipató-
ria de direito material podem ser objeto de decisão liminar, pois esta sig-
nifica uma decisão ao início do processo, independente do conteúdo dela. 
Dentre as possibilidades de decidir ao início do processo, há aquela na qual 
a decisão é proferida sem a ouvida da parte contrária, quando a situação 
requer uma providência tão urgente que o lapso temporal necessário para 
citar a parte e aguardar sua manifestação pode acarretar em ineficácia da 
prestação jurisdicional. Tal sistemática não sofrerá alterações no próxi-
mo Código de Processo Civil, como está hoje configurado no projeto de lei 
166/2010, passando apenas por uma redistribuição sistemática e altera-
ções na nomenclatura usada.

A prática de concessão de decisões em ouvir a parte contrária em hi-
pótese alguma representa desrespeito aos padrões do contraditório no 
processo, uma vez que tal exigência é satisfeita pela informação adequada 
dos atos processuais às partes litigantes e pela oportunidade de reação que 
ambas recebem. Sendo assim, uma decisão liminar não impede o contra-
ditório, apenas o adia para após a realização da medida, sendo dada opor-
tunidade para a parte contrária tanto apresentar sua contestação e assim 
impugnar a decisão ainda em primeiro grau, quanto para levar a discussão 
para o tribunal por via do agravo de instrumento, concretizando assim o 
contraditório.

Agravo este que por sua vez pode também ser utilizado pela parte au-
tora caso seu pedido liminar seja negado, incluindo nesta oportunidade a 
denegação de liminar sem ouvida da parte contrária, já que esta represen-
ta legítima decisão interlocutória negada pelo órgão judicial. O agravo de 
instrumento torna-se a via recursal apropriada, pois esta modalidade de 
recurso leva diretamente ao tribunal a discussão sobre a tutela de urgência 
requerida, inclusive dando possibilidade do segundo grau conceder aqui-
lo que fora negado pelo primeiro grau, mesmo sendo uma decisão liminar 
inaudita altera parte.

No Código de Processo Civil ainda em vigência e nos moldes já confi-
gurados do que está por vir, não há previsão nominal de tal liminar, sendo 
uma permissão do sistema processual e uma praxe. Tanto num como nou-
tro corpo legislativo este tipo de decisão continuará sendo regulamentada 
pela prática, ficando refém de operadores mal preparados do direito mal 



interpretado e desconhecedores de institutos do direito processual tão re-
levantes para a tutela jurisdicional adequada, como é o caso não somente 
desta espécie de liminar, como também de sua recorribilidade por meio de 
recurso de agravo de instrumento.
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Capítulo	III
A	estabilização	da	demanda		
no	projeto	do	novo	CPC:	

mais	uma	oportunidade	perdida?	

Andre Vasconcelos Roque1

SUMÁRIO:	1. Aspectos gerais sobre o tema – 2. A estabilização da demanda no Código de 
Processo Civil em vigor – 3. A torre de Babel no atual processo civil brasileiro – 4. A pro-
posta original do anteprojeto – 5. O giro de 360 graus: voltando para o mesmo lugar – 6. 
Considerações finais: desconfiança do Judiciário? – 7. Referências bibliográficas

1.	ASPECTOS	gERAIS	SOBRE	O	TEMA

O processo caracteriza-se intrinsecamente, conforme clássica formula-
ção em doutrina, por ser uma relação jurídica complexa e progressiva, que 
avança por vários estágios com vistas à entrega da prestação jurisdicional2. 
Para que isso ocorra, porém, é necessário que as alegações e pedidos das 
partes estejam razoavelmente definidos, a fim de que se possa delimitar 
o objeto litigioso suscetível de apreciação. Por isso, em todo tipo de pro-
cedimento, ocorrerá em algum momento a estabilização da demanda, que 
nada mais é do que o estágio processual a partir do qual não mais se admite 
a inserção de novas alegações que acarretem alteração de seus elementos 
fundamentais.

Sem embargo das críticas formuladas à teoria da tríplice identidade da 
demanda, cuja análise extrapolaria os limites do presente estudo3, é correto 

1. Doutorando e mestre em Direito Processual (UERJ). Membro do IBDP. Advogado no Rio de Janeiro. 
Contato: andreroque@uerj.br

2. V., entre outros, CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cân-
dido Rangel, Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 290.

3. Como observa CRUZ E TUCCI, José Rogério. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 80, a principal crítica à teoria da tríplice identidade da demanda, prove-
niente de fontes romanas, originou-se da teoria da identidade da relação jurídica, também com 
raízes no direito romano e revisitada por Savigny. Por isso, conclui ainda CRUZ E TUCCI, José 
Rogério, cit., p. 233, a teoria da tríplice identidade não pode ser considerada um critério absoluto, 
mas sim uma “boa hipótese de trabalho”. Na doutrina italiana, demonstrando certa perplexidade 
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afirmar que, de acordo com a concepção cristalizada no art. 301, § 2º do 
Código de Processo Civil, a demanda possui três elementos básicos, sendo 
um deles de natureza subjetiva (partes) e os outros dois de ordem objeti-
va (causa de pedir e pedido). A noção de estabilização da demanda, toda-
via, costuma ser discutida em doutrina apenas no que se refere aos seus 
elementos objetivos4, fato este agravado no direito brasileiro pela circuns-
tância de que o Código de Processo Civil em vigor, embora com certa falta 
de sistematicidade, disciplina alguns aspectos da modificação subjetiva da 
demanda em dispositivos à parte (art. 41 e segs.), separados daqueles que 
regulam a estabilização objetiva da demanda. Como será visto oportuna-
mente, no entanto, não é possível separar totalmente os dois fenômenos, 
ainda que se possa conferir maior destaque à estabilização dos elementos 
objetivos5.

Os sistemas processuais no Direito Comparado costumam ser classi-
ficados em rígidos e flexíveis, conforme permitam ou não a modificação da 
demanda após limites temporais mais ou menos estreitos para a apresen-
tação das alegações e pedidos das partes. Cada modelo possui vantagens e 
inconvenientes, não havendo uniformidade na disciplina da matéria. Assim, 
por exemplo, sistemas há – como o italiano – em que o tratamento flexível 
que lhe era tradicional vem dando espaço a um modelo mais rígido, em 
um esforço de assegurar maior celeridade processual6. Há, de forma inver-
sa, outros sistemas trilhando caminho oposto, qual seja, partindo de um 
modelo rígido e adotando maior flexibilidade através de sucessivas refor-
mas, como o português7. A tendência parece ser, no entanto, a busca de um 
equilíbrio razoável entre os dois sistemas, em que se busque maximizar as 
vantagens e mitigar os inconvenientes de cada um.

com os critérios de identificação da demanda, entre outros, SATTA, Salvatore, Domanda giudiziale 
(Diritto processuale civile) in Enciclopedia del diritto. Milano: Giuffrè, 1958, v. XIII, p. 825/826. 

4. V. PICÓ I JUNOY, Joan. La modificación de la demanda en el proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2006, p. 16-17.

5. Sobre o ponto, v. o item 3 do presente estudo, especialmente no que se refere ao regime da estabi-
lização da demanda no direito brasileiro e o instituto da oposição interventiva (art. 59 do CPC).

6. Sobre a evolução da matéria no direito italiano, entre outros, v. LEONEL, Ricardo de Barros, Causa 
de pedir e pedido – O direito superveniente. São Paulo: Método, 2006, 163/185; GUEDES, Cintia 
Regina, A estabilização da demanda no Direito Processual Civil in FUX, Luiz (Coord.), O novo pro-
cesso civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 253/259 e PINTO, Junior Alexandre Moreira. 
A causa petendi e o contraditório. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 112/120. 

7. Sobre a evolução da matéria em Portugal, entre outros, v. CRUZ E TUCCI, José Rogério, A causa 
petendi no novo CPC português in CRUZ E TUCCI, José Rogério; BEDAQUE, José Roberto dos San-
tos (Coord.), Causa de pedir e pedido no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
269/277; LEONEL, Ricardo de Barros, cit., 186/197 e GUEDES, Cintia Regina, cit., p. 271/275.



Um sistema processual rígido em termos de estabilização da demanda 
apresenta as seguintes vantagens8-9:

a) assegura o amplo direito de defesa do demandado, na medida em que 
ele não será surpreendido com eventuais modificações da demanda no 
curso do processo e nem terá a oportunidade adequada de se manifes-
tar sobre todos os fatos alegados pelo autor, produzindo as provas que 
entender necessárias10;

b) alinha-se com o princípio da preclusão, permitindo que o processo 
percorra fases bem delimitadas, previsíveis e ordenadas em direção à 
sentença, exigindo que os atos processuais sejam praticados em deter-
minado lapso temporal e impedindo que se retroceda na marcha pro-
cessual11;

c) garante a duração razoável do processo, impedindo a eternização de 
demandas judiciais mediante sucessivas alterações do objeto litigioso;

d) impede manobras dilatórias e preserva a boa-fé processual e a lealdade 
entre as partes, exigindo que apresentem, de uma só vez, todos os ar-
gumentos que possam deduzir, impedindo que as partes guardem “car-
tas na manga” para as fases processuais posteriores com o objetivo de 
surpreender o adversário ou mesmo que possam buscar modificar os 
fatos alegados ou os pedidos, a partir do momento em que vislumbra-
rem, diante das provas já produzidas, provável decisão contrária a seus 
interesses.

8. Há pelo menos um fundamento dos sistemas rígidos que costuma ser invocado em doutrina e que 
não será abordado no texto: a proteção da litiscontestatio, ou seja, a estabilização da demanda 
como um efeito necessário da litispendência sob o argumento, originário do direito romano, de 
que neste momento seria estabelecido um quase contrato entre os litigantes, que se compromete-
riam a respeitar os limites da demanda submetida ao Judiciário. Como hoje não se concebe mais 
o processo como um quase contrato entre as partes, tal fundamento não mais se justifica. Nesse 
sentido, entre outros, FAIREN GUILLÉN, Victor, La transformación de la demanda en el proceso 
civil. Santiago de Compostela: Porto, 1949, p. 109/111; LIEBMAN, Enrico Tullio, O despacho sane-
ador e o julgamento do mérito in Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1947, 
p. 109/110; PICÓ I JUNOY, Joan, cit., p. 45/46 e GUEDES, Cíntia Regina, cit., p. 244.

9. Referências a estes fundamentos podem ser encontradas em PICÓ I JUNOY, Joan, cit., p. 50/63; 
FERRI, Corrado, Struttura del processo e modificazione della domanda. Padova: Cedam, 1975, p. 
3/12 e 116/119 e GUEDES, Cíntia Regina, cit., p. 244/247.

10. Para FERRI, Corrado, cit., p. 118, o elemento surpresa decorrente de uma radical alteração da 
demanda poderia criar desigualdade entre as partes.

11. Nesse sentido, embora não se referindo explicitamente à questão da modificação da demanda, 
sustenta OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de, Do formalismo no processo civil. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 170, que a ameaça de preclusão constitui princípio fundamental de organização do pro-
cesso, sem o qual nenhum procedimento teria fim.
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Por outro lado, como fundamentos de um sistema processual de modi-
ficação da demanda mais flexível poderiam ser relacionados os seguintes 
fatores12-13:

a) permite a correção de eventuais omissões ou de erros não maliciosos, 
a fim de que se possa adequar a demanda formulada pelo autor às ale-
gações do réu;

b) promove a economia processual, na medida em que evita o ajuizamen-
to de novas demandas destinadas à formulação de causas de pedir ou 
pedidos supervenientes e possibilita que o processo resolva o maior 
número de questões possíveis entre as partes, observando-se sempre a 
exigência de boa-fé e o direito de defesa do réu;

c) busca a justiça material do caso concreto e promove a efetividade do 
acesso à justiça, visto que permite que a prestação jurisdicional cor-
responda o mais próximo possível ao real conflito no estado em que 
se encontra, evitando, assim, a prolação de uma sentença meramente 
formal, incapaz de resolver a crise de direito material e que já não traga 
mais proveito para as partes, em decorrência de alterações fáticas ou 
no bem jurídico em discussão durante a tramitação do processo.

Como se pode observar, os dois sistemas apresentam fundamentos con-
sistentes, que não podem ser simplesmente desprezados. Trata-se, em de-
finitivo, de opção política do legislador14, que pode validamente prestigiar 
um ou outro sistema, respeitando as garantias fundamentais do processo. 

12. Segundo PICÓ I JUNOY, Joan, cit., p. 72/75, os modelos flexíveis ainda apresentam outro funda-
mento não explicitado no texto, qual seja, a flexibilidade dos procedimentos inspirados pela no-
ção de oralidade. Em sentido análogo, FAIREN GUILLEN, cit., p. 74 (indicando que procedimentos 
orais não necessitam de escritos preparatórios substanciais, pois as alegações das partes somente 
se desenvolvem por completo na audiência). Embora tal conclusão seja lógica, na medida em que 
o diálogo entre as partes permitiria a modificação dos elementos da demanda sem prejuízo do 
direito de ampla defesa do réu, possibilitando ainda ao juiz que examinasse de perto se há ou 
não boa-fé no requerimento, tal fundamento não pode ser diretamente aplicado ao direito brasi-
leiro. Isso porque tanto o CPC em vigor como o projeto de novo CPC adotaram um procedimento 
eminentemente escrito. Sobre a não recepção da oralidade no processo civil brasileiro, exempli-
ficativamente, v. DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil. Malheiros: 
São Paulo, 2009, v. 2, p. 462/464 e OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. O princípio da oralidade no 
processo civil. Porto Alegre: Núria Fabris, 2011, p. 199/202.

13. Sobre o ponto, entre outros, v. PICÓ I JUNOY, Joan, cit., p. 54/75; GUEDES, Cíntia Regina, cit., p. 
247/252; LEONEL, Ricardo de Barros, cit., p. 125/128 e 210/211 e MASCIOTRA, Mario, El princi-
pio de congruência en los procesos civiles, patrimoniales y de familia, laborales y colectivos ambien-
tales. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2010, p. 63/90.

14. Sobre o ponto, exemplificativamente, v. PICÓ I JUNOY, cit., p. 43; PINTO, Junior Alexandre Moreira, 
Sistemas rígidos e flexíveis: a questão da estabilização da demanda in CRUZ E TUCCI, José Rogério; 
BEDAQUE, José Roberto dos Santos (Coord.), cit., p. 54.



Isso não significa que o tema apresente importância secundária, tendo em 
vista as relevantíssimas conseqüências na prática judiciária, como será ex-
posto ao longo do presente estudo. Por isso mesmo, a tendência em muitos 
países tem sido buscar um ponto de equilíbrio entre as exigências de rigi-
dez e flexibilidade em termos de estabilização da demanda no processo15.

2.	A	ESTABILIzAçãO	DA	DEMANDA	NO	CóDIgO	DE	PROCESSO	CIVIL	
EM	VIgOR

O direito brasileiro, inicialmente, herdou a tradição lusitana de um sis-
tema de estabilização da demanda mais rígido16. 

Nesse sentido, os códigos estaduais editados no início do século XX, de 
forma geral, vedavam a modificação do pedido após o ingresso do réu na 
lide17. O Código de Processo Civil de 1939, por sua vez, consagrou em seu 
art. 157 um modelo ainda mais inflexível18, segundo o qual não se admitiam 
alterações do pedido e da causa de pedir nem mesmo antes da citação do 
réu. Não havia qualquer possibilidade de aditamento da demanda19. Além 
disso, estabelecia o art. 181, caput do CPC de 1939 que, apresentada a con-
testação, o autor não poderia modificar o pedido ou a causa de pedir, nem 
desistir da ação, sem o consentimento do demandado. 

15. Tal tendência vem sendo observada até mesmo no processo civil norte-americano, tradicional-
mente caracterizado por ampla flexibilidade na matéria. Nos termos das Regras 8 (a) e 15 das 
Federal Rules of Civil Procedure, os elementos objetivos da demanda vão sendo progressivamente 
construídos pelas partes até a fase do trial, exigindo-se do autor apenas uma sumária exposição 
da controvérsia na petição inicial, cuja finalidade precípua consiste em comunicar o réu do ajuiza-
mento da demanda (notice pleading), não já delimitar objetivamente o âmbito da atividade juris-
dicional. Nada obstante, há recentes manifestações da Suprema Corte daquele país exigindo maior 
detalhamento da exposição na petição inicial e, portanto, imprimindo maior rigidez à fixação dos 
elementos objetivos da demanda nos casos Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) e 
Ashcroft v. Iqbal, 556 US __ (2009). O fundamento dessa maior rigidez consiste, em síntese, em 
inibir o demandismo judicial, que pode submeter o réu a uma fase de discovery invasiva e onerosa 
de forma ilegítima.

16. V., referindo-se ao processo das Ordenações, LIEBMAN, Enrico Tullio, Istituti del diritto comune 
nel processo civile brasiliano in Problemi del processo civile. Napoli: Morano, 1962, p. 494/502.

17. Vejam-se, por exemplo, o art. 113 do Código de Processo Civil e Comercial para o Distrito Federal 
(“O autor, depois de proposta a acção, não poderá varias, ou alterar substancia do pedido, sendo-
-lhe, todavia, permittido fazer addições, ou emendas antes da contestação”) e o art. 209 do Código 
de Processo Civil e Comercial de São Paulo (“A inicial só poderá ser alterada na substancia, me-
diante nova citação do réo, antes de proposta a acção”) .

18. Assim dispunha o art. 157: “Quando o autor houver omitido, na petição inicial, pedido que lhe era 
lícito fazer, só em ação distinta poderá formulá-lo”.

19. V. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1958, t. II, p. 401.
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O Código de Processo Civil de 1973, na redação original, reproduzia a 
regra do código anterior que vedava o aditamento da petição inicial para a 
inclusão de novos pedidos antes da citação do réu (art. 294 original), embo-
ra seu art. 264, de forma um tanto contraditória, já deixasse aberta a possi-
bilidade de modificação da causa de pedir e do pedido sem a concordância 
do réu antes de seu ingresso na lide, sendo vedada, em qualquer caso, a 
alteração da demanda após o despacho saneador20. Houve, assim, um pe-
queno avanço em direção à flexibilidade, mas o processo civil brasileiro 
permanecia atrelado a um modelo bastante rígido.

Houve ligeira alteração na redação do art. 264 antes mesmo da entra-
da em vigor do CPC de 1973, em virtude da aprovação da Lei nº 5.925/73, 
quanto então o aludido dispositivo legal ganhou a sua redação atual21. A 
redação do art. 294, por sua vez, somente foi alterada pela Lei nº 8.718/93, 
resolvendo a aparente contradição apontada para dispor que o autor pode-
rá aditar o pedido, sem a necessidade de propositura de uma nova deman-
da, correndo por sua conta as custas acrescidas22.

O processo civil brasileiro, portanto, na sua configuração atual, deter-
mina que a demanda será estabilizada progressivamente em três estágios:

a) até o ingresso do réu na lide, será livremente permitida a modificação 
objetiva da demanda, tanto do pedido quanto da causa de pedir;

b) após a citação do réu e até a fase de saneamento do processo, a altera-
ção da demanda somente será permitida com a concordância do réu;

c) após a fase de saneamento, a demanda estará estabilizada e não será 
permitida a sua modificação, nem mesmo com o consentimento de am-
bas as partes23.

20. Assim dispunham os dispositivos referidos do Código de Processo Civil de 1973, na redação ori-
ginal: “Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o 
consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. 
Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida 
após a prolação do despacho saneador” e “Art. 294. Quando o autor houver omitido, na petição 
inicial, pedido que lhe era lícito fazer, só por ação distinta poderá formulá-lo”.

21. Assim estabelece o art. 264 do CPC, na redação atual: “Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor 
modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas par-
tes, salvo as substituições permitidas por lei. Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa 
de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo”.

22. Veja-se, nesses termos, a redação atual do art. 294 do CPC: “Art. 294. Antes da citação, o autor 
poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa”.

23. Isso não afasta a possibilidade, por certo, de modificação restritiva da demanda, ou seja, a possi-
bilidade de desistência de um dos pedidos ou de um dos fundamentos apontados como causa de 
pedir, mesmo após o despacho saneador. Ainda nesse caso, todavia, uma vez decorrido o prazo 



Ainda que tenha havido pequeno avanço em relação ao regime abso-
lutamente inflexível do Código de Processo Civil de 1939, o processo civil 
brasileiro consagra um modelo bastante rígido em termos de estabilização 
da demanda. Tal afirmação se torna ainda mais evidente quando se com-
para a disciplina vigente no direito pátrio sobre a matéria com os regimes 
contemporâneos na Europa continental que, como já exposto, buscam, de 
forma geral, encontrar o equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade, criando 
válvulas de escape para que a demanda possa se conformar ao conflito no 
estado em que se encontra, sem prejuízo do direito de ampla defesa e con-
traditório.

A rigidez do Código de Processo Civil brasileiro é complementada, ain-
da, por um regime rígido de preclusões, pela previsão do princípio da even-
tualidade24 (segundo o qual as partes devem apresentar, de uma só vez, to-
das as alegações que possuírem, ainda que contraditórias entre si) e pelo 
entendimento dominante em doutrina, segundo o qual o art. 282, III do CPC 
teria representado a adesão do processo civil pátrio à teoria da substancia-
ção, de tal modo que a causa de pedir englobaria simultaneamente os fatos 
constitutivos alegados e os fundamentos jurídicos invocados25. 

para a resposta do réu, exige-se sua concordância, nos termos do art. 267, § 4º do CPC. Exceção a 
este regime se encontra na regra específica do processo de execução, disciplinada no art. 569 do 
CPC que, ainda assim, pode exigir o consentimento do executado que já tenha oferecido embargos 
fundados sobre questões de direito material.

24. Em relação ao réu, o princípio da eventualidade no processo civil foi consagrado expressamente 
no art. 300 do CPC: “Art. 300. Compete 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”. A definição de eventualidade, porém, não pode ser limitada ao réu, 
estando o autor também submetido a tal princípio, como exposto por TEIXEIRA, Guilherme Freire 
de Barros. O princípio da eventualidade no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 27. No mesmo sentido, v. LAZZARINI, Alexandre Alves, A causa petendi nas ações de separação 
judicial e de dissolução da união estável. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 38. 

25. Aderindo ao entendimento dominante, entre outros, MARQUES, José Frederico, Manual de direito 
processual civil. São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 173; SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras linhas 
de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v. 2, 2011, p. 176; CALMON DE PASSOS, José Joa-
quim, Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. III, p. 192; CINTRA, 
Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, cit., p. 262; 
NERY JR., Nélson; NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado e legislação 
processual em vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 575; ASSIS, Araken de, Cumulação 
de ações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 138 (chegando a afirmar que “reina total har-
monia, na doutrina brasileira, no reconhecimento da adesão do CPC à teoria da substanciação”). 
Não se concorda integralmente com tal posição, todavia, porque, embora o art. 282, III do CPC 
exija a indicação tanto dos fatos quanto dos fundamentos jurídicos como requisitos da petição ini-
cial, tal norma não estabeleceu o nível de detalhamento necessário quanto aos fatos constitutivos 
alegados, sendo possível, por exemplo, exigir do autor uma carga maior de substanciação quanto 
às demandas heterodeterminadas (tipicamente envolvendo direitos obrigacionais e direitos reais 
de garantia) e apenas o mínimo indispensável para uma demanda autodeterminada (envolvendo 
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Uma das consequências da adesão à teoria da substanciação, como se 
percebe, é que qualquer modificação em fatos essenciais suscitados pelas 
partes fora das hipóteses contempladas nos arts. 264 e 294 do CPC seria 
vedada no processo civil brasileiro, por importar alteração da própria cau-
sa de pedir.

Assim, no processo civil brasileiro, pode haver grande dificuldade, so-
bretudo do ponto de vista do demandante26, em garantir que a controvérsia 
que será apreciada pelo juiz ainda corresponda à real crise de direito ma-
terial no estado em que se encontra, condição necessária para a efetividade 
da prestação jurisdicional. 

Eventual apreciação de novos fatos simples, que sejam acessórios às 
alegações essenciais de fato e supervenientes à instauração do processo, é 
garantida nos termos do art. 131 do CPC, mas nesta hipótese não há verda-
deiramente alteração da causa de pedir, nem de qualquer outro elemento 
da demanda. Assim, a mera reformulação da narrativa fática de circunstân-
cias acidentais é permitida no processo civil brasileiro, mesmo após ultra-
passadas as etapas progressivas para a estabilização da demanda27. Tal não 
se verifica, entretanto, em relação a fatos essenciais supervenientes, que 
repercutam decisivamente sobre a causa de pedir ou o pedido, o que seria 
vedado, em princípio, em um sistema rígido como o brasileiro.

direitos reais de gozo e direitos da personalidade, que somente podem existir uma única vez com 
o mesmo conteúdo entre os mesmos sujeitos, independentemente do fato constitutivo invoca-
do). V., em atitude crítica à posição dominante, BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio, cit, p. 197, 
BOTELHO DE MESQUITA, José Ignácio. Conteúdo da causa de pedir, Revista dos Tribunais, v. 564, 
1982, p. 48 e, ainda, SILVA, Ovídio Baptista da, Limites objetivos da coisa julgada no direito brasi-
leiro atual in Sentença e coisa julgada. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1979, p. 166.

26. Em relação ao réu, admite o ordenamento jurídico que sejam deduzidas novas alegações em hi-
póteses um pouco mais amplas, nos termos do art. 303 do CPC, quando relativas a direito super-
veniente, sempre que competir ao juiz conhecer delas de ofício e no caso em que existir expressa 
disposição legal, tal como ocorre, por exemplo, com a decadência convencional, que não pode ser 
apreciada de ofício, mas pode ser suscitada a qualquer momento (art. 211 do Código Civil). Não há 
previsão neste dispositivo, porém, de introdução de novas alegações relativas a fatos supervenien-
tes, matéria disciplinada apenas no art. 462 do CPC, que será objeto de consideração neste estudo 
logo a seguir. 

27. Entre outros, v. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tocantins: Intelectos, 
2003, p. 168; BARBOSA MOREIRA, José Carlos, O novo processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2008, p. 17; CRUZ E TUCCI, José Rogério, A causa petendi no processo civil..., cit., p. 196/197. 
Na jurisprudência, também entre outros, v. STJ, REsp 202.079/SP, Terceira Turma, rel. Min. Antô-
nio de Pádua Ribeiro, j. 28.5.2002, DJ 24.6.2002 (“A simples explicitação dos fundamentos da ação 
não constitui alteração da causa de pedir”) e REsp 55.083/SP, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, j. 20.5.1997, DJ 4.8.1997 (“A narrativa de circunstâncias acidentais feita após 
a contestação com intuito de esclarecer a petição inicial, sem modificação dos fatos e fundamentos 
jurídicos delineados na peça de ingresso, não importa alteração da causa de pedir”).



Uma possível válvula de escape contra inconvenientes atribuídos a um 
modelo rígido de estabilização da demanda poderia ser encontrada no art. 
462 do CPC, segundo o qual caberá ao juiz tomar em consideração qual-
quer fato constitutivo, modificativo ou extintivo, desde que superveniente à 
propositura da ação. A doutrina, no entanto, na ausência de parâmetros de 
compatibilização entre esta norma e o tradicional princípio da estabiliza-
ção da demanda, não tem chegado a um consenso28. 

Assim, há quem sustente interpretação restritiva, limitando a aplicabi-
lidade do art. 462 do CPC a situações que não alterem o núcleo da própria 
causa de pedir29, de tal modo que seu âmbito de incidência praticamente 
coincidiria com o art. 131 do CPC, que se refere à apreciação de fatos “não 
alegados pelas partes”. Há, por outro lado, quem lhe confira interpretação 
mais ampla, permitindo que quaisquer fatos supervenientes sejam intro-
duzidos no processo, já que o art. 462 do CPC não prevê qualquer restrição 
nesse sentido30. Esta seria, segundo a visão desses autores, verdadeira ex-
ceção à estabilização da demanda. Há, por fim, quem adote posição inter-
mediária, admitindo que o art. 462 do CPC introduza alterações em fatos 
essenciais, mas apenas para as demandas que são consideradas autodeter-
minadas e desde que se trate de fatos da mesma fatispécie, ou seja, com 
idênticas características jurídicas dos fatos alegados inicialmente31. 

28. Reconhecendo a insuficiência da disciplina do fato superveniente no art. 462 do CPC e sustentan-
do que a norma se aplica também aos fatos de conhecimento superveniente, embora já ocorri-
dos ao tempo do ajuizamento da demanda, v. DEGENSZAJ, Daniel Raichelis. Alteração dos fatos no 
curso do processo e os limites da modificação da causa petendi. 2010. Dissertação (Mestrado em 
Direito Processual) – Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 91 e segs.

29. V., nesse sentido, FUX, Luiz, Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 
179/180 e 419/420 (afirmando que o art. 462 do CPC apenas se aplica a causas de pedir ale-
gadas inicialmente, mas verificadas supervenientemente, como, por exemplo, o transcurso do 
prazo para o divórcio durante o processo, no regime anterior à EC nº 66/2010); ASSIS, Araken 
de, Doutrina e prática do processo civil contemporâneo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 
197/198; JARDIM, Augusto Tanger, A causa de pedir no direito processual civil. Porto Alegre: Li-
vraria do Advogado, 2008, p. 120/121. Em sentido semelhante, embora conferindo interpretação 
mais ampla e relacionando o art. 462 do CPC à necessidade de que as condições da ação, sobre-
tudo o interesse de agir, estejam presentes desde o ajuizamento da ação até a sentença, CRUZ E 
TUCCI, José Rogério, cit., p. 202/207. 

30. Entre outros, LACERDA, Galeno. O código e o formalismo processual, Revista da Associação dos Ju-
ízes do Rio Grande do Sul, v. 28, jul/1983, p. 12 (sustentando que a norma do art. 462 do CPC seria 
revolucionária, mexendo com tantos dogmas processuais que a doutrina, temerosa de avançar em 
mundo desconhecido, se encolhe vacilante); BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do 
processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 136; PINTO, Junior Alexandre Morei-
ra, cit., p. 68/76. 

31. V. GRECO, Leonardo, cit., p. 205/207.
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A regra do art. 462 tem sido aplicada pela jurisprudência não apenas 
em primeira instância, mas também em sede recursal, até mesmo no âm-
bito dos tribunais superiores, desde que superados os óbices de admissi-
bilidade dos recursos excepcionais32. Há, por outro lado, que se considerar 
ainda o art. 517 do CPC, que permite suscitar questões de fato inéditas na 
apelação, desde que se prove que a parte não a alegou anteriormente por 
motivo de força maior. A doutrina tem considerado que essas questões de 
fato, assim como ocorre em relação ao art. 131 do CPC, não podem intro-
duzir inovação à causa de pedir33, tratando-se, mais uma vez, de fatos se-
cundários, acessórios. Eventuais fatos essenciais supervenientes apenas 
poderão ser invocados nos limites do art. 462 do CPC, que, como se viu, 
apresenta interpretação controvertida.

Independentemente da ampliação ou da restrição de seu âmbito de 
aplicação, é absolutamente imprescindível, de todo modo, que os dispositi-
vos ora analisados sejam revisitados à luz do contraditório participativo e 
do dever de diálogo entre as partes no processo e o órgão judicial. Nos ter-
mos do art. 131 do CPC, o julgador pode conhecer de fatos e circunstâncias 
não alegadas pelas partes. O art. 462 do CPC permite, por sua vez, que o juiz 
conheça de fatos essenciais, mesmo de ofício. Isso não significa, porém, que 
o juiz possa surpreender as partes, decidindo com base em fatos não deba-
tidos nos autos ou, pior ainda, em causa de pedir sequer alegada.

A doutrina contemporânea tem destacado a proibição das chamadas 
decisões surpresa, fundadas em questão de fato ou de direito não debatidas 
no processo, como decorrência do contraditório em sua dimensão partici-
pativa, do dever de boa-fé com que devem proceder os poderes públicos ou, 
ainda, do dever de colaboração no processo civil34. Em boa hora, o projeto 

32. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, tem prestigiado tal entendimento, como se veri-
fica em STJ, REsp 2041/RJ, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 3.4.1990, DJ 
7.5.1990 e, mais recentemente, em EDcl nos EDcl no REsp 425.195/PR, rel. Min. Laurita Vaz, 
Quinta Turma, j. 12.8.2008, DJe 8.9.2008 e REsp 327.004/RJ, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, j. 14.8.2011, DJ 24.9.2001. Não se pode, porém, utilizar o fato novo como fun-
damento para o próprio recurso excepcional, que precisa ser admitido por outro motivo devido à 
exigência de prequestionamento, como já se decidiu, por exemplo, em STJ, AgRg no Ag 1.355.283/
MS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.4.2011, DJ 4.5.2011. Em doutrina, v. OLIVEIRA, Carlos Alberto 
Alvaro de, cit., p. 181/182.

33. V., entre outros, BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, v. V, p. 456; SOUSA, Everardo de, Do princípio da eventualidade no sistema 
do Código de Processo Civil, Revista Forense, v. 251, ago./set. 1975, p. 112; RUBIN, Fernando, A 
preclusão na dinâmica do processo civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 215/216. 

34. Na doutrina estrangeira, o assunto não é novo, como se observa, por exemplo, em TROCKER, Ni-
coló. Processo civile e costituzione – Problemi di diritto tedesco e italiano. Milano: Giuffrè, 1974, p. 
723/724 e em COMOGLIO, Luigi Paolo. La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile. 



do novo Código de Processo Civil, que hoje se encontra na Câmara dos De-
putados (Projeto de Lei nº 8.046/2010) explicita tal vedação em seu art. 10, 
caput35, caminhando na mesma direção que outros códigos processuais, em 
que a proibição das decisões surpresas também é expressa36.

Mesmo na vigência do CPC atual, que não contém regra explícita a este 
respeito, o juiz não pode surpreender as partes com fundamentos de fato 
ou de direito que não foram submetidos ao crivo do contraditório, sob pena 
de incorrer em flagrante violação às garantias fundamentais do processo. 

3.	A	TORRE	DE	BABEL	NO	ATUAL	PROCESSO	CIVIL	BRASILEIRO	

A observação da atual disciplina da estabilização da demanda no pro-
cesso civil brasileiro demonstra que, quando o legislador impõe rígidas 
proibições, não demoram a surgir inconsistências em seu modelo aparen-
temente ideal. Além disso, a inexistência de válvulas de escape adequada-
mente dimensionadas na legislação cria alguns pontos de estrangulamento 
para os casos difíceis, o que acaba estimulando a jurisprudência a criar al-
gumas aberturas, mas de forma imprevisível e casuística.

O Código de Processo Civil em vigor abre espaço para inconsistências 
com um modelo rígido de estabilização da demanda em pelo menos dois 
pontos.

O primeiro aspecto inconsistente consiste na previsão da oposição in-
terventiva, disciplinada no art. 59 do CPC37. Como se sabe, a oposição con-
siste em demanda por miro da qual terceiro deduz pretensão incompatível 
com os interesses de autor e réu de um processo de conhecimento penden-
te. Trata-se de modalidade de intervenção de terceiro que amplia subjetiva 
e objetivamente os limites da demanda: o terceiro poderá, até a audiência 

Padova: Cedam, 1970, p. 145/146. Entre os autores brasileiros, sobre o tema, destacam-se BEDA-
QUE, José Roberto dos Santos, Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório in CRUZ 
E TUCCI, José Rogério; BEDAQUE, José Roberto dos Santos (Coord.), cit., p. 38/42; OLIVEIRA, Car-
los Alberto Alvaro de, cit., passim, especialmente p. 164/168; NERY JR., Nelson, Princípios do pro-
cesso na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 221/230 e MITIDIERO, 
Daniel, Colaboração no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 149/156.

35. Assim prevê o art. 10, caput do projeto do novo CPC: “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 trata de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício”.

36. Nesse sentido, por exemplo, vejam-se o § 139, 2 e 3 da ZPO alemã, o art. 16 do Noveau Code de 
Procédure Civile francês e o art. 3º, n. 3 do Código de Processo Civil português. 

37. Assim prevê o art. 59 do CPC: “A oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos 
principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença”.
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de instrução e julgamento38, ingressar no processo e agregar-lhe novo pedi-
do, formulado pelo opoente contra o autor e o réu, a ser apreciado conjun-
tamente com os pedidos originários pela mesma sentença.

A contradição é evidente: impede-se que o autor, por exemplo, acres-
cente novo pedido ou causa de pedir após o saneamento do processo e mes-
mo com a concordância do réu, mas se permite livremente que terceiro, 
sem o consentimento de nenhuma das partes originárias, ingresse em pro-
cesso alheio formulando novo pedido até a audiência de instrução e julga-
mento. Por isso que já se afirmou, logo no início do presente estudo, que 
não se mostra possível separar totalmente os fenômenos da modificação 
objetiva e subjetiva da demanda, muito embora regulados em dispositivos 
separados no Código de Processo Civil em vigor, sob pena de incorrer em 
inconsistência.

O segundo ponto inconsistente diz respeito ao instituto da conexão. 
Diante de um modelo rígido de estabilização da demanda e vislumbrada, 
no curso do processo, a necessidade de introdução de uma nova causa de 
pedir ou pedido relacionados àqueles já deduzidos, mesmo após superados 
os lapsos temporais previstos no art. 264 do CPC, o que fazer? Simples: bas-
tará propor uma nova demanda conexa, a ser distribuída por dependência 
ao processo originário (art. 253, I do CPC). A depender da fase processual 
em que a demanda originária se encontre, será possível inclusive o julga-
mento conjunto de todas as causas de pedir e pedidos formulados (art. 105 
do CPC).

O resultado dessa estratégia, como se percebe, conduziria, por via 
transversa, a resultado vedado pelo princípio da estabilização da deman-
da39. Seria possível ampliar os limites do objeto litigioso a ser apreciado na 
sentença, ainda que, do ponto de vista estritamente formal, tenham sido 
instauradas duas ações conexas. 

Em outras palavras, o legislador trancou a porta da frente para a modi-
ficação da demanda, mas deixou escancarada a porta dos fundos...

Ademais, existem ainda outras aberturas mais específicas criadas pelo 
legislador, intencionalmente ou não, que igualmente possibilitam a altera-
ção da demanda além das hipóteses delineadas no art. 264 do CPC. Admite-

38. Após a audiência, haverá lugar apenas para a oposição autônoma, nos termos do art. 60 do CPC, 
que consiste em processo incidental proposto por terceiro.

39. V. LEONEL, Ricardo de Barros, cit., p. 246 e BUENO, Cássio Scarpinella, Curso sistematizado de 
direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 2, t. 1, p. 134.



-se, por exemplo, a inclusão de matéria fora dos limites postos na petição 
inicial e na contestação a todo e qualquer momento no processo para fins 
de homologação de transação (art. 475-N, III do CPC)40. Da mesma forma, 
a Lei de Execução Fiscal permite, em seu art. 2º, § 8º, que a Fazenda emen-
de ou substitua a Certidão de Dívida Ativa até a prolação de sentença nos 
embargos do executado, o que corresponde a uma modificação da causa 
de pedir admitida pela lei de forma excepcional, mesmo para fases mais 
avançadas do processo, como já reconhecido expressamente em acórdão 
do Superior Tribunal de Justiça41.

Continuando, assim, a ilustração proposta anteriormente, o Código de 
Processo Civil em vigor fechou a porta da frente para a modificação da de-
manda após a fase de saneamento, mas não apenas permitiu que ficasse es-
cancarada a porta dos fundos, como também deixou abertas várias janelas 
pela casa inteira. 

A previsão dessas aberturas, em si mesma, é elogiável por atenuar os 
rigores de um sistema excessivamente rígido. O que se critica, entretanto, 
é a absoluta ausência de sistematicidade no tratamento da matéria. Há aí 
certa hipocrisia normativa: o legislador apresenta um discurso de estabili-
zação rápida da demanda para preservar a celeridade processual e o direito 
de defesa do réu, mas sabe que não é possível isolar totalmente o processo 
dos efeitos do tempo, bem como de eventuais alterações fáticas ou norma-
tivas. Elaboram-se, então, saídas procedimentais casuísticas, sem preocu-
pação em estabelecer um sistema harmônico que possa conferir segurança 
jurídica.

A situação se agrava ainda pelo fato de que não estão claramente defi-
nidos, no processo civil brasileiro, os limites para a aplicação do tradicional 
brocardo jurídico do iura novit curia, segundo o qual o juiz conhece o direi-
to, devendo aplicá-lo de ofício aos fatos alegados pelas partes42. Há quem 
sustente interpretação ampliativa, permitindo que o juiz varie a qualifica-
ção jurídica apresentada, desde que se atenha aos fatos que foram trazidos 

40. E, por isso mesmo, já houve quem sustentasse que tal dispositivo teria atenuado o rigor da es-
tabilização da demanda, como se verifica, por exemplo, em DIDIER JR., Fredie, Curso de direito 
processual civil. Salvador: Juspodvm, 2009, v. 1, p. 435/436.

41. V. STJ, REsp 504.168/SE, Segunda Turma, rel. Min. Franciulli Netto, j. 19.8.2003, DJ 28.10.2003 
(Extrai-se da ementa do acórdão a afirmação de que “a Fazenda Pública tem a prerrogativa de al-
terar a causa petendi no curso da ação executiva”). O mesmo entendimento se encontra em ASSIS, 
Araken de. Manual do processo de execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 813.

42. Sobre os aspectos históricos do iura novit curia, v. amplamente BAUR, Fritz, Da importância da 
dicção iura novit curia, Revista de Processo, v. 3, jul./set. 1976, v. 169/177.
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ao processo pelas partes43. Autores há, por outro lado, que sustentam que 
o juiz está autorizado somente a corrigir a indicação dos dispositivos legais 
apontados pelas partes, mas não alterar a relação jurídica de direito mate-
rial invocada44.

Parece correto, no entanto, que se limite a incidência do iura novit curia 
apenas ao dispositivo legal invocado pelas partes, sob pena de vulnerar não 
somente o princípio do contraditório, como também o princípio da deman-
da. O juiz não pode surpreender as partes com uma nova qualificação ju-
rídica sequer suscitada e as partes têm o direito de delimitar, subjetiva e 
objetivamente, os limites em que será exercida a jurisdição, não se deven-
do permitir que o Estado interfira arbitrariamente na esfera de liberdade 
individual dos litigantes sem a sua provocação45. Não se pode desprezar 
a previsão, no art. 282, III do CPC, de que o autor indique na inicial os fun-
damentos jurídicos do pedido, sendo o contraditório o principal motivador 
desse requisito46. O iura novit curia deve, assim, ser limitado à correção do 
nomen iuris ou dos dispositivos legais invocados47. 

Dessa forma, por exemplo, em uma reintegração de posse sob o funda-
mento de que o autor teria cedido o imóvel ao réu em regime de comodato, 
o juiz pode corrigir o dispositivo legal invocado na petição inicial se o de-
mandante, por equívoco, referiu-se a alguma norma sobre locação. O julga-
dor não poderá, entretanto, acolher o pedido do autor, caso entenda que a 
relação jurídica de direito material existente entre as partes era de locação 

43. V., entre outros, BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Os elementos objetivos..., cit., p. 32.
44. V. GRECO, Leonardo, cit., p. 204; PINTO, Junior Alexandre Moreira, cit., p. 83/87 (afirmando, po-

rém, que o juiz poderia considerar causa de pedir diversa, desde que antes consultasse as partes); 
JARDIM, Augusto Tanger, cit., p. 121; CRUZ, José Raimundo Gomes da, Causa de pedir e interven-
ção de terceiros, Revista dos Tribunais, v. 662, dez. 1990, p. 48.

45. Sobre a relação entre o princípio da demanda e a proteção da liberdade individual contra interfe-
rências arbitrárias do Estado, v. GRECO, Leonardo, cit., p. 537/539.

46. V. PINTO, Junior Alexandre Moreira, cit., p. 87.
47. Alcança-se, assim, solução que parece semelhante à delineada no art. 218.1 da LEC espanhola, 

segundo o qual o tribunal “sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho 
o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las 
normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los liti-
gantes”. Mesmo assim, dada a abertura dos termos utilizados no aludido dispositivo, a matéria é 
ainda bastante controvertida na doutrina daquele país, como se observa em SÁNCHEZ, Guillermo 
Ormazabal, Iura novit curia – La vinculación del juez a la calificación jurídica de la demanda. Ma-
drid: Marcial Pons, 2007, p. 48/58 (relacionando autores que sustentam uma menor amplitude do 
iura novit curia, respeitando a qualificação jurídica apresentada pelas partes, como Andrés de la 
Oliva Santos e Isabel Tapia Fernández; e outros que admitem a alteração da qualificação jurídica 
pelo juiz, desde que observados os limites dos fatos jurígenos alegados no processo, como Juan 
Montero Aroca e Manuel Ortells Ramos).



e estaria presente algum dos motivos para a sua resolução. Nessa hipótese, 
além de exercer jurisdição sobre causa de pedir diversa da invocada na pe-
tição inicial, o juiz surpreenderia o réu com uma nova qualificação jurídica.

Nada obstante, ainda há muita controvérsia sobre todos esses pontos. 
O resultado de um modelo que adota um discurso formal excessivamen-
te rígido, mas com aberturas pouco definidas, é um sistema processual 
contraditório, inconsistente e com previsão de válvulas de escape insufi-
cientes. 

Mesmo a possibilidade de reunião de ações conexas, que aparenta ser 
a abertura mais geral no sistema de estabilização da demanda regulado no 
Código de Processo Civil atual, encontra limites. Se a ação originária estiver 
em fase avançada, a reunião dos processos para julgamento conjunto po-
derá não mais ser viável, sobretudo se já tiver sido proferida sentença em 
um deles48. Além disso, tal alternativa não será capaz de lidar com possíveis 
erros não maliciosos cometidos pelo autor no início do processo quanto à 
causa de pedir ou ao pedido, nem com eventual necessidade de ajuste de 
suas alegações às teses defensivas apresentadas pelo réu.

Não surpreende, diante desse quadro, que a jurisprudência promova 
aberturas casuísticas ao regime de estabilização da demanda disciplinado 
na legislação vigente, até mesmo em prestígio ao princípio da efetividade 
da jurisdição, aproveitando-se, entre outros fundamentos, das controvér-
sias doutrinárias sobre os limites de aplicabilidade do art. 462 do CPC e 
do adágio iura novit curia. Relativamente freqüentes são também os casos 
de interpretação compreensiva do pedido, ou seja, interpreta-se de forma 
ampla o pedido formalmente deduzido, a fim de extrair dele o pedido que 
realmente deveria ter sido submetido à apreciação do julgador49, para além 
dos casos de pedidos considerados implícitos (como os juros legais de mora 
e a correção monetária), colocando em risco as garantias do contraditório e 
da ampla defesa asseguradas ao réu50. 

48. Aplica-se, neste caso, o entendimento consolidado na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça: 
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

49. Nesse sentido, entre outras hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que pe-
didos genéricos de indenização (“condenação nas perdas e danos”) autorizam a condenação do 
réu em danos materiais e morais ou, tratando-se de questão que envolva apenas danos materiais, 
em danos emergentes e lucros cessantes. V., exemplificativamente, STJ, AgRg no Ag 1332176/PR, 
Quarta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2011, DJe 9.8.2011; AgRg no REsp 994827/
RS, Primeira Turma, rel. Min. Halmilton Carvalhido, j. 28.9.2010, DJe 4.11.2010; REsp 779.805/DF, 
Quarta Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 14.11.2006; DJ 12.2.2007. 

50. V., no mesmo sentido do texto, GUEDES, Cintia Regina, cit., p. 281.
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Assim, já se pode questionar até que ponto, na prática, o direito brasi-
leiro pode continuar a ser enquadrado como um sistema absolutamente rí-
gido de estabilização da demanda. Nesse sentido, recentes estudos sobre a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corroboram tal constatação.

Um dos primeiros estudos sobre a matéria no âmbito do Superior Tri-
bunal de Justiça foi realizado por Daniela Monteiro Gabbay para a sua dis-
sertação de mestrado defendida em 2007 na Universidade de São Paulo. 
Publicada em formato comercial no ano de 201051 e abrangendo um total 
de duzentos e setenta e um julgados proferidos por aquele tribunal no pe-
ríodo compreendido entre agosto de 1989 e setembro de 2006, a pesquisa 
chegou às seguintes conclusões relevantes para o presente trabalho:

a) a regra da correlação da sentença ao pedido tem sido formalmente ob-
servada, mas são muito frequentes os casos em que sua aplicação ocor-
re de forma “não estrita”, ou seja, o julgado considera que não houve 
extrapolação do pedido, mas admite uma interpretação ampliativa dos 
elementos objetivos delimitados na inicial. Os julgados que aplicaram 
a regra da correlação de forma “não estrita” atingiram 60,71% no caso 
de direitos tidos como disponíveis e impressionantes 75,94% para os 
casos que envolveram direitos considerados indisponíveis52;

b) em conseqüência disso, é possível afirmar que a regra da correlação 
costuma ser observada com menor rigor para os direitos indisponíveis, 
mas também em número bastante expressivo de casos envolvendo di-
reitos disponíveis é possível observar uma interpretação consideravel-
mente flexível da regra;

c) a observância do contraditório e a ausência do prejuízo são fatores que 
podem atenuar a observância da regra da correlação. Nesse sentido, 
um dos julgados analisados considerou expressamente que a alteração 
da qualificação jurídica pelo juiz não poderá ocorrer se houver preju-
ízo ao direito de defesa; entretanto, se a nova qualificação se adequar 

51. V. GABBAY, Daniela Monteiro, Pedido e causa de pedir. São Paulo: Saraiva, 2010.
52. V. GABBAY, Daniela Monteiro, cit., p. 147/148. Mais à frente, o estudo indica que os percentu-

ais são aproximadamente os mesmos em todas as seis turmas do Superior Tribunal de Justiça, 
variando entre 64% (Quarta Turma) e 82% (Segunda Turma), afastando possível suposição de 
idiossincrasia de alguns de seus órgãos fracionários. Até mesmo a pequena diferença apontada, 
por exemplo, entre as Primeira e Segunda Turmas, com os maiores percentuais encontrados (74% 
e 82%) e as Terceira e Quarta Turmas, com os menores percentuais (67% e 64%) decorre das ma-
térias de competência dos órgãos fracionários, já que as matérias envolvendo direito público em 
geral, de competência das duas primeiras turmas do Superior Tribunal de Justiça, frequentemente 
envolvem direitos indisponíveis. 



perfeitamente às pretensões deduzidas, sem qualquer influência na 
instrução do processo, não haverá limite para a atuação do juiz53;

d) há hipóteses de pedidos implícitos que são admitidos de forma pacífica 
pelo Superior Tribunal de Justiça54.

A autora do estudo em análise conclui, a partir desses dados empíricos, 
que a quebra da rigidez procedimental e a flexibilidade na interpretação 
da regra da correlação da sentença ao pedido que vem sendo aplicada pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revelam a necessidade de 
se repensar os elementos objetivos da demanda no direito brasileiro, o que 
dependeria sobretudo, em sua visão, de uma consideração mais dinâmica e 
dialogal do objeto do processo55.

Outro estudo ainda mais amplo sobre o tema foi apresentado na dis-
sertação de mestrado de Elias Gazal Rocha, defendida em 2009 na Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro56. A pesquisa, que analisou um número 
substancialmente maior de julgados do Superior Tribunal de Justiça, indica 
que, apesar da aparente singeleza das normas contidas nos arts. 264 e 294 
do CPC, a estabilização da demanda suscita muitos debates em todos os 
estágios processuais.

Nas fases processuais que antecedem o ingresso do réu no processo, 
aponta a pesquisa que pode haver restrições à alteração da demanda nos 
seguintes casos:

a) indeferimento de medidas liminares inaudita altera parte, em que o 
autor por vezes acresce às suas razões recursais argumentos que mo-
dificam a causa de pedir ou o pedido, o que poderá, eventualmente, 
prejudicar o direito de defesa do réu, visto que o prazo de resposta para 
o recurso costuma ser inferior ao da contestação57;

b) indeferimento da inicial de ação rescisória, caso que o Superior Tribu-
nal de Justiça, quando se considera incompetente para o processamen-

53. V. GABBAY, Daniela Monteiro, cit., p. 156/157.
54. V. GABBAY, Daniela Monteiro, cit., p. 157/159.
55. V. GABBAY, Daniela Monteiro, cit., p. 159/160.
56. V. ROCHA, Elias Gazal. Modificação do pedido e da causa de pedir, na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, como instrumento do acesso à justiça. 2009. Dissertação (Mestrado em Direito 
Processual) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

57. V. ROCHA, Elias Gazal, cit., p. 60/66 (apresentando considerações semelhantes também para o 
caso de sentença liminar de improcedência disciplinado no art. 285-A do CPC).
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to e julgamento do feito, costuma extinguir o processo, sem resolução 
de mérito, em vez de encaminhar os autos ao tribunal competente58;

c) opção pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis e renúncia ao valor ex-
cedente ao limite de quarenta salários mínimos (art. 3º, § 3º da Lei nº 
9.099/95), o que acarreta, ainda que de modo indireto, modificação do 
pedido formulado antes mesmo do ingresso do réu na lide59.

Entre a citação do demandado e a fase de saneamento, o estudo apre-
senta ainda algumas considerações a respeito da relativização da exigência 
de anuência do réu para a modificação da demanda. Considerou-se que a ju-
risprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a anuência táci-
ta do réu, quando este se limita a impugnar os novos fundamentos trazidos 
pelo autor60. Apontou-se, ainda, que o consentimento do réu tem sido dis-
pensado sempre que a modificação da demanda não lhe acarretar prejuízo, 
ou não decorrer da conduta do autor, mas das circunstâncias dos autos ou 
de qualquer outra razão atribuída ao próprio réu61. A anuência do réu tem 
sido dispensada também em alguns procedimentos especiais de interesse 
público, sendo ainda permitida a alteração da causa de pedir ou do pedido 
na hipótese de litisconsórcio passivo, quando apenas alguns réus já tenham 
oferecido contestação, até que seja realizada a citação do último réu, sob o 
entendimento de que o prazo para a resposta ainda não se iniciou62.

Ainda nesta fase processual, o estudo aponta que a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça tem permitido a emenda da petição inicial 
após a apresentação de contestação quando tal providência for necessária 
para sanar eventual inépcia ou, ainda, decorrer da própria legislação pro-
cessual, tal como se verifica no caso de inclusão de litisconsorte necessário, 
nos termos da regra contida no art. 47, parágrafo único do CPC. A razão fun-

58. V. ROCHA, Elias Gazal, cit., p. 66/69. Curioso observar que, no âmbito dos mandados de segurança 
de sua competência originária, os tribunais superiores também determinavam a sua extinção sem 
resolução de mérito, em vez de encaminhar os autos ao órgão competente. No entanto, a partir do 
julgamento do Supremo Tribunal Federal no caso MS ED 25.087/SP, Pleno, rel. Min. Carlos Britto, 
j. 21.9.2006, DJe 11.5.2007, a orientação se alterou e atualmente tem prevalecido o entendimento, 
com o qual se concorda, de encaminhamento do processo ao órgão competente. Sobre a discus-
são, entre outros, ROQUE, Andre Vasconcelos; DUARTE, Francisco Carlos, Mandado de segurança. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 27/28.

59. V. ROCHA, Elias Gazal, cit., p. 69/72.
60. V., nesse sentido, STJ, REsp 21.940/MG, Terceira Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 9.2.1993, DJ 

8.3.1993.
61. V., sobre o ponto, os diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça relacionados por ROCHA, 

Elias Gazal, cit., p.79/81 (notas 148 a 154).
62. V. STJ, REsp 804.255/CE, Terceira Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14.2.2008, DJe 

5.3.2008 e REsp 482.087/RJ, Quarta Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 3.5.2005, DJ 13.6.2005.



damental para estas exceções à regra geral estabelecida no art. 264 do CPC, 
segundo o autor da pesquisa, está na possibilidade de o autor propor nova 
ação, quando a anterior houver sido extinta sem resolução de mérito63.

Um dos dados mais impressionantes neste estudo, todavia, se refere às 
fases que sucedem o saneamento do processo, em relação às quais o Código 
de Processo Civil vigente faria supor, como regra geral, a estabilização de-
finitiva da demanda, ainda que as partes concordassem em modificar seus 
elementos. Nesse sentido, a pesquisa aponta nada menos que onze possibi-
lidades de modificação da demanda após o saneador, quais sejam: a) con-
tinência da ação por outra, mais recente; b) redução do elemento objetivo 
da demanda; c) correção da certidão de dívida ativa em execução fiscal; d) 
aplicação da lei tributária mais benéfica; e) inexistência de preclusão pro 
judicato; f) modificação não intencional da demanda, desde que com res-
peito à ampla defesa e ao contraditório; g) homologação de transação so-
bre matéria não trazida ao Judiciário; h) conversão da tutela específica em 
indenização pecuniária e adequação do meio executivo originário ao caso 
concreto; i) mudança da forma de liquidação do julgado; j) prolação de sen-
tença ilíquida para pedido certo e sentença líquida para pedido genérico; l) 
ocorrência de fatos supervenientes, mediante interpretação ampliativa do 
art. 462 do CPC64.

Conclui o autor, assim, que o Superior Tribunal de Justiça não tem afas-
tado de forma absoluta a modificação da demanda fora dos casos previstos 
em lei, em prestígio do direito material efetivamente discutido no processo, 
e procurando respeitar o direito ao contraditório e à ampla defesa do de-
mandado65.

Ainda que se possa discutir se todas as inúmeras hipóteses trazidas nos 
estudos ora indicados representam efetivamente modificação da demanda 
fora do regime geral que se encontra delineado nos arts. 264 e 294 do CPC, 
é inegável que a jurisprudência vem realizando flexibilizações mais ou me-
nos amplas no modelo rígido de estabilização da demanda originalmente 
delineado pelo legislador66. O problema é que essas aberturas são realiza-
das de forma absolutamente casuística, de tal maneira que atualmente já 

63. V. ROCHA, Elias Gazal, cit., p. 82/88.
64. V., amplamente, ROCHA, Elias Gazal, cit., p. 88/133.
65. V. ROCHA, Elias Gazal, cit., p. 359/360.
66. Nesse sentido, GRECO, Leonardo, cit., v. II, p. 34/35 (“Estou convencido de que o sistema brasi-

leiro – cuja origem remonta à tradição da litiscontestação quase contratual do Direito Romano 
e ao qual se contrapõem outros sistemas como o alemão – apresenta mais desvantagens do que 
vantagens, o que tem levado a jurisprudência brasileira a abrir-lhe inúmeras exceções...”).
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não se tem muita certeza de quais hipóteses admitem ou não alteração da 
causa de pedir ou do pedido fora dos casos regrados em lei. 

Quando é possível a modificação da demanda após a citação? E após a 
fase de saneamento? Como se percebe pela exposição apresentada acima, 
não é possível, à luz do processo civil brasileiro contemporâneo, responder 
a tais questionamentos de forma objetiva. Chega-se, assim, a uma verdadei-
ra torre de Babel, marcada pela insegurança jurídica e instabilidade, colo-
cando em risco importantes garantias processuais, tais como o contraditó-
rio, a lealdade processual e a duração razoável do processo.

Por isso mesmo, embora haja quem sustente que uma interpretação 
ampliativa das normas do atual Código de Processo Civil seria suficiente 
para conformar eventuais pontos de estrangulamento de estabilização da 
demanda67, vozes na doutrina surgiram defendendo a necessidade de alte-
ração legislativa na matéria68. 

4.	A	PROPOSTA	ORIgINAL	DO	ANTEPROJETO

Ao final de setembro de 2009, por meio do Ato nº 379, do Presiden-
te do Senado Federal, constituiu-se uma Comissão de Juristas encarrega-
da de elaborar um anteprojeto de novo Código de Processo Civil. Entre os 
objetivos principais do anteprojeto, podem ser enumerados os seguintes: 
estabelecer verdadeira sintonia fina do processo civil com a Constituição 
da República, criar condições para o julgamento de forma mais rente à rea-
lidade fática subjacente à causa; simplificar subsistemas do processo civil, 
como, por exemplo, o sistema recursal; otimizar o rendimento de cada pro-
cesso e, por derradeiro, imprimir maior coesão e organicidade ao sistema 
processual69.

No que interessa ao tema do presente estudo, é interessante analisar 
como surgiu a proposta original do anteprojeto, que promovia maior flexi-
bilidade na matéria.

67. V., sobre o ponto, entre outros, BEDAQUE, José Roberto dos Santos, Os elementos objetivos..., cit., 
p. 35/36 e PINTO, Junior Alexandre Moreira, cit., p. 68/76 (sustentando a possibilidade de modifi-
cação de elementos objetivos da demanda após o marco temporal delimitado no art. 264 do CPC, 
desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa do demandado). 

68. V. MITIDIERO, Daniel, cit., p. 130; RUBIN, Fernando, cit., p. 224/225; TEIXEIRA, Guilherme Freire 
de Barros, cit., p. 303/310 e DEGENSZAJ, Daniel Raichelis, cit., p. 171/172 (embora sustentando 
que, mesmo sem a edição de lei nova, recomendável para proporcionar segurança e estabilidade, 
seria possível interpretar as regras processuais vigentes conforme a Constituição para assegurar 
certa flexibilidade). 

69. Esses objetivos estão todos relacionados na exposição de motivos apresentada pela Comissão de 
Juristas ao Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney.



Analisando-se a ata da 1ª reunião da Comissão de Juristas, realizada 
em 30 de novembro de 2009, observa-se que a proposta de ampliar as pos-
sibilidades de alteração dos elementos objetivos da demanda surgiu não 
de forma autônoma, mas incorporada em outra proposta mais ampla, de 
incremento dos poderes do juiz no processo.

Para melhor visualizar a questão, cumpre destacar a seguinte passa-
gem da ata da 1ª reunião, na qual se falou pela primeira vez neste assunto:

“ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:24:52]: Tem, quase todos eles. Eu botei alguns 
poderes, alguns... Por exemplo, adequar às fases e atos processuais as especifica-
ções do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, 
respeitando-se o contraditório e ampla defesa. Seria como uma possibilidade de 
variação de procedimento. Eu acho isso importante hoje para não ficar apegado 
à forma. 

(...)

SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: Ampliar os poderes do juiz? 

ORADOR NÃO IDENTIFICADO [02:25:28]: Ampliação dos poderes do juiz, primei-
ro para adequar à fase e atos processuais as especificações do conflito, se neces-
sário, respeitando os contraditórios e ampla defesa; para permitir alteração do 
pedido na causa do pedido em determinadas hipóteses, assegurando sempre ampla 
defesa. Os processos chegam no final todo pronto, mas tem um detalhe da causa de 
pedido que faltou, você vai extinguir o processo mesmo no pedido... Possibilitar que 
o juiz faça essa adequação também. (...)”70

Infelizmente, pela transcrição da ata, não foi possível determinar de 
quem partiu a proposta de maior flexibilidade na modificação da deman-
da. Nada obstante, o fato de que ela surgiu inserida em uma proposta mais 
abrangente de ampliação dos poderes do juiz no processo não deixa de 
conferir certa razão aos ensinamentos de Corrado Ferri, para quem os sis-
temas processuais com maior carga de inquisitoriedade, ou seja, que con-
cedessem ao juiz maior iniciativa em matéria de investigação fática e deter-
minação dos meios de prova a serem produzidos, admitiriam a alteração 
da demanda em maior amplitude que um sistema em que predominasse o 
princípio dispositivo71-72.

70. SENADO FEDERAL, Comissão de Juristas “Novo Código de Processo Civil – Ata da 1ª reunião, p. 64, 
obtida em www.senado.gov.br (acessado em 18 de setembro de 2011). Grifos nossos.

71. V FERRI, Corrado, cit., p. 49 (analisando o processo civil soviético na época e concluindo que, em 
um sistema inquisitório, há espaço mais amplo para a modificação da demanda).

72. É importante ressalvar, todavia, que não existe na atualidade sistema processual puramente dis-
positivo, nem totalmente inquisitorial. O que varia são apenas as cargas desses dois princípios e o 
seu equilíbrio nos diversos ordenamentos processuais. Sobre o ponto, de forma geral, v. BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos, O processo civil contemporâneo: um enfoque comparativo in Temas de 
Direito Processual (Nona Série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 41/42; JOLOWICZ, J. A., Modelos ad-
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É verdade que não existe uma vinculação necessária: sistemas proces-
suais com fortes traços de dispositividade poderiam, pelo menos em tese, 
admitir a modificação da demanda de forma bastante ampla. O contrário 
também seria verdadeiro, na medida em que a ampla iniciativa assegurada 
ao juiz em matéria fático-probatória em um modelo inquisitorial poderia 
estar limitada aos elementos objetivos da demanda que tenham sido in-
dicados pelo autor na petição inicial73. Apesar das ressalvas, não se pode 
negar que há certa tendência de que inquisitoriedade e maior amplitude 
da modificação da demanda caminhem juntas e o anteprojeto do novo CPC 
reforça essa conclusão.

O assunto voltou a ser debatido de forma mais aprofundada por ocasião 
da 10ª reunião da comissão de juristas, realizada em 22 de abril de 2010. 
Neste momento, já se discutia a redação final dos artigos no anteprojeto e 
a análise da ata evidencia que a principal preocupação da comissão de ju-
ristas consistiu em estabelecer em quais casos a modificação da demanda 
passaria a ser permitida, sem que se estimulasse a eternização dos conflitos 
e a deslealdade das partes no processo:

“SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: “Poderá o autor aditar ou modificar o pe-
dido ou a causa do pedir, desde que o faça de boa-fé”, isso aí é um... “e o aditamento 
ou alteração não seja suscetível e causar excessiva demora no processo...” Isso aí... 
Ou vai ou não vai, ou deixa ou não deixa. Esses critérios abertos... 

SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Fui eu que mandei essa observação para a 
Teresa. 

SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Olha, eu entendo o seguinte. Eu vou falar uma 
coisa... 

SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: É muito salamaleque. Aqui não dá.

SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Não, não. Mas eu acho que um freio tem que 
colocar, porque de repente vem o autor, está chegando a hora de proferir a senten-
ça e ele quer acrescentar um pedido. Ou até o próprio réu. Não, não seria o caso... 

SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Se tiver pedido contraposto pode. 

versarial e inquisitorial de processo civil. Trad. José Carlos Barbosa Moreira. Revista Forense, ano 
100, n. 372, mar./abr. 2004, p. 135; TROCKER, Nicoló; VARANO, Vincenzo, Concluding remarks in 
TROCKER, Nicoló; VARANO, Vincenzo. (Org.), The reforms of civil procedure in comparative pers-
pective. Torino: G. Giappichelli, 2005, p. 245. 

73. Tal constatação reforça a absoluta correção em se distinguir o princípio da demanda ou da inicia-
tiva das partes, que se refere à inércia do juiz quanto às questões de direito material do princípio 
dispositivo, que diz respeito à divisão de trabalho entre juiz e partes uma vez já instaurado o 
processo, sobretudo quanto à iniciativa relativa aos fatos e às provas a serem produzidas. V., sobre 
a distinção apontada, SANTOS, Moacyr Amaral, cit., v. 2, p. 104 e 106/107 e GRECO, Leonardo, cit., 
v. 1, p. 546.



SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Daí o Juiz, me parece que o Juiz vai ter que ter 
a condição de dizer assim: “Não, aqui não dá, você que mova outra ação”. 74

A discussão sobre o tema na comissão conduziu a uma solução de com-
promisso. A modificação da demanda seria admitida até a sentença, como 
se buscava na proposta original, mas desde que isso não ampliasse o objeto 
da prova, conforme se depreende das passagens abaixo destacadas:

“SR. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: Eu acho que podia fazer, seria um freio, é 
dizer que essas mudanças não sejam aquelas que exijam novas provas, que se-
jam...

SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: Não ampliem o objeto da prova. 

SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Perfeito. 

SR. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: Isso, porque às vezes... 

SR. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: Ah, sim. 

SR. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: Aí ótimo”.75

(...)

“SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: Então vamos lá. 

SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Eu acho que essa restrição é interessante. 

SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: Vamos começar. É interessante. 

SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Essa possibilidade da restringir a que não 
afete em nada na matéria de fato. 

SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: Então vamos aqui. Vamos botar diferente: 
“O autor poderá, até o saneamento”. Até o saneamento, não foi? 

SR. ADROALDO FURTADO FABRÍCIO: Não, eu até acharia que até, com essa restri-
ção que o Humberto propõe, eu acho que até poderia ficar. 

SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: Eu também acho. 

SR. PRESIDENTE MINISTRO LUIZ FUX: Ficar assim, então fica assim: “O autor po-
derá até o momento da prolação da sentença aditar ou modificar o pedido ou a 
causa de pedir, desde que não amplie o objeto da prova”.76

Na ata da 12ª reunião da comissão de juristas, realizada em 27 e 28 de 
abril de 2010, ainda que o tema da modificação da demanda não tenha sido 
discutido de forma específica, encontra-se nova referência ao assunto, dan-
do conta de que a proposta de permitir novas hipóteses de alteração dos 

74. SENADO FEDERAL, Comissão de Juristas “Novo Código de Processo Civil – Ata da 10ª reunião, p. 
2026/2027, obtida em www.senado.gov.br (acessado em 18 de setembro de 2011)

75. SENADO FEDERAL, cit., p. 2027/2028.
76. SENADO FEDERAL, cit., p. 2029.
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elementos objetivos da demanda estava ligada ao princípio da economia 
processual que, como já visto neste estudo, constitui um dos fundamentos 
dos sistemas processuais flexíveis na matéria:

“SRA. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: E colocássemos nos poderes do Juiz, 
se for o caso, dentro de certos limites, a possibilidade de correção da legitimação 
passiva. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou colocando nas entrevistas que 
eu estou dando, e mesmo na exposição de motivos, que depois vou mostrar para 
vocês o esboço que eu estou fazendo, essa ideia de que na economia processual está 
incluída a necessidade de se extrair do processo tudo aquilo que ele pode dar. Então, 
na verdade, o processo pode ficar um pouquinho mais complicado, mas compensa, 
porque aí não tem outro. Então, no fundo essa é a ideia de todas as intervenções de 
terceiro, assim como é a ideia embutida na possibilidade de mudar o pedido, mudar 
a causa de pedir. Então as pessoas estão me perguntando: “Mas não vai ficar o 
processo mais complicado?” Vai, mas em compensação é aquele e acabou. Todas 
as complicações, entre aspas, que nós criamos para recursos especiais e para re-
curso extraordinário são para isso. Porque se fica a ação decidida por um funda-
mento só, vai ter outra. Lógico. Então essa é uma ideia interessante que a gente 
poderia, digamos, reforçar do ponto de vista dela estar efetivamente presente no 
nosso Código, colocando a nomeação à autoria nesses termos”.77 

Ao longo das atas disponibilizadas pelo Senado Federal, não se encon-
tra mais nenhuma outra discussão sobre o tema da modificação da deman-
da.

Surpreendentemente, todavia, o anteprojeto do novo CPC apresenta 
uma norma sobre o tema com modificações bastante substanciais em rela-
ção ao que ficou discutido nas atas. A limitação imposta quanto ao objeto da 
prova, que tinha sido a solução de compromisso alcançada na 10ª reunião 
da comissão, já não mais estava mais presente. Além disso, assegurou-se 
expressamente, de forma elogiável, o direito de a parte contrária se ma-
nifestar sobre a modificação da demanda e produzir prova suplementar, 
resguardando-se o princípio do contraditório.

Ao que tudo indica, portanto, a discussão avançou na comissão de juris-
tas sem que isto tivesse sido registrado em qualquer ata de reunião.

De todo modo, assim ficou redigido o art. 314 do anteprojeto, que tra-
tava da modificação dos elementos objetivos da demanda:

77. SENADO FEDERAL, Comissão de Juristas “Novo Código de Processo Civil – Ata da 12ª reunião, p. 
23/24, obtida em www.senado.gov.br (acessado em 18 de setembro de 2011). Essa foi também 
a tônica encontrada na exposição de motivos do anteprojeto elaborada pela comissão: “O novo 
sistema permite que cada processo tenha maior rendimento possível. (...) As partes podem, até a 
sentença, modificar pedido e causa de pedir, desde que não haja ofensa ao contraditório. De cada 
processo, por esse método, se obtém tudo o que seja possível”.



Art. 314 – O autor poderá, enquanto não proferida a sentença, alterar ou aditar 
o pedido e a causa de pedir, desde que o faça de boa-fé e que não importe em 
prejuízo para o réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de ma-
nifestação 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 á res-
pectiva causa de pedir.

O dispositivo em análise certamente promoveria maior flexibilidade na 
matéria e, dados os relevantes fundamentos tanto de um sistema de maior 
rigidez quanto de um modelo mais flexível, a adequada solução somente 
pode ser encontrada em um ponto de equilíbrio, que envolverá necessa-
riamente a análise do caso concreto. Não parece, desse modo, ser possível 
fugir de conceitos jurídicos indeterminados (por exemplo, a“boa-fé”) como 
se tentou na 10ª reunião da comissão de juristas. Entendimento contrário 
acabaria por engessar o juiz nos casos difíceis, criando pontos de tensão 
a exigir novas válvulas de escape, ainda que em menor escala, como já se 
observa no regime atual.

Isso não quer dizer, todavia, abertura absoluta e irrestrita. O dispositi-
vo original do anteprojeto pecava por estabelecer apenas um único critério 
de avaliação para o juiz, absolutamente aberto, que consistia na boa-fé da 
parte que desejasse alterar a demanda. Outros critérios poderiam ter sido 
previstos no anteprojeto, inclusive com inspiração na experiência acumu-
lada em ordenamentos jurídicos estrangeiros, a fim de conferir maior obje-
tividade, sem prejudicar a necessária abertura e flexibilidade na matéria78. 

A simples previsão de obediência ao contraditório, por si só, não seria 
capaz de afastar os inconvenientes de um sistema excessivamente flexível, 
não apenas pelo óbvio motivo de se abrir a possibilidade de frustração do 
princípio da duração razoável do processo, mas também porque o réu pode 
ser colocado em uma situação bastante difícil se a modificação vier a acon-
tecer após a fase instrutória. A nova estratégia defensiva a ser praticada por 
conta da alteração da demanda pode ser até mesmo incompatível com a 
instrução processual já realizada79. Se o réu imaginasse que isso ocorreria, 

78. Nesse sentido, já se apontou a necessidade de que se levassem em consideração outros fatores 
além da simples boa-fé prevista no art. 314 do anteprojeto, tais como: a) possibilidade de evitar 
o ajuizamento de novas demandas; b) busca da verdade material que possa conduzir à melhor 
solução da relação de direito material; c) inexistência de grave risco de prolongamento excessivo 
do procedimento; d) necessidade ou não se de reabrir a fase instrutória. V. GUEDES, Cintia Regina, 
cit., p. 291/292.

79. V., entre outros, PICO I JUNOY, Joan, cit., p. 57/58.
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ele poderia ter adotado outra estratégia desde o início para não prejudicar 
sua defesa.

O que se deveria ter feito, assim, seria aprimorar o dispositivo em aná-
lise, a fim de estabelecer mais alguns parâmetros abertos, não exaustivos e 
que não prejudicassem a maior flexibilidade desejada para a estabilização 
da demanda no direito brasileiro, mas que pudessem conferir maior objeti-
vidade na apreciação da matéria.

O anteprojeto também previa, no art. 475, norma idêntica ao art. 462 
do CPC em vigor, mas com uma modificação relevantíssima em seu parágra-
fo único. Ainda que o juiz continuasse autorizado a considerar novos fatos 
jurígenos de ofício (constitutivos, modificativos ou extintivos), seria neces-
sário nesse caso que, antes do julgamento da lide, o juiz ouvisse as partes 
sobre o fato novo. Reforça-se, assim, como analisado ao final do segundo 
item deste estudo, a vedação às decisões surpresa já estabelecida de forma 
ampla no art. 10 do anteprojeto, mesmo que fundadas em matéria cognos-
cível de ofício, em prestígio ao princípio fundamental do contraditório.

5.	O	gIRO	DE	360	gRAUS:	VOLTANDO	PARA	O	MESMO	LUgAR

O anteprojeto do novo CPC foi apresentado ao Senado Federal em ju-
nho de 2010, passando a tramitar como Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
166/2010. O projeto recebeu 217 propostas de emendas por vários Sena-
dores, algumas das quais tiveram acolhimento parcial ou total, resultando, 
então, no Substitutivo ao PLS nº 166/2010, do Senador Valter Pereira, apro-
vado em Sessão do Senado Federal de 15 de dezembro de 2010 e encami-
nhado à Câmara dos Deputados.

O projeto atualmente tramita na Câmara dos Deputados como Proje-
to de Lei nº 8.046/2010, tendo sido constituída Comissão Especial com o 
objetivo de analisar o texto e as propostas de emendas, sob a presidência 
do Deputado Fábio Trad e relatoria geral do Deputado Sérgio Barradas Car-
neiro80.

No que se refere ao assunto discutido no presente estudo, houve um 
verdadeiro “giro de 360 graus”, na medida em que se reverteu a proposta 
original do anteprojeto de ampliação dos casos de modificação da deman-
da. Voltou-se ao lugar de onde se saiu, ou seja, ao sistema rígido de estabili-
zação da demanda do atual CPC. 

80. Até o final de setembro de 2011, já haviam sido apresentadas 91 propostas de emendas ao proje-
to, conforme informações disponibilizadas em www.camara.gov.br.



O art. 314 do anteprojeto apresentado pela comissão, já analisado aci-
ma, recebeu cinco propostas de emendas dos senadores81. 

A discussão no Senado Federal sobre a estabilização da demanda, en-
tretanto, se revelou reducionista, limitando-se basicamente à sua possível 
influência negativa sobre a celeridade processual. Houve, ainda, menção 
aos princípios fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da 
ampla defesa na primeira proposta de emenda ao art. 314 do anteprojeto 
apresentada pelo Senador Adelmir Santana82. 

Não se considerou, entretanto, nenhum dos fundamentos de um siste-
ma mais flexível em termos de modificação da demanda, tais como a eco-
nomia processual (e a celeridade proporcionada, ao se dispensar o ajuiza-
mento de uma segunda demanda), a possibilidade de correção de eventuais 
omissões ou de erros não maliciosos, a busca pela justiça material do caso 
concreto ou o fortalecimento da efetividade da jurisdição, já analisados no 
primeiro item do presente estudo.

Ao final, foi aprovada a proposta de emenda nº 43, do Senador Adelmir 
Santana, sendo as demais propostas rejeitadas, nos seguintes termos:

“II.4.43 – Emenda nº 43 

A Emenda n.º 43 (similar à emenda n.º 123) merece acolhimento porque, em re-
lação à possibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir, reintroduz as 
regras previstas no art. 264 e 294 do Código em vigor. A única diferença é que no 
Substitutivo optamos por dividir o tema em incisos e não em parágrafos como fez 
a Emenda. Também fizemos alguns ajustes de redação.”83

Como se pode observar, o propósito inequívoco da emenda aprovada 
consistiu em manter o sistema rígido de estabilização da demanda con-
substanciado nos arts. 264 e 294 do CPC atual. Assim foi que, aprovado o 
substitutivo ao PLS nº 166/2010, consta a seguinte regra em seu art. 304:

Art. 304. O autor poderá: 

I – até a citação, modificar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do 
consentimento do réu; 

81. SENADO FEDERAL, Parecer nº 1.624/2010, rel. Sen. Valter Pereira, p. 91/93 e 116, disponibilizado 
em www.senado.gov.br (acessado em 27 de setembro de 2011). 

82. Pelo que consta no parecer, o Senador Adelmir Santana teria apresentado duas propostas de 
emenda ao art. 314 do anteprojeto que, entretanto, são incompatíveis entre si. Não se conseguiu 
verificar, pela análise do texto do relatório, se houve erro material na indicação do senador res-
ponsável por alguma dessas duas propostas ou se realmente foram apresentadas duas propostas 
inconciliáveis pelo mesmo senador.

83. SENADO FEDERAL, Parecer nº 1.624/2010, cit., p. 206.
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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 res-
pectiva causa de pedir.

A análise do dispositivo ora destacado revela que as modificações em 
relação ao regime atual são basicamente redacionais, não se alterando o 
sistema rígido que hoje se encontra em vigor. Não se vislumbra grande pro-
gresso pela previsão do contraditório em caso de alteração da demanda en-
tre a citação e a causa de pedir (art. 304, inciso II do projeto) porque esta é 
uma conseqüência a que se chega facilmente, na medida em que seja consi-
derada a incidência do texto constitucional sobre o CPC atual. 

O art. 475 do anteprojeto original foi incorporado ao art. 480 do substi-
tutivo sem qualquer emenda, mantendo-se inclusive o seu parágrafo único, 
que, como visto, exige que o juiz ouça as partes antes de poder considerar, 
de ofício, qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo que influa no 
julgamento da lide.

Até o presente momento (início de 2012), ainda não se sabe qual o 
rumo que a matéria irá tomar na Câmara dos Deputados. Há pelo menos 
duas propostas de emenda, com orientações distintas. A primeira emenda, 
de autoria do Deputado Laércio Oliveira, pretende incorporar no art. 304 
do PL nº 8.046/2010 a redação do art. 264 do CPC atual, sob a justificativa 
de “garantir a segurança jurídica e evitar a eternização do processo”.84 Além 
de não haver qualquer avanço na matéria, perde-se ainda a referência ao 
princípio do contraditório em caso de modificação da demanda após a ci-
tação. 

A segunda emenda, de autoria do Dep. Jerônimo Goergen, propõe a al-
teração do inciso II do art. 304 do projeto, para dispor que o autor poderá, 
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, 
mesmo sem o consentimento do réu85. De acordo com esta proposta, não 
faria sentido exigir o consentimento do réu se a sua situação jurídica se 
encontra protegida pela exigência já estabelecida no projeto de se permitir 
a manifestação do réu sobre a modificação pretendida no prazo de quinze 
dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 

84. CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMC PL 8046/10 nº 38/11, Dep. Laércio Oliveira, disponibilizado em 
www.camara.gov.br (acessado em 7 de janeiro de 2012).

85. CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMC PL 8046/10 nº 734/11, Dep. Jerônimo Goergen, disponibilizado 
em www.camara.gov.br (acessado em 7 de janeiro de 2012).



De todo modo, para evitar pedidos abusivos de alteração da causa de 
pedir ou do pedido, o mesmo parlamentar apresentou outra proposta de 
emenda, acrescentando um novo parágrafo ao art. 304, segundo o qual o 
juiz poderá analisar na sentença eventuais “repercussões sucumbenciais 
ou de litigância de má-fé”86. Não se vislumbra, todavia, inovação efetiva nes-
ta última proposta de emenda, uma vez que tal resultado já poderia ser 
alcançado mediante interpretação sistemática do projeto de lei.

Como se vê, as propostas do Dep. Jerônimo Goergen incorporam um 
sistema mais flexível que o previsto no CPC atual, embora ainda mais con-
servador que aquele concebido no anteprojeto da comissão de juristas, vis-
to que apenas admite a alteração da causa de pedir ou do pedido até o sa-
neamento do processo. Após esta fase processual, permaneceria íntegro o 
sistema rígido de estabilização da demanda e os inconvenientes apontados 
ao longo do presente estudo. 

6.	CONSIDERAçõES	FINAIS:	DESCONFIANçA	DO	JUDICIÁRIO?

Embora seja decepcionante constatar que um tema tão complexo aca-
bou sendo discutido de forma reducionista no Senado Federal, é possível 
analisar a questão de uma perspectiva mais ampla, a partir do relatório 
apresentado pelo Sen. Valter Pereira, com a esperança de que o tema receba 
a atenção devida na Câmara dos Deputados.

Os dois pontos do anteprojeto original que sofreram maiores críticas 
quando ele foi apresentado ao Senado foram a flexibilização procedimental 
e o alargamento dos casos de modificação da demanda. A flexibilização res-
tou limitada a duas hipóteses, na forma do art. 118, V do projeto (ampliação 
de prazos e inversão da ordem de produção dos meios de prova), ao pas-
so que a possibilidade de modificação da demanda acabou restringida aos 
mesmos limites estabelecidos no CPC em vigor87.

86. CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMC PL 8046/10 nº 735/11, Dep. Jerônimo Goergen, disponibilizado 
em www.camara.gov.br (acessado em 7 de janeiro de 2012).

87. SENADO FEDERAL, Parecer nº 1.624/2010, cit., p. 144 (“os dois pontos do projeto mais criticados 
nas audiências públicas que se realizaram, bem como nas propostas apresentadas pelos Sena-
dores e também pelas diversas manifestações que nos chegaram, são a “flexibilização procedi-
mental” (art. 107, V, e art. 151, §1º, do projeto) e a possibilidade de alteração da causa de pedir e 
do pedido a qualquer tempo, de acordo com as regras do art. 314 do projeto. Dando voz à ampla 
discussão instaurada por aqueles dispositivos, entendemos ser o caso de mitigar as novas regras. 
Assim, no substitutivo, a flexibilização procedimental, nas condições que especifica, limita-se a 
duas hipóteses: aumento de prazos e a inversão da produção dos meios de prova. Quanto à al-
teração da causa de pedir e do pedido, a opção foi pela manutenção da regra hoje vigente: ela é 
possível até o saneamento do processo que, no substitutivo, fica mais evidenciado que no Código 
vigente”).
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O que esses dois pontos possuem em comum? Ambos colocam mais po-
deres na mão do magistrado, sobretudo no juiz de primeira instância. O que 
se vem observando, ao longo da tramitação do projeto do novo Código de 
Processo Civil, é que existe certa desconfiança mútua, especialmente entre 
advogados e juízes88.

De um lado, advogados acreditam que os magistrados cometerão abu-
sos, se não estiverem sob rígido controle; de outro lado, juízes acreditam 
que os causídicos poderão se utilizar abusivamente do processo para atin-
gir seus objetivos, frustrando a efetividade jurisdicional e assoberbando o 
Judiciário com ainda mais trabalho.

Não é fácil investigar as causas do distanciamento institucional entre 
advocacia e magistratura no Brasil, mas certamente ele passa pela falta de 
diálogo e cooperação que existe no processo. A realização burocrática de 
audiência preliminar por conciliadores, sem a participação direta do juiz, 
agrava a situação, pois distancia o julgador das partes e aumenta o abismo 
de comunicação entre os sujeitos do processo. Os advogados, não compre-
endendo a linha de raciocínio do magistrado, para evitar problemas, apre-
sentam todos os incidentes processuais possíveis e protestam pela produ-
ção de muitas provas que seriam desnecessárias. O juiz, não percebendo o 
receio dos advogados, sobretudo em um sistema processual rigidamente 
preclusivo como o brasileiro, acredita que a sua carga de trabalho aumenta 
pela eventual atuação desleal dos causídicos.

Se houvesse maior diálogo entre os sujeitos processuais, sobretudo na 
fase de saneamento do processo, o exercício dos poderes do magistrado no 
processo poderia ser discutido de forma mais ampla e participativa, em um 
verdadeiro exercício de tolerância e respeito mútuo, reduzindo a percepção 
de eventual arbitrariedade.

Há precedente, no Direito Comparado, dando conta de que a descon-
fiança entre advocacia e magistratura pode acarretar o fracasso de refor-
mas processuais89. Evidente que algum distanciamento institucional deverá 

88. Ilustrativo, nesse sentido, foi a posição da OAB-DF sobre o projeto do novo CPC, publicada no 
jornal Valor Econômico de 13 de abril de 2011: “Para a OAB-DF, a tramitação no Senado foi rápida 
demais. ‘O texto precisa de maturação, é preciso discutir absolutamente tudo’, afirmou o advogado 
Caio Leonardo Bessa Rodrigues, presidente da comissão da OAB-DF que acompanha a reforma. 
Para ele, os problemas incluem a ‘flexibilização processual’ e a ‘oferta de poderes excessivos ao juiz’.” 
Grifos nossos.

89. Esse é o caso, por exemplo, das reformas processuais implementadas no Japão antes do Código de 
Processo Civil de 1996, como informado em CHASE, Oscar G. et. al., Civil litigation in comparative 
context. St. Paul: Thomson West, 2007, p. 41 (“The jugde’s initiative could not have gone through 
without a positive cooperaton by the lawyers involved. The main cause of previous failures of 



persistir em qualquer sistema processual, dadas as diferentes funções exer-
cidas e a necessária independência com que deverão atuar juízes e advoga-
dos. Isso não significa, porém, ausência de diálogo e cooperação. A discus-
são de saídas adequadas para o Brasil, neste aspecto, extrapolaria os limites 
do presente estudo. Trata-se, porém, de questionamento que não pode ser 
negligenciado, se o objetivo for promover uma efetiva reforma processual.

Estas considerações se tornaram ainda mais agudas na fase final deste 
estudo, ao final de 2011, momento em que foi proferida decisão liminar 
pelo Min. Marco Aurélio do STF, no sentido de que a atuação da Correge-
doria do Conselho Nacional de Justiça para instaurar investigação contra 
juízes e tribunais deveria se dar em caráter subsidiário ao controle exercido 
pelas Corregedorias locais. Como se sabe, tal decisão deflagrou acalorada 
discussão, sobretudo no meio da comunidade jurídica, sobre os instrumen-
tos de controle constitucionalmente admitidos sobre o Poder Judiciário, 
contribuindo para um distanciamento ainda maior entre magistratura e 
advogados. 

Voltando ao tema específico do presente estudo, uma solução de com-
promisso consistiria em prever um regime mais flexível de estabilização 
da demanda, com critérios mais objetivos, todavia, que a simples boa-fé da 
parte interessada em alterar o pedido ou a causa de pedir, como constava 
no anteprojeto original do novo CPC. Tal alternativa permitiria estabelecer 
um controle maior sobre a atuação do juiz sem engessar a estabilização da 
demanda em um modelo excessivamente rígido, que, como já exposto, cria 
pontos de tensão exigindo válvulas de escape casuísticas, em prejuízo à se-
gurança jurídica e às garantias fundamentais do processo.
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Capítulo	IV
Avanços	e	retrocessos	na	disciplina	das	

audiências	no	projeto	do	NCPC	

Andrian de lucena Galindo1

SUMÁRIO:	1. Introdução; 2. Breves referências históricas; 3. A nova audiência de concilia-
ção: uma janela para o diálogo no limiar do procedimento ordinário; 4. O fim da audiência 
preliminar?; 5. Aperfeiçoamentos na audiência de instrução e julgamento no NCPC; 6. Con-
siderações finais; Referências.

“O comportamento exploratório – ousar o novo, tentar o não tentado, pensar o 
impensável – é a fonte de toda mudança, de todo avanço e da ambição individual e 
coletiva de viver melhor. (FONSECA, Eduardo Gianetti da. Auto-engano. São Paulo: 
Companhia da Letras, 2005)

1.	INTRODUçãO

Apesar da inegável relevância de se analisar um código ainda em ela-
boração, diante na importância da disciplina processual civil no âmbito de 
nosso direito, os riscos da empreitada são muitos. Isso porque são impre-
visíveis os caminhos trilhados pelos legisladores, ao sabor de diversas pre-
tensões dos mais variados grupos de interesse representados no Congresso 
Nacional.

Mesmo após a aprovação do projeto, ainda há riscos da lei aprovada 
não chegar a incidir, conforme ocorreu com o Código Penal de 1969, apro-
vado pelo Decreto-lei nº 1.002/1969, que teve a vacatio legis sucessiva-
mente prorrogada e após aproximadamente nove anos foi revogado sem 
nunca ter entrado em vigor.

Não obstante, diante da expectativa entre boa parte dos operadores do 
direito da aprovação de um novo CPC ainda em 2012, a oportunidade de 
investigar os rumos abraçados, e propor as devidas correções, enquanto 

1. Juiz de Direito do Estado de Pernambuco. Pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela 
ESMAPE. Professor da Faculdade de Direito de Garanhuns (FDG). Professor Convidado da Escola 
Superior da Magistratura de Pernambuco (ESMAPE). Membro da Associação Norte e Nordeste de 
Professores de Processo (ANNEP). andriangalindo@yahoo.com.br
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é tempo, se apresenta neste livro em homenagem ao saudoso Calmon de 
Passos.

O mestre baiano ficaria satisfeito em ver jovens operadores do direito 
preocupados em fazer melhor, lutando com argumentos sólidos, desde a 
gestação do novo código, por um ordenamento processual civil mais célere 
e eficaz, sem meias-palavras, dando “a cara à tapa”.

Calmon de Passos sempre foi proativo. Não tolerava acomodações. 
Acreditava nas possibilidades transformadoras do homem, mesmo diante 
de uma lei ruim, conforme se depreende deste excerto, bem ao seu estilo:

“O direito é o que são os seus operadores. É como a boa música. Por mais bela que 
seja a sinfonia, ela não está na partitura. E qualquer contraventor musical pode 
transformar a 9ª de Beethoven em um relinchar de eqüinos, grasnar de corvos e 
uivar de lobos. O homem faz milagres... Tanto no céu como no inferno. E os mila-
gres feitos para o louvor do diabo são o diabo...”2

Para a elaboração deste trabalho será analisado o substitutivo ao PLS 
nº 166, de relatoria do Senador Valter Pereira (doravante denominado ape-
nas “projeto” ou “substitutivo”), aprovado no Senado em 15 de dezembro 
de 2010, atualmente em análise na Câmara dos Deputados (sob rótulo de 
PL 8.046/2010), com referências pontuais ao projeto original elaborado 
pela comissão de juristas sob a presidência do Ministro Luiz Fux (doravante 
“projeto original” ou “projeto Fux”).

O primeiro capítulo traz uma breve revisão histórica da disciplina das 
audiências em nosso ordenamento. Sem saber de onde viemos, impossível 
decidir para onde queremos ir.

A novel audiência de conciliação, na qual depositadas muitas das es-
peranças de um processo mais célere, é objeto do capítulo segundo. Os 
dispositivos componentes desta promissora inovação são apresentados e 
submetidos a avaliação crítica.

O capítulo terceiro contém um desagravo em favor da audiência preli-
minar, suprimida tanto no projeto original quanto no substitutivo. Intenta-
-se demonstrar o desacerto de se retirar do procedimento esta oportuni-
dade para contato próximo e imediato entre os atores do processo, apta a 
conferir racionalidade e celeridade ao processo, além de propiciar ambien-
te para a resolução do conflito pela via conciliatória. Ao fim, propõe-se o re-
torno da audiência, com disciplina incrementada com dispositivo tendente 
a forçar o comparecimento das partes.

2. CALMON DE PASSOS, p. 18.



Os aperfeiçoamentos propostos pelo projeto à disciplina da audiência 
de instrução e julgamento constituem a matéria do capítulo quarto.

2.	BREVES	REFERêNCIAS	hISTóRICAS.

Constitui a audiência um dos momentos culminantes do processo. De-
certo não mais obrigatória, conforme pretendia o CPC de 1939, diante da 
necessidade de adequação às demandas de massa, mas ainda e cada vez 
mais um ato processual complexo onde, no mais das vezes, o litígio encon-
tra o encaminhamento para a composição justa.

Originalmente, nos ensina Athos Gusmão Carneiro, ao tempo das Or-
denações, a audiência consistia no “período de tempo durante o qual o ma-
gistrado ficava à disposição das partes para a prática de atos”3, processuais 
ou de natureza administrativa, em vários processos. Ou seja, as audiências 
eram designadas para um sem número de demandas.

Apenas com o Código de Processo Civil de 1939 “a audiência passou a 
ser ato processual integrante de cada determinado processo, suprimidas as 
antigas audiências ordinárias”4. O diploma intentou consagrar a oralidade 
em sua mais profunda acepção, como se observa de sua exposição de mo-
tivos:

“O processo oral atende a tôdas as exigências acima mencionadas: confere ao pro-
cesso o caráter de instrumento público; substitui a concepção duelística pela con-
cepção autoritária ou pública do processo; simplifica a sua marcha, racionaliza a 
sua estrutura e, sobretudo, organiza-o no sentido de tornar mais adequada e efi-
ciente a formação da prova, colocando o juiz em relação a esta na mesma situação 
em que deve colocar-se qualquer observador que tenha por objeto conhecer os 
fatos e formular sobre eles apreciações adequadas ou justas.”

No limiar da década de 40 se mostrava adequado e razoável marcar 
audiência, em obediência aos ditames da oralidade, mesmo quando prova 
alguma havia a produzir. Sendo o caso de julgamento imediato, após a fase 
postulatória, o art. 271 ordenava a designação de audiência para publica-
ção da sentença5.

O romantismo do legislador de 1939, entretanto, sucumbiu diante das 
necessidades técnico/processuais de uma sociedade cada vez mais com-
plexa e com um número de processos crescente em progressão geométrica. 

3. CARNEIRO, p. 3.
4. Idem, p. 5.
5. GUEDES, p. 44.
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Outros progressos sociais e avanços conceituais fizeram do diploma uma 
norma envelhecida6.

O CPC de 1973 veio a mitigar a ênfase dada pela norma codificada an-
terior à oralidade. Restou mantida a audiência como local de produção da 
prova, mas criaram-se hipóteses em que dispensável a audiência, como no 
caso do julgamento antecipado ou extinção do processo7, seguindo o in-
fluente magistério de Galeno Lacerda, consagrado no artigo “Despacho Sa-
neador”, de 1953.

O equilíbrio prevaleceu, e a modificação legislativa foi bem recebida 
pelos operadores jurídicos. O sistema processual civil brasileiro tornou-se 
mais versátil, mas a audiência ainda era primordialmente um espaço para 
instrução da causa8, embora já principiasse a germinar a idéia de que os 
benefícios da conciliação justificavam uma busca mais perseverante9 por 
uma composição amigável, um esforço maior por parte de todos os atores 
do processo.

O panorama das audiências cíveis em nosso ordenamento mudou 
substancialmente com a Lei nº 8.952, de 13.12.1994, que criou uma audi-
ência “de conciliação”, entre as fases postulatória e instrutória. Porquanto 
tivesse o intuito não só de conciliar mas também de sanear, com decisão de 
questões processuais pendentes, fixação de pontos controvertidos e deter-
minação das provas a serem produzidas, a denominação se mostrou ine-
xata, justificando modificação em 2002, passando a chamar-se “audiência 
preliminar”10.

Para além da questão terminológica, a “reforma da reforma” explicitou 
que a audiência já então cognominada preliminar não seria obrigatória, po-
dendo o magistrado sanear o feito por escrito caso vislumbrasse imprová-
vel ou vedada pelo ordenamento a conciliação.

6. Idem, p. 45.
7. Idem, p. 45.
8. Nos termos do art. 336 do CPC vigente: “Salvo disposição especial em contrário, as provas devem 

ser produzidas em audiência.”
9. Consignou o CPC:	Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, 

o juiz, de ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e 
julgamento.

Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, 
nos casos e para os fins em que a lei consente a transação. Art. 448. Antes de iniciar 
a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará 
tomá-lo por termo. 
10. Dinamarco, escrevendo no ano seguinte à reforma (A Reforma do Código de Processo Civil, p. 

120), apontava a incorreção, e já usava a terminologia que viria a ser positivada.



Sintomático que a mesma Lei nº 8.952, de 13.12.1994 tenha ampliado 
o rol dos poderes/deveres do juiz na condução do processo, acrescentando 
um inciso IV ao art. 125, especificando competir ao juiz “tentar, a	qualquer	
tempo, conciliar as partes”. 

Significativa a mudança paradigmática.

A reforma trouxe a conciliação para o centro das preocupações no pro-
cesso. É dizer: antes de buscar a composição do litígio por meio de uma de-
cisão, deve o magistrado buscar uma solução nascida do acordo. A solução 
alcançada pelas partes, mediante concessões recíprocas, tem muito mais 
chance de se concretizar, de deixar o mundo das idéias cristalizadas nos do-
cumentos judiciais e ganhar vida, realizando-se no mundo fenomenológico.

Desde 1994, portanto, duas são as audiências previstas no procedi-
mento comum ordinário: 1) a audiência	preliminar, tendo por escopo a 
tentativa de conciliação, saneamento, fixação de pontos controvertidos e 
definição de prova a ser produzida; 2) e a audiência	de	instrução	e	julga-
mento,	com objetivo de tentativa de conciliação e produção de prova oral. 

O projeto em gestação no Congresso Nacional consagra novidade no 
tocante às audiências, criando uma audiência de conciliação, no início do 
procedimento, antes da fluência do prazo para resposta, a ser conduzida 
prioritariamente por mediadores e conciliadores. Propõe-se a supressão da 
audiência preliminar, lamentavelmente. A disciplina da audiência de instru-
ção e julgamento recebeu aperfeiçoamentos.

Os capítulos seguintes tratam da análise crítica das mudanças propos-
tas.

3.	A	NOVA	AUDIêNCIA	DE	CONCILIAçãO:	UMA	JANELA	PARA	O	DIÁLO-
gO	NO	LIMIAR	DO	PROCEDIMENTO	ORDINÁRIO

A audiência de conciliação, no limiar do procedimento comum ordi-
nário, constitui uma das principais inovações do projeto do NCPC, objeto 
do art. 323 do substitutivo aprovado no Senado. De acordo com o caput 
do dispositivo11, satisfeitos os requisitos essenciais, e não sendo o caso de 
improcedência liminar, o juiz designará audiência de conciliação, com ante-
cedência	mínima de 30 dias12.

11. Art. 323. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 
liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta 
dias.

12. O projeto original estipulava a antecedência mínima de 15 dias.
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Não se trata de disciplina inédita em nosso ordenamento.

Esta fase obrigatória pré-contenciosa de conciliação encontra referên-
cia histórica no Regulamento 737/1850, disciplinador do processo comer-
cial no Império13. O diploma previa uma tentativa ordinária de conciliação, 
no limiar do procedimento, consoante texto do art. 23: “Nenhuma causa 
commercial será proposta em Juízo contencioso, sem que préviamente se 
tenhan tentado o meio da conciliação, ou por acto judicial, ou por compare-
cimento yolun tario das partes”14. 

Alcançada a conciliação, esta por sentença era homologada. Frustra-
da a tentativa, seguia-se a fase contenciosa, com intimação das partes para 
nova audiência15.

Também a Constituição do Império determinou que não se iniciasse 
processo contencioso “sem se fazer constar que se tem intentado o meio da 
reconciliação” (art. 161)16.

Em momento em que as formas alternativas de resolução de conflitos 
se mostram essenciais, diante do crescimento exponencial da litigiosidade, 
a tentativa de conciliação, alçada a princípio vetor do processo17, ganha lu-
gar de destaque no procedimento18.

A inovação legislativa, por outro lado, vem corroborar o acerto de al-
guns juízes vanguardistas. Com lastro no princípio da elasticidade proces-
sual19, com intuito de adotar o procedimento mais adequado à natureza do 
conflito e alcançar a pacificação de forma mais célere, muitos magistrados 
tem adotado procedimento semelhante ao do projeto, notadamente nas va-
ras de família, com bons resultados. A apresentação da resposta, anterior-
mente à primeira tentativa de composição amigável, muitas vezes acirra os 
ânimos das partes e afasta a possibilidade de consenso. 

13. GUEDES, p. 92.
14. Os parágrafos do artigo citado contemplavam algumas exceções, notadamente nas causas falen-

ciais.
15. Reg. 737/1850, art. 35.
16. CARNEIRO, p. 51.
17. Na forma do art. 118 do projeto, ao juiz incumbe tentar conciliar agora prioritariamente e a qual-

quer tempo. Ou seja, a via conciliatória prefere a qualquer outra.
18. Consta da Exposição de motivos do NCPC: “Pretendeu-se converter o processo em instrumento 

incluído no contexto social em que produzirá efeito o seu resultado. Deu-se ênfase à possibilidade 
de as partes porem fim ao conflito pela via da mediação ou da conciliação. Entendeu-se que a sa-
tisfação efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por elas criada e não 
imposta pelo juiz.”

19. BEDAQUE, p. 60.



Aprovado o projeto, não mais será o réu exortado a ser defender me-
diante resposta em 15 dias. Será o réu citado, tomando conhecimento da 
demanda que lhe é dirigida, e intimado para a audiência, ficando ciente de 
que, não obtido o acordo, apenas da data da última (ou única) audiência 
fluirá o prazo para resposta20.

No tocante ao momento da realização da audiência, o substitutivo na-
vega em sentido diametralmente oposto ao da disciplina da audiência de 
conciliação prevista na Lei dos Juizados Especiais (LJE – Lei nº 9.099/95), 
na qual estabelecido prazo	máximo para realização de audiência de con-
ciliação, de 15 dias, temeroso o legislador da época que os conflitos se am-
pliassem com o passar do tempo21.

A justificativa para a	antecedência	mínima repousa na possibilidade 
de uma das partes pedir a dispensa da audiência, alegando desinteresse na 
conciliação (art. 323, § 5º). A antecedência estipulada permitiria a citação/
intimação do réu e o transcurso do prazo de dez dias para sua manifestação 
acerca do interesse na audiência, a fim de evitar adiamentos e atos proces-
suais inúteis.

Em casos devidamente justificados, com objetivo de evitar um aumen-
to do conflito, embora não prevista expressamente a possibilidade, deverá 
o juiz antecipar a audiência. Ninguém melhor que o juiz, gestor da unidade 
judiciária, para avaliar a possibilidade e adequação da audiência ser desig-
nada para data anterior a 30 dias do despacho positivo de recebimento da 
inicial.

Determinadas ações de divórcio, por exemplo, demandam rápida pro-
vidência, mormente quando há filhos menores sofrendo com as brigas do 
casal. Melhor seria deixar a fixação da data da audiência ao prudente arbí-
trio do juiz, e dos “setores de conciliação e mediação” e “programas destina-
dos a estimular a auto-composição” cuja criação foi autorizada e recomen-
dada no projeto22.

Por outro lado, se o prazo para resposta começará a fluir apenas após 
a data da audiência23, nenhum prejuízo sofrerá o réu com sua realização 
em data mais próxima, de modo que a antecipação em muitos casos será a 
melhor providência.

20. Art. 324. 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.

21. Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Jui-
zado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.

22. Art. 144.
23. Art. 324.
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Conciliador ou mediador, onde houver, atuará “necessariamente” na 
audiência24. Copia-se a experiência bem sucedida dos juizados especiais25, 
na qual um conciliador (agora também mediador) conduz o ato, reduzindo 
a termo eventual acordo firmado entre as partes, submetido em seguida 
ao juiz para homologação. Neste modelo, o juiz apenas homologa o acordo 
por sentença, após a manifestação ministerial, quando lhe couber intervir 
no feito26.

O substitutivo disciplina de forma detalhada, nos art. 144 e seguintes, o 
exercício das funções de conciliador e mediador, especificando a necessida-
de de treinamento prévio em entidade credenciada27.

A tentativa de conciliação por conciliador ou mediador, pessoa diversa 
daquela a quem incumbirá julgar a causa, na hipótese de frustração da ten-
tativa conciliatória, foi descrita como adequada por Cappelletti: “Isso evita 
que se obtenha a aquiescência das partes apenas porque elas acreditam 
que o resultado será o mesmo depois do julgamento, ou ainda porque elas 
temem incorrer no ressentimento do juiz”28. Com efeito, se o conciliador 
identifica-se com o julgador, podem as partes temer formalizar propostas, 
com receio de que o magistrado interprete-as como reconhecimento do 
bom direito da parte adversa.

O projeto estabelece ainda a possibilidade da tentativa de conciliação 
se desdobrar em mais de uma audiência, fixando o limite temporal de 60 
dias para as tentativas de auto-composição29. Adequada a disciplina do 
tema, porquanto em diversos conflitos as partes precisam de tempo para 
aceitar as soluções conciliatórias, concessões recíprocas, cessões de (su-
postos) direitos, renúncias a pretensões, etc.

O desdobramento da audiência demanda acordo de todos os envol-
vidos, mediador/conciliador e partes. Se às partes é permitido, mediante 
simples requerimento, obstar a realização da tentativa de conciliação, afir-

24. Art. 323, § 1º, do substitutivo.
25. Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orienta-

ção.
26. Art. 82 do CPC, reproduzido com algumas alterações no art. 156 do substitutivo.
27. Exigência de inscrição na OAB, e por conseqüência, formação jurídica, existentes no projeto ori-

ginal, foram suprimidos no substitutivo, providência a merecer aplausos, considerando a neces-
sidade, especialmente no tocante aos conflitos familiares, de mediadores e conciliadores com for-
mação em outras áreas, especialmente psicologia e serviço social.

28. CAPPELLETTI, p. 86.
29. Art. 323, § 2º – Poderá haver mais de uma sessão destinada à mediação e à conciliação, não exce-

dentes a sessenta dias da primeira, desde que necessárias à composição das partes.



mando da impossibilidade de consenso, com a mesma ratio poderão, no 
curso da audiência conciliatória, requerer o encerramento das tratativas, 
obstando o desdobramento. Também mediante concordância de todos os 
agentes, diante da ausência de prejuízo, e da preferência explícita do pro-
jeto pela via conciliatória, poderão as audiências de conciliação/mediação 
extrapolar o prazo de 60 dias.

Consta do § 3º do art. 323 comando sobre intervalo mínimo entre au-
diências, fixado em 20 minutos, e determinação para estabelecimento de 
pautas distintas para as audiências de instrução e de conciliação. O interva-
lo mínimo tem por finalidade obstar a prática deletéria, infelizmente ainda 
utilizada por magistrados, de marcar um grande número de audiências em 
horários próximos (às vezes no mesmo horário!), medida da qual decorrem 
longos atrasos, por vezes de horas.

Louvável também a separação das pautas. Enquanto ainda não criadas 
as estruturas paralelas de conciliação e mediação, as quais incumbirá a con-
dução das audiências conciliatórias, os juízes presidirão esta primeira au-
diência. Diante da maior previsibilidade da (curta) duração das audiências 
conciliatórias, salutar que as audiências de conciliação sejam realizadas em 
dias distintos das de instrução, de modo a evitar atrasos30.

A intimação do autor para a audiência realizar-se-á na pessoa de seu 
advogado (art. 323, § 4º). Provável e desejável que também no tocante a 
esta intimação o práxis judiciária imite o sistema dos juizados, e a designa-
ção de audiência, como ato meramente ordinatório, realize-se no momento 
da distribuição31, diante do permissivo contido no art. 162, § 4º, do atual 
CPC (art. 170 do projeto, de idêntico teor), e o advogado do autor já saia do 
fórum intimado da data da audiência de conciliação.

Consoante antecipado acima, se uma das partes manifestar, no prazo 
de dez dias, o desinteresse na composição amigável, a audiência não se re-
alizará32. Trata-se de direito potestativo das partes, não restando espaço 
decisório ao juiz, em caso de manifestação de desinteresse.

30. No mesmo sentido, para poupar o tempo de advogados e partes, o seguinte dispositivo do projeto: 
Art. 347. A audiência poderá ser adiada: (...) III – por atraso injustificado de seu início em tempo 
superior a trinta minutos do horário marcado.

31. Eis a previsão do LJE: Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autu-
ação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze 
dias.

32. § 5º A audiência não será realizada se uma das partes manifestar, com dez dias de antecedência, 
desinteresse na composição amigável. A parte contrária será imediatamente intimada do cancela-
mento do ato.
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Em palestra ministrada na ESMAPE, em agosto de 2010, Ministro Luiz 
Fux, Presidente da Comissão de Juristas que elaborou o projeto original, 
afirmou que o objetivo da comissão era estabelecer uma etapa conciliatória 
prévia, extraprocessual, sem a qual não se abririam as portas do processo 
ao autor.

Estes protocolos são comuns no direito estrangeiro, e estabelecem 
“obrigações que as futuras partes e seus representantes devem cumprir 
antes de dar entrada início ao processo formal”33. Não obstante, acabou 
a comissão por entender que o princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) não permitiria que a 
participação em tentativa de conciliação prévia fosse alçada ao patamar de 
condição de procedibilidade34, decorrendo daí a opção por uma audiência 
facultativa e realizada após a propositura da demanda.

O projeto original previa a possibilidade de dispensa da audiência tam-
bém por ato do juiz, faculdade que acabou suprimida no substitutivo, com 
objetivo de impedir que juízes que antipatizam com as audiências destina-
das à conciliação usassem o permissivo como uma válvula de escape, pre-
texto para a não-realização do ato35, consoante se observou com a audiência 
preliminar, diante da faculdade explicitada no art. 331, § 3º, acrescentado 
pela Lei nº 10.444/0236.

Previu o projeto, no § 6º, uma sanção para a parte que injustificada-
mente não comparecer à audiência de conciliação, enquadrando a falta 
como ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com “multa de até 
dois por cento do valor causa, ou da vantagem econômica objetivada, rever-
tida em favor da União ou do Estado”.

Na grande maioria das causas, diante da exigüidade da multa, a sanção 
pouco temor causará à parte. Nas causas de valor inestimável, quando o va-
lor da causa é estipulado bastas vezes em um salário mínimo, apenas para 
suprir a exigência legal, pouca eficácia terá a norma.

Há outro elemento a reforçar a idéia de que pouca efetividade deverá 
ter a multa, a saber, o fato desta não ser revertida em favor da parte, mas de 

33. ANDREWS, p. 53.
34. Palestra realizada em 8 de outubro de 2010, na sede da ESMAPE, durante o curso de aperfeiçoa-

mento para magistrados “O	novo	Código	de	Processo	Civil	em	debate”
35. DINAMARCO, 2003, p. 109/110.
36. § 3º	Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem 

ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da 
prova, nos termos do § 2º. 



ente público, sempre leniente em cobrar seus créditos, especialmente os de 
baixo valor.

O § 7º do art. 323 estabelece que “as partes deverão se fazer acompa-
nhar de advogados ou defensores públicos”. 

Quid iuris se a parte comparecer desacompanhado de causídico? O pro-
jeto original era claro no sentido de afirmar taxativamente, em dispositi-
vo suprimido, que a ausência de advogado não impediria a “realização da 
conciliação”37.

Apesar da supressão, outra não pode ser a solução: embora desejável, 
não é essencial a presença de advogado à audiência, que prossegue, deven-
do eventual acordo obtido ser homologado38.

Essa a solução preconizada por Dinamarco, em glosa à disciplina da au-
diência preliminar, perfeitamente aplicável ao caso. Em síntese, sustentou 
o mestre:

“Negociar acordos não constitui ato de postulação e, portanto, ali o patrocínio é 
dispensável. Consequência: se a parte comparecer à audiência preliminar desa-
companhada de advogado, nem por isso a audiência deixará de realizar-se, nem 
ficará o juiz dispensado de tentar a conciliação. Obtida, extingue-se o processo 
(art. 331, § 1º)” 39.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência do STJ. Transcrevo 
ementa de acórdão, e em seguida excerto do voto condutor, bastante elu-
cidativo.

EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADOS. NULIDADE. 
INOCORRÊNCIA. Restrita a audiência à tentativa de conciliação das partes, não 
se faz imprescindível a presença dos advogados de todas elas. Recurso especial 
não conhecido. (REsp 92.478/PR, 4ª T, Rel. Min. Barros Monteiro, un., julgado em 
7/2/2002, DJ de 20/5/2002, p. 142)

“É ainda da jurisprudência desta Casa o entendimento de que, tratando-se de di-
reito disponível, é lícito à parte, maior e capaz, ainda que desacompanhada de 
seu patrono, firmar acordo que lhe pareça adequado à solução do litígio (Resp n.º 
77.399-SP, Relator Ministro Gilson Dipp).”

A permissão para a parte se fazer representar por preposto na audiên-
cia de conciliação, devidamente credenciados, com poderes para transigir, 
constitui matéria do § 7º. O projeto acolhe a bem sucedida experiência da 

37. Art. 333, § 4º, do projeto original.
38. Também nesta nova disciplina, embora silente o texto, possível acordo envolvendo matérias não 

colocadas em juízo.
39. DINAMARCO, 1996, p. 128. No mesmo sentido CARNEIRO, p. 57.
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disciplina da audiência preliminar, que passou a autorizar a representação 
das partes por prepostos a partir da “reforma da reforma” de 2002, facili-
tando as tratativas conciliatórias.

Considerando que o projeto não restringe a faculdade, utilizando o ter-
mo “parte”, tanto pessoas naturais como jurídicas podem se fazer repre-
sentar por prepostos, estejam na condição de autores ou réus. Quando a 
lei pretendeu restringir a possibilidade, como na Lei dos Juizados, o fez ex-
pressamente40.

O projeto foi muito feliz na definição dos contornos da audiência de 
conciliação, apostando na criação de um ambiente apto a facilitar a pavi-
mentação da via consensual. Lamentavelmente, ao abrir uma porta para a 
pacificação com celeridade, intentou fechar outra, ao suprimir a audiência 
preliminar.

4.	O	FIM	DA	AUDIêNCIA	PRELIMINAR?

Se o surgimento da audiência de conciliação pode ser considerado um 
grande avanço, o projeto preocupa ao suprimir do ordenamento previsão 
de audiência preliminar, objeto do art. 331 do atual CPC. Prevê o saneamen-
to do processo apenas na forma escrita, nos seguintes termos:

Art. 342. Não ocorrendo qualquer das hipóteses deste Capítulo, o juiz, em sanea-
mento, decidirá as questões processuais pendentes e delimitará os pontos contro-
vertidos sobre os quais incidirá a prova, especificando os meios admitidos de sua 
produção e, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento.

A providência se apresenta inadequada e danosa para os que preten-
dem um processo mais célere, mais justo, com mais cooperação e verdadei-
ramente inspirado nos elementos informadores do princípio da oralidade.

Tanto o projeto original quanto o substitutivo aprovado rejeitaram a 
audiência preliminar. Em que pese não haver, tanto na exposição de mo-
tivos quando no relatório do Senador Valter Pereira, justificativa explícita 
para a supressão, tem-se como certo que derivou da criação da audiência de 
conciliação, tratada no capítulo acima.

Não obstante, nenhuma incompatibilidade haveria na manutenção das 
duas audiências, a “de conciliação”, no início do procedimento ordinário, e a 

40. Art. 9º , § 4º – O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado 
por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 
necessidade de vínculo empregatício.



“preliminar”, nos moldes em que surgida e desenvolvida em nosso ordena-
mento, por motivos vários.

Primeiro, porque a audiência de conciliação pode não ocorrer, caso 
haja requerimento de uma das partes, e por isso a audiência preliminar 
pode significar a primeira oportunidade para composição do litígio pela via 
conciliatória. 

Em segundo lugar, mesmo se ocorrida a audiência de conciliação, após 
a resposta, quando assentadas as questões incontroversas, ficarão bem 
mais evidentes os pontos de concordância/discordância entre as partes. O 
cenário pode ser bem diverso do existente quando da audiência de concilia-
ção, e se mostrar propenso à via conciliatória. 

Ademais, em nossas varas cíveis abarrotadas de processos, o momento 
da audiência preliminar pode dar-se muitos meses após a audiência de con-
ciliação, justificando nova tentativa conciliatória, em novo cenário.

Por outro lado, a audiência preliminar, quando não designada apenas 
para tentar a conciliação, permite uma concentração de atos, e em decor-
rência uma aceleração do procedimento. O diálogo direto com as partes 
permite ao juiz aquilatar melhor os pontos sensíveis do litígio. Mesmo 
quando não alcançada a conciliação, fica bem mais fácil especificar os pon-
tos controvertidos e as provas necessárias ao desate da lide no momento da 
audiência, após contato direto com as partes.

A força da audiência preliminar como elemento de concentração de 
atos processuais foi bem delineada por Lúcio Grassi de Gouveia.

“O saneamento do processo na audiência preliminar se revela importante ins-
trumento de concentração dos atos processuais e meio hábil para a celeridade 
do processo, haja vista que não haverá a necessidade de publicação na imprensa 
oficial do ‘despacho saneador’ bem como possibilitará às partes a manifestação 
prévia sobre o que deve ser saneado e sobre os pontos controvertidos do proces-
so, facultado o manejo de agravo retido de forma imediata. Assim poderá, em um 
único momento, ocorrer a solução de questões processuais pendentes, bem como 
a fixação de pontos controvertidos da demanda”.41

Os que advogam o fim da audiência preliminar afirmam que esta ferra-
menta mostrou-se na prática, no mais das vezes, uma burocracia inútil. Em 
verdade, o uso inadequado acarretou e acarreta o desvirtuamento da au-
diência, em algumas situações. Casos há em que uma leitura mais acurada 
dos autos pelo juiz permitiria prever a baixa probabilidade da conciliação. 

41. GOUVEIA, p. 422.
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Se a pauta está cheia, e a data para a realização da audiência é distante, não 
se justifica a marcação da preliminar. O saneamento escrito seria melhor 
nestes casos. 

Apesar disso, não faz sentido é retirar do procedimento esta poderosa 
ferramenta por conta do mau uso feito dela por alguns. Correto, ao revés, é 
modificá-la de modo a impedir ou minimizar a chance de seu uso incorreto.

Tentativa neste sentido deu-se com Projeto de Lei do Senado nº 
135/2004, apresentado pelo Senador Pedro Simon, acolhendo sugestão da 
AMB, cujo objetivo era inserir no art. 331 do atual CPC o § 4º, cujo teor se-
gue transcrito.

§ 4º Poderá o Juiz dispensar a produção das provas requeridas e não ratificadas 
na audiência preliminar pela parte cujo advogado injustificadamente deixou de 
comparecer ao ato.”

A proposta foi bastante criticada pela OAB, e acabou rejeitada quando 
da aprovação do substitutivo do Senador Valter Pereira, com equivocados 
argumentos, aduzindo a existência de sanção na disciplina da audiência de 
conciliação. Porém, a multa dirigida ao ausente na audiência de conciliação 
frustra a tentativa conciliatória apenas42. Diversamente, o ausente à audi-
ência preliminar impede que o juiz tente a conciliação, mas não só, impede 
também a prática de diversos atos processuais de ordenação probatória, 
impede a economia processual e a aceleração do procedimento. 

Por tal motivo, a sanção processual imposta ao faltante, objeto do ci-
tado §4º, se apresenta como razoável e adequada ao montante do prejuízo 
causado ao melhor andamento do processo.

Em verdade, e de modo mais técnico, pode-se dizer que o dispositivo 
estabelece um ônus às partes. Poderão comparecer ou não à audiência pre-
liminar, mas, não fazendo, perdem a oportunidade de produzir mais provas 
além das já contidas nos autos.

O mecanismo, por outro lado, não viola a Constituição Federal. Não se 
retira dos litigantes o direito à produção da prova, inerente ao devido pro-
cesso legal. Apenas e tão-somente se condiciona a produção desta prova a 
um fazer cooperativo em prol do processo: o comparecimento à audiência 

42. Consta do relatório aprovado: “O PLS nº 135, de 2004, quer instituir a sanção de perda do direito 
de produzir provas ao advogado que não comparecer à audiência de conciliação.O PLS n.º 166, 
de 2010, já tratou da matéria, prevendo sanção parcialmente diversa, qual seja, multa por ato 
atentatório à dignidade da Justiça a quem ignorar a intimação para comparecer à audiência de 
conciliação. A imposição de multa parece ser mais eficaz do que o idealizado no PLS nº 135, de 
2004. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do PLS nº 135, de 2004.”



preliminar e especificação/ratificação da prova pretendida. Não se trata de 
formalidade inútil a qual se associa desmesurada sanção pelo descumpri-
mento. Forçar a presença das partes, importante repisar, implicará a acele-
ração do procedimento.

Um processo civil no qual se pretende a colaboração entre as partes, na 
busca por um resultado legítimo e justo, não pode prescindir de janelas de 
diálogo43 eficazes, aptas a proporcionar um contato franco e aberto entre os 
atores processuais. 

Em suma, se a audiência preliminar, em algumas situações, não tem 
cumprido seu papel, em razão do incorreto manejo por parte de alguns juí-
zes e da possibilidade de fracasso por ausência das partes, a melhor solução 
não é a simplista exclusão do sistema, mas o reforço de seus instrumentos, 
de modo a torná-la mais eficaz como momento não só de conciliação, mas 
também de aglutinação de atos processuais, com forte prevalência da ora-
lidade e cooperação.

Propõe-se, de forma singela, a inserção de artigo no NCPC reproduzin-
do os termos do atual art. 331, com inclusão de um § 4º, nos termos acima 
expostos.

Por fim, outra questão digna de investigação repousa na possibilidade 
do magistrado realizar uma audiência nos moldes da preliminar, mesmo 
que a supressão se concretize quando da aprovação do NCPC.

A resposta, indubitavelmente, é positiva.
Se o projeto ordena ao juiz tentar, “prioritariamente e a qualquer tem-

po”, a composição amigável das partes, a toda evidência poderá o magistra-
do, ao invés de prolatar despacho saneador, designar audiência destinada à 
tentativa de conciliação e prolatação oral do saneador, nos moldes de uma 
preliminar. Presentes as partes, com vistas a conferir celeridade ao proce-
dimento, primando pela razoável duração do processo, tentará o magistra-
do a via consensual e, frustrada esta, saneará o processo, decidindo sobre 
preliminares e outras questões processuais pendentes, especificando os 
pontos controvertidos, e decidindo sobre a prova a ser produzida para o 
deslinde da causa.

Caso as partes não atendam ao chamamento do magistrado, entender-
-se-á que estas não tem interesse em conciliar, o que implicará na necessi-
dade de saneamento do feito nos moldes de um despacho saneador escrito, 
com posterior intimação das partes.

43. A expressão é do Prof. Pedro Bentes Filho.
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Caso esta hipotética situação se concretize, não se poderá imputar ao 
juiz prática de inversão tumultuária do processo, porquanto a conduta es-
tará respaldada pela lei e, principalmente, por ditames constitucionais.

Muitos dos bons advogados, espera-se, conscientes dos benefícios da 
audiência preliminar para o processo, atenderão ao chamado do magistra-
do, mormente porque provavelmente apenas os juízes que fazem bom uso 
da audiência preliminar, lançando mão de todos os seus recursos, insistirão 
em sua realização mesmo após possível supressão legislativa.

Em outros termos, o que se está a afirmar é que a supressão de previ-
são legal expressa, caso se confirme, não extinguirá a audiência preliminar, 
que continuará a existir no proceder de muitos bons juízes, com adequado 
respaldo doutrinário, legal e constitucional. 

5.	AUDIêNCIA	DE	INSTRUçãO	E	JULgAMENTO	NO	NCPC
O substitutivo aprovado no Senado traz algumas alterações na disci-

plina da audiência de instrução e julgamento. Em regra, as modificações 
aperfeiçoaram o sistema, merecendo aplausos.

Consta a matéria especialmente do capítulo XI do título destinado ao 
procedimento comum, artigos 355 a 363. Entretanto, outros tantos artigos, 
especialmente os destinados ao regramento da produção probatória, trazem 
dispositivos relativos à audiência de instrução e julgamento, e neste trabalho, 
diante dos objetivos propostos, apenas os mais importantes serão citados.

O projeto suprimiu artigo em que previstos a declaração de abertura 
e o pregão, na busca por uma redução de formalidades44. Decerto tais atos 
continuarão a ser praticados, conquanto despidos do manto de formalida-
des exigidas por lei.

Ainda na tentativa de simplificar e suprimir formalidades julgadas es-
téreis, ao contrário do CPC atual não consta do projeto artigo específico 
determinando ao juiz a tentativa de conciliação no início da audiência de 
instrução e julgamento45. 

Neste novo CPC, a tentativa de conciliação foi elevada a princípio vetor 
do processo, devendo doravante o magistrado tentar a conciliação a qual-
quer tempo e prioritariamente, na forma do art. 118 do projeto46. Trata-se 

44. Art. 450. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência, mandando apregoar as 
partes e os seus respectivos advogados.

45. Eis o dispositivo suprimido: Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. 
Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-lo por termo.

46. Art. 118. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV 
– tentar, prioritariamente e a qualquer tempo, compor amigavelmente as partes, preferencial-



de um aperfeiçoamento, porquanto a Lei nº 8.952/94, mediante acréscimo 
de um parágrafo no art. 125 do CPC47, havia inovado em nosso ordenamen-
to processual inserindo entre os deveres do juiz o de a qualquer tempo ten-
tar conciliar as partes.

Não se vê com bons olhos a supressão. Ordenar a tentativa de acordo 
no início da audiência poderia reforçar a cultura da conciliação entre os 
operadores jurídicos. Se a busca do acordo deve ser uma prioridade para 
os juízes a qualquer tempo, uma tentativa, por breve que seja, no início das 
audiências, presentes as partes ou ao menos seus procuradores, não retar-
dará significativamente o andamento do feito, e poderá render bons frutos.

O exercício do poder de polícia pelo magistrado, no curso da audiência, 
também foi alterado pelo projeto, mediante acréscimo de dois novos inci-
sos e modificação no caput. O vigente art. 445, após declarar que o juiz exer-
ce o poder de polícia, estabelece competir-lhe, em síntese, a manutenção 
da ordem, mediante determinação de retirada de quem não se comporte 
convenientemente, e a requisição de força policial.

O caput foi alterado para associar ao juiz não a competência, mas a 
incumbência no tocante aos fazeres listados nos incisos48. Conquanto vin-
culados a uma finalidade, as atribuições dos magistrados apresentam-se 
sempre na forma de poderes/deveres. O projeto intenta reforçar esta idéia, 
substituindo a expressão “competindo-lhe”, associada a poder, por “incum-
be-lhe”, mais próxima de um dever, conferindo equilíbrio ao dispositivo.

Entre as incumbências do juiz foi acrescida a de tratar com urbanida-
de os atores do processo. Trata-se de matéria de natureza disciplinar, já 
presente na Lei Orgânica da Magistratura em igual teor49, estranha a um 
digesto processual. Sugere-se a exclusão.

Incluiu-se ainda um inciso V estabelecendo a incumbência de “registrar 
em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência”. 
A medida vem em boa hora, explicitando dever contido apenas implicita-
mente no art. 456 vigente.

mente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;
47. Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: (...) 

IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.
48. Art. 345. O juiz exerce o poder de polícia e	incumbe-lhe:
49. Consta da LC 35/79: Art. 35 – São deveres do magistrado: (...) IV – tratar com urbanidade as par-

tes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares 
da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência 
que reclame e possibilite solução de urgência.
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Citado dispositivo disciplina a elaboração da ata de audiência, orde-
nando que esta será lavrada pelo escrivão, sob ditado do juiz, devendo con-
ter “em resumo, o ocorrido na audiência”.

Entre os atos de possível ocorrência na audiência estão os requerimen-
tos dos advogados, motivo pelo qual atualmente já é de rigor a consignação 
dos requerimentos.

Diante da importância para o exercício da advocacia do escorreito 
registro dos requerimentos, entende-se salutar a medida, para reforçar a 
idéia de indispensabilidade do registro, bem como da exatidão deste, veda-
do ao magistrado a análise de mérito do pedido de consignação em ata do 
requerimento.

Diversamente, poderá o magistrado escolher	a	forma como o registro 
do requerimento será realizado, se resumidamente via ditado de sua lavra 
ou por extenso. Quando a lei entendeu imperativo o registro por extenso, 
assim o declarou50, motivo pelo qual o magistrado pode consignar o reque-
rimento resumidamente, com suas palavras, facultado ao advogado interce-
der para corrigir inexatidão, mediante novo requerimento.

Discreta modificação ocorreu no tocante à ordem de colheita da prova 
oral em audiência. O projeto acolheu prevalente orientação doutrinária e 
jurisprudencial para positivar que a ordem estabelecida em lei não é pe-
remptória. 

Consoante o magistério de Athos Gusmão Carneiro, “esta ordem decor-
re de norma meramente ordinatória do procedimento, ficando a critério do 
magistrado, por justo motivo, de ofício ou a requerimento das partes ou de 
apenas uma delas, alterar a sequência dos depoimentos”51.

Eis o novo texto do caput: “Art. 346 – As provas orais serão colhidas em 
audiência, preferencialmente, nesta ordem:”. A diferença no tocante ao 
antigo dispositivo (caput do art. 452) repousa apenas no vocábulo grifado, 
que retira do dispositivo o caráter de imperatividade.

A ordem de produção da prova oral, objeto dos três incisos do artigo, 
não se alterou52, recebendo o texto apenas melhorias de redação.

50. Neste sentido o caput do art. 351 do projeto, idêntico ao art. 457 do CPC vigente: Art. 351. O escri-
vão lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, 
por	extenso,	os	despachos,	as	decisões	e	a	sentença, se proferida no ato.

51. CARNEIRO, p. 74.
52. Primeiro peritos e assistentes técnicos, em seguida depoimentos pessoais e por fim as testemu-

nhas.



A aplicação rigorosa da ordem atualmente estabelecida poderia impli-
car na suspensão de audiências. Acredita-se que a medida poderá prevenir 
indevidos adiamentos, motivo pelo qual mostra-se salutar.

As possibilidades de adiamento da audiência também foram objeto de 
pontuais aperfeiçoamentos redacionais, e duas modificações de fundo53.

Mantida a possibilidade de adiamento por convenção das partes, uma 
única vez.

A redação foi aperfeiçoada no que tange ao adiamento por ausência dos 
atores do processo. O CPC atual permite o adiamento da audiência se não 
puderem comparecer “o perito, as partes, as testemunhas ou os advogados”, 
expressão substituída por “qualquer das pessoas que dela devam partici-
par”, mais ampla e adequada para o alcance de outros atores do processo.

Neste caso, continua incumbindo ao advogado demonstrar o justo im-
pedimento até a abertura da audiência (art. 347, § 1º).

A possibilidade do juiz dispensar a produção da prova requerida pela 
parte faltante sofreu modificação. O atual CPC, refere-se à aplicação desta 
verdadeira pena processual “à parte cujo advogado não compareceu à au-
diência”, e o projeto inova ao estender a pena ao Ministério Público e expli-
citar a incidência à parte sob patrocínio da Defensoria Pública.

A alteração tem claro objetivo de garantir a isonomia processual, e me-
rece aplauso. As medidas compensatórias destinadas a promover a igualda-
de substancial das partes no processo devem ser claras, objetivas e propor-
cionais. Aos Defensores Públicos e Ministério Público confere-se prerroga-
tiva de intimação pessoal e prazos diferenciados, por exemplo, mas não se 
justifica tratamento excepcional para permitir que suas faltas às audiências 
tenham uma conseqüência distinta da imposta às faltas dos advogados. 

53. Eis o teor do dispositivo, com as inovações em negrito:
Art. 347. A audiência poderá ser adiada:
I – por convenção das partes, admissível uma única vez; Il – se não puder comparecer, por moti-
vo justificado, qualquer	das	pessoas	que	dela	devam	necessariamente	participar;	III	–	por	
atraso	injustificado	de	seu	início	em	tempo	superior	a	trinta	minutos	do	horário	marcado.
§ 1º O impedimento deverá	ser	comprovado até a abertura da audiência; não o fazendo, o juiz 
procederá à instrução.
§ 2º Poderá ser dispensada pelo juiz a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado 
ou	defensor	público não tenha	comparecido	à	audiência,	aplicando-se	a	mesma	regra	ao	
Ministério	Público.
§ 3º Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.
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A ausência do promotor, desde que devidamente intimado, não tem 
sido admitida como causa suficiente para o adiamento da audiência. A lei 
exige sua intimação, não sua presença5455, atue este como parte ou fiscal da 
lei.

Fica mantida a responsabilização do causador do adiamento pelas des-
pesas decorrentes56.

Inova o CPC ao consignar a possibilidade de adiamento “por atraso 
injustificado de seu início em tempo superior a trinta minutos do horário 
marcado” (art. 347, III). O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) contém, entre 
os direitos do advogado, norma de conteúdo semelhante57, pouco aplicada 
na práxis judiciária.

O adiamento por motivo o atraso injustificado tem o claro objetivo de 
proteger a dignidade e o tempo do advogado, escopo também da norma 
contida no parágrafo único do art. 342 do projeto, que determina a estrutu-
ração de pautas com intervalos mínimos de 45 minutos entre as audiências.

Apesar dos louváveis propósitos, mostram-se de duvidosa eficácia os 
dispositivos.

Na prática, ultrapassados os trinta minutos da data da audiência, po-
derá o advogado requerer certidão junto à Secretaria, mas poderá sofrer 
efeitos da ausência caso entenda o juiz que o atraso foi justificado. O uso da 
prerrogativa de pedir adiamento também poderá ser obstado por conside-
rações de natureza prática: o adiamento pode não interessar ao cliente, e a 
medida pode gerar indesejáveis atritos com o juiz.

Quanto à pauta com intervalos mínimos, poderá se mostrar inadequa-
da em muitos juízos, e justificadamente afastada, sempre tendo por fun-
damento o direito dos cidadãos à razoável duração do processo. Ora, es-
tabelecer pauta com antecedência mínima de 45 minutos implica realizar 

54. Neste sentido, CARNEIRO, p. 128.
55. O atual CPC é explícito ao atribuir ao MP, quando atua na qualidade de parte “os mesmos poderes 

e ônus que às partes” (art. 81). O projeto pretende substituir este dispositivo para conferir ao MP 
“o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais”, o que muda pouco o 
deslinde da questão: ao atuar como parte, em virtude da isonomia exigida pelo devido processo 
legal, submete-se o MP aos ônus, poderes e deveres impostos às partes, salvo expressa disposição 
em contrário.

56. Art. 347, § 3º do projeto.
57. Art. 7º São direitos do advogado: (...) “ XX – retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pre-

gão para ato judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha compare-
cido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo.”



um número menor audiências por dia, dado que o horário do expediente é 
limitado. 

 Em diversos juízos, audiências de instrução muito simples não duram 
mais que 20 minutos, e nestes casos a aplicação da norma provocará inefi-
ciência e um alongamento significativo da pauta.

Servirá, contudo, para obstar a prática deletéria de alguns juízes de 
marcar audiências em horários muito próximos, por vezes no mesmo horá-
rio, em flagrante desrespeito às partes e aos advogados.

O projeto mantém a preferência pelas alegações finais na forma oral 
ao fim da instrução, pelo mesmo prazo de vinte minutos58, consignando na 
disciplina deste ato apenas reparos redacionais.

Os memoriais, como costumam ser chamadas as peças escritas nas 
quais os advogados veiculam seus derradeiros argumentos quando a causa 
apresenta questões complexas de fato ou de direito, com o projeto recebe-
rão o nomen iuris de “razões finais”. Mantida a prerrogativa do juiz de resol-
ver, com amplo espaço decisório, sempre de modo fundamentado, acerca 
da adequação da substituição das alegações orais por razões finais escritas.

O prazo para sua apresentação das razões passará a ser legal, de 15 
dias, e não mais judicial, como determina o art. 454 do CPC. O prazo será 
sucessivo, falando primeiro o autor e depois o réu, “assegurada vista dos 
autos”. Apesar do silêncio da lei, em causas afetas a sua esfera de atuação 
por último falará o representante ministerial, pelo mesmo prazo.

A positivação do procedimento impedirá a prática ilegal, por vezes ob-
servada, de conferir às partes prazo comum para razões finais, com conse-
qüente retenção dos autos em Secretaria.

A busca por celeridade anima o projeto a tentar concretizar o sonho 
de realizar a audiência de instrução e julgamento de forma uma e contínua 

58. Transcreve-se o artigo, com as alterações em negrito.
Art. 348. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao 
membro
do Ministério Público, se	for	caso	de	sua	intervenção,	sucessivamente, pelo prazo de vinte minutos 
para cada um, prorrogável por dez minutos, a critério do juiz.
§ 1º Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação 
um só todo,
dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.
§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser 
substituído
por razões	finais	escritas,	que	serão	apresentadas	pelo	autor	e	pelo	réu,	nessa	ordem,	em	
prazos	sucessivos	de	quinze	dias,	assegurada	vista	dos	autos.
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mediante estabelecimento de pretensiosas amarras dirigidas a evitar o des-
dobramento. O projeto modifica o texto do vigente art. 455 para admitir a 
cisão da audiência sempre de forma “excepcional e justificada”, apenas se 
ausente perito ou testemunha e desde que haja concordância das partes59.

O que parecia ser norma cogente e peremptória desfaz-se em seguida, 
ainda no caput do artigo 349 do projeto. O texto legal em seguida mantém a 
possibilidade, de resto inerente aos imprevistos decorrentes do congestio-
namento das pautas, da audiência ter que ser adiada por motivos outros, tal 
como o conhecido “adiantado da hora”, mas em inovação digna de aplauso 
determina o estabelecimento de pauta preferencial, “se possível”.

Somada esta são três as pautas pretendidas pelo projeto: uma para au-
diências de conciliação (art. 323), outra para as de instrução e julgamen-
to (art. 342) e outra ainda para continuação destas quando cindidas (art. 
349). Talvez as varas especializadas consigam organizar estas pautas dife-
renciadas, mas nas varas únicas do interior vislumbra-se desde já grande 
dificuldade.

O prazo para prolatação da sentença, quando não ocorrer de forma 
oral, atualmente em 10 dias, será ampliado para mais realistas 20 dias60.

Por fim, incumbe verificar as mudanças relativas aos atos de documen-
tação das audiências, objeto do art. 351 do projeto.

Boa parte das mudanças teve por intento adaptar o código aos avanços 
tecnológicos derivados do advento do processo eletrônico e da utilização 
das gravações de audiência em imagem e áudio como forma cada vez mais 
comum de documentação61.

59. Eis o texto do projeto, com as inovações em negrito: Art. 349 A audiência é una e contínua, po-
dendo	ser	excepcional	e	justificadamente	cindida	na	ausência	do	perito	ou	de	testemunha,	
desde	que	haja	concordância	das	partes. Não sendo possível concluir, num só dia, a instrução, o 
debate e o julgamento, o juiz marcará o seu prosseguimento para a	data	mais	próxima	possível,	
em	pauta	preferencial.

60. Eis o texto, com as inovações em negrito: Art. 350. Encerrado o debate ou oferecidas	as	razões	
finais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de vinte dias.

61. Eis o texto, com modificações em negrito: Art. 351. O escrivão lavrará, sob ditado do juiz, termo que 
conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a 
sentença, se proferida no ato.
§ 1º Quando o termo não	for	registrado	em	meio	eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que 
serão encadernadas em volume próprio.
§ 2º Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o	membro do Ministério Público e o escrivão, dis-
pensadas	as	partes,	exceto	quando	houver	ato	de	disposição	para	cuja	prática	os	advogados	
não	tenham	poderes.
§ 3º O escrivão trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência.



O caput do artigo repete quase na integralidade o contido no art. 457 do 
vigente CPC, determinando ao escrivão a atribuição de registrar em termo, 
sob ditado do juiz, em resumo, o acontecido na audiência, e por extenso os 
despachos, sentenças, e decisões. Suprindo omissão do CPC vigente, acres-
centado no rol dos atos judiciais cujo registro se faz por extenso as decisões.

Prevendo a possibilidade de registro de audiências integralmente por 
meio eletrônico, incluindo o uso de assinaturas eletrônicas, objeto da Lei 
nº 11.419/2006 (especialmente art. 2º), o § 1º estabelece a necessidade de 
rubrica e encadernação de forma subsidiária, apenas “quando o termo não 
for registrado em meio eletrônico”.

Explicita o § 2º ser desnecessária a assinatura pelas partes do termo, 
exceto quando “houver ato de disposição para cuja prática os advogados 
não tenham poderes”. O art. 457, § 2º, do CPC vigente registra a necessida-
de de assinatura apenas por parte do juiz, promotor, advogados e escrivão. 
Porém, na prática, em muitas varas, mesmo quando não depõem as partes 
são chamadas a assinar o termo, motivo pelo qual entende-se adequada a 
modificação.

A necessidade de trasladação do termo para os autos foi mantida, sem 
modificações (art. 3º).

Explicitou-se a possibilidade de gravação integral da audiência em ima-
gem e áudio, assegurada o rápido acesso das partes e advogados ao mate-
rial (§ 5º). 

Sepultando discussão doutrinária, o projeto estabelece a possibilidade 
de gravação das audiências pelas partes, independentemente de autoriza-
ção judicial (§ 6º). Trata-se de decorrência lógica do princípio da publici-
dade. Se os atos judiciais são em regra públicos (art. 93, IX, da CF), se em 
tese qualquer cidadão poderia estar presente nas audiências e conhecer 
diretamente do teor dos atos lá praticados, motivo não há para vedar que 
o conhecimento se dê de forma derivada, por intermédio de uma gravação, 
de áudio ou vídeo.

§ 4º Tratando-se de processo eletrônico, será observado o disposto na	legislação	específica	e	em	
normas	internas	dos	tribunais.
§	5º	A	audiência	poderá	ser	integralmente	gravada	em	imagem	e	em	áudio,	em	meio	digital	
ou	analógico,	desde	que	assegure	o	rápido	acesso	das	partes	e	dos	órgãos	julgadores,	ob-
servada	a	legislação	específica.
§	6º	A	gravação	a	que	se	refere	o	§	5º	também	pode	ser	realizada	diretamente	por	qualquer	
das	partes,	independente	de	autorização	judicial.
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Mesmo a existência de processos em segredo de justiça não modifica 
esta solução. Em caso de vazamento do conteúdo dos atos processuais in-
cidirá a lei penal sobre o responsável pela quebra do sigilo, independente-
mente da forma como documentado o ato. Aquele que violar o sigilo deverá 
arcar com as conseqüências, quer tenha dado publicidade a atos documen-
tados por escrito, que tenha violado o dever dando conhecimento a tercei-
ros de atos documentados em áudio ou vídeo. Maior facilidade divulgação, 
por conta da internet, ou eventualmente a maior extensão do dado não jus-
tificam medida restritiva.

Mantida no projeto a possibilidade de registro dos depoimentos por 
qualquer meio idôneo, e a degravação, em caso de registro em áudio ou 
vídeo, apenas em caso de recurso ou “quando o juiz determinar”62.

Por fim, importante registrar alteração de peso ocorrida nos disposi-
tivos relativos à produção da prova testemunhal, com grande impacto na 
disciplina das audiências.

Segundo o art. 441 do projeto passa a ser atribuição do advogado pro-
mover a intimação das testemunhas cujos depoimentos lhe interesse. O 
advogado deverá promover a intimação das testemunhas, pela via postal 
e com aviso de recebimento, e apenas em casos excepcionais, após requeri-
mento fundamentado, o juiz determinará a intimação63.

62. Art. 446. O depoimento digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idô-
neo de documentação será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. 

 § 1º O depoimento será passado para a versão digitada quando, não sendo eletrônico o processo, 
houver recurso da sentença, bem como em outros casos nos quais o juiz o determinar, de ofício ou 
a requerimento da parte.

 § 2º Tratando-se de processo eletrônico, observar-se-á o disposto nos §§3º e 4º do art. 163.
63. Art. 441. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha que arrolou do local, do dia 

e do horário da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
 § 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advo-

gado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia do 
ofício de intimação e do comprovante de recebimento.

 § 2º A parte pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente da inti-
mação de que trata o §1º; presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la.

 § 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o §1º importa na desistência da oitiva da 
testemunha.

 § 4º Somente se fará à intimação pela via judicial quando:
 I – essa necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;
 II – quando figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;
 III – a parte estiver representada pela Defensoria Pública.
 § 5º A testemunha que, intimada na forma do §1º ou do §4º, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento.



6.	CONSIDERAçõES	FINAIS

Análise histórica demonstra uma clara linha evolutiva na disciplina das 
audiências em nosso ordenamento processual, pautada pela valorização do 
princípio da oralidade64, elemento em grande medida gerador de respostas 
judiciais mais ágeis e justas.

O surgimento da audiência preliminar, em 1994, em que pese o desvir-
tuamento do instituto por alguns magistrados, apresentou-se como grande 
avanço, uma verdadeira janela para o diálogo onde não só tenta-se a con-
ciliação, mas praticam-se vários atos ordenadores, numa significativa con-
centração de atos processuais, donde deriva, mediante adequado manejo, 
uma aceleração no procedimento.

O projeto do NCPC pretende deslocar esta “janela para o diálogo entre 
os atores processuais” para o início do procedimento, suprimindo a audiên-
cia preliminar e criando uma audiência denominada “de conciliação”.

A novel audiência preliminar revela-se promissora, especialmente se 
acompanhada de investimentos em estruturas estatais aptas a auxiliar os 
juízos com mediadores e conciliadores bem treinados e remunerados.

Os investimentos em formas alternativas de resolução de conflitos já 
são realidade em alguns tribunais. No âmbito do TJPE, por exemplo, nos úl-
timos anos seis Centrais de Conciliação, Mediação e Arbitragem no Estado 
foram inauguradas, três delas no interior.

Independentemente da criação de estruturas paralelas de auxílio, a fer-
ramenta mostra-se apta a auxiliar juízes a promover a pacificação no limiar 
do conflito, conferindo a possibilidade de uma rápida e tempestiva tentati-
va de conciliação.

Não há incompatibilidade entre os regramentos das audiências de con-
ciliação preliminar. Correta seria a manutenção de ambas, que se comple-
mentam, para uso pelo magistrado a depender nas necessidades concretas 
da causa, mormente quando o projeto, acertadamente, estipula ser dever 
do juiz tentar a conciliação prioritariamente e a qualquer	tempo.

Mesmo que se concretize a supressão da audiência preliminar preconi-
zada no projeto em tramitação, ditames constitucionais e legais autorizam 
a designação de uma audiência preliminar, caso o magistrado identifique 
possibilidade de conciliação, ou mesmo se vislumbre adequada a medida 

64. CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, p. 350
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para significativa concentração de atos processuais e melhor ordenação do 
processo.

Dignos de elogio também são os aperfeiçoamentos trazidos pelo proje-
to ao regramento da audiência de instrução e julgamento. Diversas modifi-
cações pontuais trarão mais coesão ao texto. Discretas melhorias, somadas, 
conferirão mais celeridade e segurança ao ato processual.
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Capítulo	V
A	necessidade	de	compatibilização		
do	interesse	público	com	os	direitos	

processuais	individuais	no		
julgamento	das	demandas	repetitivas

Antonio Adonias A. Bastos1

SUMÁRIO:	1. A uniformização e a estabilidade da jurisprudência como questões de ordem 
pública no Projeto do Novo CPC; 2. Interesse público; 2.1. Interesse público primário e 
interesse público secundário; 2.2. O interesse público e os direitos transindividuais; 3. A 
compatibilização do interesse público com os direitos individuais; 4. A compatibilização do 
interesse público na formação e na aplicação do precedente com os direitos fundamentais 
processuais das partes; Referências.

1.	A	UNIFORMIzAçãO	E	A	ESTABILIDADE	DA	JURISPRUDêNCIA	COMO	
QUESTõES	DE	ORDEM	PúBLICA	NO	PROJETO	DO	NOVO	CPC.	

Como já demonstramos em textos anteriores2, a necessidade de solu-
cionar os conflitos isomórficos, decorrentes de situações jurídicas homogê-
neas próprias de uma sociedade massificada, vem sendo objeto de atenção 
do legislador e dos tribunais brasileiros.

Também já tivemos a oportunidade de examinar o fenômeno das de-
mandas repetitivas, constatando que, diante de suas peculiaridades, o seu 
processamento merece um tratamento específico, com uma leitura particu-
larizada do devido processo legal, buscando combater a imprevisibilidade 
das decisões judiciais.

1. Doutor (Universidade Federal da Bahia – UFBA). Mestre (UFBA). Professor de Teoria Geral do 
Processo e de Direito Processual Civil na pós-graduação lato sensu. Professor na graduação da 
Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito e da Universidade Salvador (UNI-
FACS). Advogado.

2. Aludimos aos seguintes textos de nossa lavra: “Situações jurídicas homogêneas: um conceito ne-
cessário para o processamento das demandas de massa” (2010) e “A potencialidade de gerar rele-
vante multiplicação de processos como requisito do incidente de resolução de causas repetitivas 
no Projeto do Novo CPC” (2011).
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Neste passo, o Novo CPC Projetado (NCPC)3 prevê a uniformização e a 
estabilidade da jurisprudência como política a ser adotada pelos tribunais, 
mediante uma série de providências, das quais destacamos: a determinação 
de que os órgãos fracionários de determinado tribunal sigam a orientação 
do plenário, do órgão especial ou dos órgãos fracionários superiores aos 
quais estiverem vinculados, nesta ordem; 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 su-
periores ou da que se originar do julgamento de casos repetitivos, visando 
ao interesse social e à segurança jurídica (art. 882).

O amadurecimento e a sedimentação do entendimento dos tribunais 
acerca de certa matéria jurídica protegem a isonomia, a segurança jurídica, 
a razoável duração do processo, a moralidade, a boa-fé objetiva e a liberda-
de, que consistem em questões de ordem pública4. Trata-se, portanto, de 
valores que não estão ligados somente ao interesse das partes em conflito, 
dizendo respeito a todo o grupo social.

Para cumprir o objetivo de estabilização das relações jurídicas, o NCPC 
prevê dois meios para julgamento de causas massificadas, a saber: (a) o 
incidente de resolução de demandas isomórficas e (b) os recursos especial 
e extraordinário repetitivos (art. 883).

O incidente de resolução de causas repetitivas será admissível quando 
for identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplica-
ção de processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave 
insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões con-
flitantes, sendo regulado pelos arts. 930 a 941 do NCPC. O pedido de uni-
formização poderá ser apresentado pelo juiz ou relator, por ofício; ou pelas 
partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição (Art. 
930, § 1º). Admitido o incidente, por decisão de atribuição exclusiva do tri-
bunal pleno ou do órgão especial, onde houver (art. 45, parágrafo único, 
c/c o art. 933, caput), o presidente do tribunal determinará, na própria ses-
são, a suspensão dos processos pendentes, em primeiro e segundo graus 

3. Projeto de Lei do Senado – PLS 166/2010, com a redação dada pelo Parecer n.º 1.741, de 2010, 
da Comissão Diretora. Ao chegar à Câmara dos Deputados, o aludido Projeto de Lei recebeu o n.º 
8046/2010. 

4. Tratamos do assunto nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 do texto intitulado “A potencialidade de gerar re-
levante multiplicação de processos como requisito do incidente de resolução de causas repetitivas 
no Projeto do Novo CPC” (2011)



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). As partes, os interessados, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública, visando à garantia da segurança jurídica, 
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 inciden-
te. 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 compe-
tência territorial (art. 937). O incidente deverá ser julgado no prazo de seis 
meses, com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envol-
vam 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).

Julgado o incidente pelo tribunal, ele apreciará a questão de direito, la-
vrando-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).

Se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu mérito, pelo ple-
nário 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 na-
cional (art. 938, parágrafo único).

Por sua vez, os recursos excepcionais serão cabíveis quando houver 
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito 
(art. 990). A regulamentação do seu processamento encontra-se disposta 
nos arts. 990 a 995 do NCPC, ampliando o tratamento da matéria, que atual-
mente é objeto dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973. Caberá ao presidente 
do tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da 
controvérsia, os quais serão encaminhados ao STF ou ao STJ independen-
temente de juízo de admissibilidade, ficando suspensos os demais recursos 
até o pronunciamento definitivo do tribunal superior (art. 991, caput). Caso 
não seja adotada tal providência, o relator, no tribunal superior, identifi-
cando que sobre a questão de direito já existe jurisprudência dominante 
ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão 
dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida (art. 991, § 1º). Os 
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processos que estiverem em primeiro grau de jurisdição, tendo por objeto 
idêntica controvérsia de direito, ficarão suspensos por período não supe-
rior a doze meses, salvo decisão fundamentada do relator (art. 991, § 3º). 
Já os recursos que tratem da mesma matéria ficarão suspensos no tribunal 
superior e nos de segundo grau de jurisdição até a decisão do recurso re-
presentativo da controvérsia (art. 991, § 4º).

Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos fracioná-
rios declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica 
controvérsia ou os decidirão aplicando a tese (art. 993). Publicado o acór-
dão paradigma, os recursos sobrestados na origem não terão seguimento 
se o acórdão recorrido coincidir com a orientação da instância superior; ou 
o tribunal de origem reapreciará o recurso julgado, observando-se a tese 
firmada, independentemente de juízo de admissibilidade do recurso espe-
cial ou extraordinário, na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orien-
tação da instância superior (art. 994, caput). Mantido o acórdão divergente 
pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso 
especial ou extraordinário (art. 994, § 1º). Reformado o acórdão, se for o 
caso, o tribunal de origem decidirá as demais questões antes não decididas 
e que o enfrentamento se torne necessário em decorrência da reforma (art. 
994, § 2º).

Sobrevindo, durante a suspensão dos processos, decisão da instância 
superior a respeito do mérito da controvérsia, o juiz proferirá sentença e 
aplicará a tese firmada (art. 995).

Se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso repre-
sentativo da controvérsia, a parte poderá desistir da ação em curso no pri-
meiro grau de jurisdição, antes da prolação da sentença. Se a desistência 
ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamen-
to de custas e de honorários de sucumbência (art. 995, parágrafo único).

A existência de interesse público na fixação do entendimento dos tri-
bunais sobre a matéria que é objeto do incidente de uniformização ou dos 
aludidos recursos repetitivos evidencia-se na medida em que a instauração 
dos seus respectivos procedimentos não depende exclusivamente de inicia-
tiva das partes que integram o conflito. No incidente, a parte pode suscitá-
-lo, mas o órgão jurisdicional, o Ministério Público e a Defensoria Pública 
também podem fazê-lo. Nos apelos excepcionais, caberá ao presidente do 
tribunal de origem ou ao relator, no tribunal superior, em caráter subsidiá-
rio. Além disso, tanto a instauração de um como de outro provocam a sus-
pensão dos processos por determinado prazo, visando à aplicação da futu-



ra tese a ser fixada para a solução dos conflitos que versem sobre questões 
homogêneas àquela que foi objeto do incidente ou do recurso excepcional.

2.	INTERESSE	PúBLICO.

Sabemos da dificuldade enfrentada pela doutrina para conceituar o 
“interesse público” e da polissemia que a expressão traz consigo5. Consi-
deraremo-lo, aqui, no sentido que lhe empresta Celso Antônio Bandeira de 
Mello (2001, p. 59), que afirma tratar-se do interesse “resultante do con-

5. Carlos Alberto Salles (2003, p. 58-59) entende tratar-se de conceito indeterminado: “não obstante 
a centralidade desse conceito para a teoria geral do direito, sua definição apresenta dificulda-
des, devido à necessidade de formulação de um conceito suficientemente genérico para abranger 
um número muito grande de situações, envolvendo opções entre uma pluralidade de interesses 
dispersos pela sociedade e, na maior parte dos casos, excludentes”. Susana Henriques da Costa 
(2009, p. 53) afirma que “a noção de interesse público é equívoca e sua definição se apresenta 
como um dos grandes dilemas do direito. Variável segundo fatores históricos, socioeconômicos e 
culturais, há vozes que pugnam pela inconsistência e indeterminação do conceito. Por mais que se 
reconheça que não há um conteúdo único, todavia, é impossível ao operador do direito prescindir 
da idéia de interesse público, uma vez que ela é ínsita à própria noção de Estado e constitui objeto 
central de determinados ramos do direito público”. C. W. Cassinelli (1967, p. 54) explica que: “Po-
líticos, funcionários públicos, jornalistas e professores de ciência política desde muito fazem uso 
da expressão ‘interesse público’ sem visível embaraço e presumivelmente na expectativa de serem 
compreendidos. Recentemente, alguns autores têm posto em dúvida a propriedade dessa atitude 
sem crítica; têm procurado uma definição do interesse público e ocasionalmente têm sugerido que 
não é possível defini-lo”. Afirmando tratar-se de conceito jurídico indeterminado, Marçal Justen 
Filho (1999, p. 133) ensina que “a determinação do conteúdo do interesse público produz-se ao 
longo do processo de produção e aplicação do Direito. Não há interesse público prévio ao Direito, 
senão como manifestação abstrata insuficiente para determinar uma solução definida. O processo 
de concretização do Direito produz a seleção dos interesses, com a identificação do que se repu-
tará como interesse público em face das circunstâncias. Não há qualquer caráter predeterminado 
apto a qualificar o interesse como público. Essa peculiaridade não pode ser reputada como ne-
gativa. Aliás, muito ao contrário, representa a superação de soluções formalistas, inadequadas a 
propiciar a realização dos valores fundamentais acatados pela comunidade. O processo de demo-
cratização conduz à necessidade de verificar, em cada oportunidade, como se configura o interesse 
público”. Gerhard Colm (1967, p. 126) o considera como fenômeno complexo, sob os pontos de 
vista metassociológico, sociológico, judicial (ou legal) e econômico. Sob o primeiro aspecto, seria 
aquele derivado de um sistema unitário de valores, o interesse público coincide com o que está 
em consonância com um valor supremo e unitário, como ocorre em sociedades teocráticas ou 
monolíticas. Na segunda perspectiva, o interesse público consiste nos valores manifestados uni-
camente através das articulações sociológicas, que são expressões sociais ou de grupos: “a mescla 
de interesses pessoais e gerais difere nos vários grupos e indivíduos, porém destas variações na 
importância atribuída aos valores surge um consenso acerca do que constitui o interesse público 
dentro do marco de referência da sociedade particular e de sua cultura” (p. 128). Sob o prisma 
legal, o doutrinador alude à supremacia do interesse público sobre o particular: “O uso do con-
ceito de interesse público nesse sentido permite considerações que são superiores aos interesses 
particulares, e inclusive permite à interpretação judicial das leis positivas marchar ao compasso 
dos desenvolvimentos efetivos no conteúdo do conceito” (p. 128). No âmbito econômico, por fim, 
ele se traduz em determinadas metas de execução (que têm por finalidade assegurar o regular 
funcionamento da economia) e de realização (que estão ligadas a conteúdos específicos, como um 
nível adequado de vida para o povo, educação, defesa, conservação e incremento dos recursos de 
maneira mais apropriada para as necessidades dos países em desenvolvimento) (p. 130).
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junto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando conside-
rados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelos simples fato de 
o serem”. José Carlos Vieira de Andrade (1993, p. 277) apresenta conceito 
que àquele se aproxima, explicando tratar-se do “bem comum que constitui 
a raiz ou a alma de uma sociedade política, englobando os fins primordiais 
que caracterizam e fundam o Estado como a forma (actualmente) mais per-
feita de organização social (...): é o interesse público por natureza, a salus pú-
blica, que se pode exprimir sinteticamente na composição de necessidades 
do grupo para a realização da Paz social segundo uma idéia de Justiça” (itá-
licos no original)6. O interesse público, portanto, é tomado em consideração 
do bem comum7-8, cuja noção também “é fluida e varia segundo a ideologia 
política que se adote” (COSTA, 2009, p. 55).

Há quem defina o interesse público e o bem comum pelo aspecto pro-
cedimental. Sob esta perspectiva, a manifestação da vontade geral repre-
sentará o interesse público se a decisão for tomada mediante a aplicação 
de meios e procedimentos legitimados pela vontade coletiva, considerados 
aptos pelo consenso do grupo social. O interesse público seria aquele con-
templado por uma decisão validamente produzida, não importando qual é 
o seu conteúdo (SALLES, 2003, p. 62). Esta teoria é criticada por permitir 
decisões que são contraditórias entre si, desde que seja observado o as-
pecto formal para a sua adoção. Além disso, elas podem não representar as 
escolhas sociais, em face de algum defeito procedimental9.

6. Susana Henriques da Costa (2009, p. 53) também afirma que o “Estado é um ente autônomo que 
não se constitui da soma, mas da síntese de seus membros. Sua vontade é a vontade geral, que se 
diferencia da vontade de todos”.

7. No mesmo sentido: Miguel Teixeira de Souza (2003, p. 31) e Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1991, 
p. 217-218).

8. No século XX, desenvolveram-se as teorias pluralista e corporativista, na tentativa de definir o 
“bem comum”. Para a primeira, o Estado possui um poder próprio, estando apto a tomar deci-
sões prospectivas relacionadas ao desenvolvimento econômico e social de uma dada sociedade, 
deixando de mediar os interesses particulares (COSTA, 2009, p. 55-56). A última, por seu turno, 
considera o Estado como um ente neutro, que representa um bem comum. Ela parte da concepção 
de que existe uma unidade social, desde que as organizações socioeconômicas ajam de maneira 
autônoma e independente, mas ligadas entre si e com o Estado (COSTA, 2009, p. 56). Sob esta 
perspectiva, o bem comum consistiria nos valores buscados por esse Estado, que poderia ser até 
mesmo antidemocrático e totalitário (COSTA, 2009, p. 56; CARNOY, 1988, p. 50).

9. Carlos Alberto de Salles (2003, p. 63) afirma que “não é possível endossar um modelo de justiça 
puramente processual, porque algumas coisas continuarão sendo um mal a despeito de prove-
nientes de um procedimento perfeitamente justo. (...) A qualidade das decisões estatais – políticas 
ou judiciais – não pode ser avaliada somente pelo processo decisório que as gerou, não obstante a 
importância funcional dessa espécie de estrutura normativa”.



Neste passo, há corrente doutrinária que defende que os critérios subs-
tanciais são indispensáveis para caracterizar o interesse público. Susana 
Henriques da Costa (2009, p. 58-59) explica que há um conteúdo mínimo, 
ligado à idéia de justiça vigente em cada momento histórico de uma de-
terminada sociedade, mas que deve ser voltada ao desenvolvimento livre, 
igualitário e digno de todos os seus membros. Carlos Alberto de Salles 
(2003, p. 64-65) diz que devem ser tomados em consideração os parâme-
tros mínimos pelos quais a convivência social é possível em um regime de 
liberdade, conciliando interesses particulares, de indivíduos e grupos, com 
os de toda a coletividade. Miguel Reale (1996, p. 276) entende que o bem 
comum está relacionado com a medida histórica de justiça, “ou a justiça em 
plena concreção histórico-social”, sempre com vistas à “convivência social 
ordenada segundo valores da liberdade e da igualdade” (destaque existente 
no original).

Entendemos que uma visão não se opõe à outra. Ao revés disso, com-
plementam-se. Assim, parece-nos que o interesse público está intimamente 
ligado à concepção de justiça na realização de valores jurídicos fundamen-
tais, nas relações entre os membros de uma determinada sociedade, tanto 
entre si, como entre eles e o Estado, e que a sua manifestação deve originar-
-se de um procedimento legítimo de tomada de decisão, assim considerado 
o meio hábil pelo consenso social. Ao buscar a concretização desses valores 
fundamentais, mediante procedimentos pré-estabelecidos e adotados me-
diante acordo da vontade geral, o Estado visa ao bem comum e ao interesse 
público. 

2.1.	Interesse	público	primário	e	interesse	público	secundário.

Devemos, ainda, distinguir o interesse público do interesse do Estado, 
na qualidade de seu gestor. Sabe-se que a Administração Pública deve vol-
tar-se para a consecução do interesse da comunidade política que compõe 
o Estado. As prerrogativas a ela atribuídas têm especial contorno, seja nas 
relações materiais, como na sua atuação contenciosa, na medida em que 
ela deve resguardar tal espécie de interesse. Por isso, parte da doutrina 
fala em supremacia do seu interesse em relação ao do particular, como 
veremos mais adiante; no âmbito judicial, ela desfruta de certas garantias, 
como os prazos majorados em relação aos do particular, o reexame neces-
sário etc. Tudo isso com vistas a resguardar o interesse da coletividade. 
Mas, nem sempre acontece a coincidência entre os interesses do grupo 
social e os da Administração, surgindo a distinção entre o interesse públi-
co primário e o secundário, como preconiza Renato Alessi (1974, p. 226). 
Este entendimento é seguido por doutrinadores brasileiros. Neste senti-
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do, Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 57-58) afirma: “Interesse 
público ou primário é o pertinente à sociedade como um todo e só ele 
pode ser validamente objetivado, pois este é o interesse que a lei consagra 
e entrega à compita do Estado como representante do corpo social. Inte-
resse secundário é aquele que atina tão-só ao aparelho estatal enquanto 
entidade personalizada e que por isso mesmo pode lhe ser referido e nele 
encarna-se pelo simples fato de ser pessoa”. Com efeito, há situações em 
que os interesses públicos primário e secundário distinguem-se entre si, 
o que se mostra evidente nas demandas movidas pelo Ministério Público 
em face do próprio Estado. Veja-se outro exemplo, trazido por Celso Antô-
nio Bandeira de Mello (2005, p. 58):

Se o Estado causar danos a terceiros e indenizá-los das lesões infligidas estará 
revelando-se obsequioso ao interesse público, pois é isto o que determina o art. 
37 § 6º da Constituição. Se tentar evadir-se a este dever de indenizar (mesmo 
consciente de haver produzido danos), estará contrariando o interesse público, 
no afã de buscar o interesse secundário, concernente apenas ao aparelho esta-
tal: interesse em subtrair-se a despesas (conquanto devidas) para permanecer 
mais “rico”, menos onerado patrimonialmente, lançando, destarte sobre ombros 
alheios os ônus que o Direito pretende sejam suportados por todos.

Susana Henriques da Costa (2009, p. 60) afirma que “os interesses se-
cundários somente podem ser validamente realizados em sociedade se coinci-
direm com os interesses primários e no exato limite dessa coincidência” (des-
taque existente no original).

Definido o interesse público na sua acepção primária como o interesse 
da comunidade política considerada na sua totalidade, ele se mostra indis-
ponível, dada a impossibilidade de sacrificar-se um valor que não é passível 
de apropriação por nenhum indivíduo, nem mesmo pelo Estado, que detém 
a qualidade de mero gestor10. Marçal Justen Filho (2005, p. 39) explica:

O interesse público não se confunde com o interesse do Estado, com o interesse 
do aparato administrativo ou do agente público. É imperioso tomar consciência 
de que um interesse é reconhecido como público porque é indisponível, porque 

10. No mesmo sentido, explica Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 64): “sendo interesses qua-
lificados como próprios da coletividade – internos ao setor público –, não se encontram à livre 
disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os re-
presente não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o 
que é também um dever – na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis”. Anotamos 
que não nos parece ser a hipótese de “representação” dos interesses pelo órgão administrativo, 
como alude o doutrinador. Na realidade, toca-lhe a prática de atos que, a priori, devem tê-lo como 
fundamento e que visem a exercitá-lo e protegê-lo.



não pode ser colocado em risco, porque suas características exigem a sua promo-
ção de modo imperioso.

Aos agentes públicos, inclusive aos julgadores, tocam os poderes-de-
veres de nortear-se pelas diretrizes do interesse público e também os de 
salvaguardá-los, defendendo-os, sendo-lhe vedado aliená-los ou deles dis-
por11.

2.2.	O	interesse	público	e	os	direitos	transindividuais.

Deve-se diferir o interesse público dos direitos metaindividuais. Aqui, 
o assunto também não é tranqüilo. De um lado, Vittorio Denti (1981, p. 
44-45) afirma que são institutos distintos, inconfundíveis entre si, pois o 
interesse público é aquele almejado pelo Estado, ao passo que os metain-
dividuais são dos particulares, porém indivisíveis e de fruição generalizada. 
De outra banda, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1991, p. 224) entende que o 
primeiro é gênero do qual os interesses gerais, difusos e coletivos são espé-
cies. No seu entender, todos são metaindividuais por não corresponderem 
à somatória de interesses individuais. Na mesma linha, Carlos Alberto de 
Salles (2003, p. 56) afirma que “a defesa judicial dos interesses difusos e 
coletivos tenha o significado de trazer para o Judiciário a função de adjudi-
car o interesse público na situação disputada pelas partes”. Ada Pellegrini 
Grinover (2006, p. 27) também afirma que há interesses metaindividuais 
que não são difusos, nem coletivos.

O interesse que aqui chamamos de público é uma espécie de interesse 
geral que diz respeito a toda a comunidade política, não atingindo somente 
uma determinada coletividade.

Susana Henriques da Costa (2009, p. 61) afirma que tais interesses se 
diferenciam por uma escala decrescente de difusão e fluidez, além de pos-
suírem mecanismos processuais específicos de tutela. Enquanto o interes-
se público (geral) diz respeito à totalidade da comunidade que integra o 
Estado, vimos que estes podem atingir sujeitos indetermináveis ou podem 
cingir-se a um determinado conjunto de pessoas.

Os interesses difusos abrangem um grupo indeterminável de pessoas 
reunidas pela mesma situação de fato. Assim, o sujeito legitimado a defen-
dê-los sempre o faz de maneira extraordinária, não lhe sendo licíto deles 
dispor, até por serem indivisíveis. Alguns doutrinadores entendem que a 

11. Neste sentido: Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1991, p. 223) e Susana Henriques da Costa (2009, p. 
67-68).
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fronteira entre o interesse difuso e o interesse público primário é tão tênue, 
que eles chegam a se confundir. Luís Filipe Colaço Antunes (1989, p. 22) 
afirma que “os interesses difusos são interesses públicos latentes, eventu-
almente fragmentados”.

Quanto aos direitos coletivos, entendemos que a circunstância de se-
rem compartilhados em igual medida por todos os integrantes do grupo 
não os torna indisponíveis da mesma forma que os difusos. Tomados sob 
a perspectiva do grupo, eles possuem natureza indivisível e o sujeito legi-
timado a defendê-los, na qualidade de substituto, não os tem à disposição, 
senão por autorização especial e expressa de todos os seus integrantes, até 
porque não abrangem toda a comunidade, limitando-se a uma parcela dela. 
Se, de outra banda, forem considerados sob a perspectiva da esfera jurídica 
de cada integrante, poderão tornar-se plenamente disponíveis, de acordo 
com a sua natureza, caso em que não serão mais considerados coletivos, 
mas individuais.

Já em relação aos individuais homogêneos, parece-nos que só poderá 
cogitar-se de disponibilidade no âmbito puramente individual, e não no co-
letivo, dada a impossibilidade de identificação de todos os substituídos e a 
conseqüente obtenção de sua autorização.

Além disso, a efetivação do interesse público não está relacionada à sa-
tisfação direta de algum interesse individual. É possível resguardar o inte-
resse geral protegendo de fato um só indivíduo ou um grupo deles12.

3.	A	COMPATIBILIzAçãO	DO	INTERESSE	PúBLICO	COM	OS	DIREITOS	
INDIVIDUAIS.

A indisponibilidade do interesse público primário não significa, no 
entanto, que ele deva prevalecer sobre os direitos individuais, sobretudo 
quando estes consistem em direitos fundamentais.

O assunto não é pacífico.

12. Neste sentido: Susana Henriques da Costa (2009, p. 63). Ao explicar os interesses difusos, Miguel 
Teixeira de Sousa (2003, p. 133) afirma: “Como esses interesses se desdobram numa dimensão 
individual e numa dimensão supra-individual, não há interesses difusos que não satisfaçam efeti-
vamente uma necessidade de todos e de cada dos membros de uma coletividade. Assim, enquanto 
os interesses públicos são os interesses gerais da coletividade, os interesses difusos são os inte-
resses de todos aqueles que vêem as suas necessidades concretamente satisfeitas como membros 
de uma coletividade”. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (2002, p. 133) destaca que, no direito 
português, a expressão “direito difuso” corresponde ao que chamamos de “direito coletivo” no 
Brasil, aludindo ao gênero, isto é, aos difusos, aos coletivos em sentido estrito e aos individuais 
homogêneos.



De um lado, há quem defenda a vigência do princípio da supremacia 
do interesse público sobre o privado, cujo principal campo de aplicação é o 
Direito Administrativo. Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 87), 
trata-se de princípio geral de Direito, inerente a qualquer sociedade, sendo 
a própria condição de sua existência:

Assim, não se radica em dispositivo específico algum da Constituição, ainda que 
inúmeros aludam ou impliquem manifestações concretas dela, como, por exem-
plo, os princípios da função social da propriedade, da defesa do consumidor ou do 
meio ambiente (art. 170, III, V e VI), ou tantos outros. Afinal, o princípio em causa 
é um pressuposto lógico do convívio social.

Para os seus defensores, trata-se de um princípio implícito13, que pode 
ser inferido da Constituição Federal, não estando positivado de maneira ex-
pressa no seu texto, por ser ínsito ao próprio sistema.

A supremacia do interesse público é relevante para esclarecer que a 
Administração e os agentes públicos em geral não possuem autonomia de 
vontade, devendo cumprir a finalidade instituída pelas normas jurídicas 
constantes na lei, em atividade vinculada, dentro dos limites e fundamentos 
instituídos pelo Direito.

Criticando a significação que parte da doutrina vem lhe emprestando, 
Humberto Ávila (1999, p. 100-101) anota que, apesar de ser descrito como 
um princípio fundamental do Direito Público, ele é explicado com duas ca-
racterísticas específicas: a de um “princípio jurídico” e a de consistir num 
“princípio relacional”. Ocorre que, da análise de ambas, pode-se concluir 
que não se trata propriamente de um princípio

Sob o primeiro aspecto, ele consistiria numa norma-princípio, que tem 
por função principal a regulação das relações entre o Estado e o particu-
lar. O professor gaúcho explica que essa “pressuposta validade e posição 
hierárquica no ordenamento jurídico brasileiro permitiriam que ele fosse 
descoberto a priori, sem o prévio exame da sua referência ao ordenamento 
jurídico” (ÁVILA, 1999, p. 101). Tratar-se-ia, assim, de um axioma.

Em segundo lugar, ele regularia a prevalência do interesse público so-
bre o privado. Assim é que o seu âmbito de incidência não atingiria o agente 
público, mas o particular. Além disso, o seu conteúdo normativo pressupõe 
a possibilidade de conflito entre os interesses público e particular, e a solu-
ção deveria ser, em abstrato, em favor do primeiro.

13. Neste sentido: Paulo de Barros Carvalho (1995, p. 98) e Misabel de Abreu Machado Derzi, em 
notas à obra de Aliomar Baleeiro (1997, p. 21 e p. 35).
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Ocorre que os conceitos e conteúdos de tais espécies de interesse não 
são contraditórios entre si. Antes disso, o interesse público muitas vezes 
configura-se como pressuposto para o fomento do interesse privado, for-
mando uma unidade normativa e axiológica (SCHIER, 2005, p. 120; BOR-
GES, 2006, p. 47; BINENBOJM, 2007, p. 141-142). Afinal, aquela primeira 
espécie de interesse visa ao bem comum, assim considerada como “a pró-
pria composição harmônica do bem de cada um com o de todos; não, o di-
recionamento dessa composição em favor do ‘interesse público’” (ÁVILA, 
1999, p. 102).

De outra banda, a modernidade içou os direitos fundamentais a ele-
mento central nas Constituições, como tentativa de estabelecer limites ra-
cionais ao exercício do poder, principalmente no contexto de transição do 
Estado Absolutista ao Estado de Direito (NOVAIS, 1987, p. 16-17), deslo-
cando para o homem a legitimação do Direito, da Constituição e da Ordem 
Social, que outrora estava situada na Natureza e/ou numa concepção de 
divindade (SCHIER, 2005, p. 116).

Neste contexto, a compreensão de uma Constituição deve partir dos 
direitos fundamentais, na qualidade de direitos vinculados à proteção 
do homem (HESSE, 1998, p. 38). São eles que justificam a criação e de-
senvolvimento de mecanismos de legitimação, limitação, controle e ra-
cionalização do poder. Os conceitos de Estado de Direito, princípio da 
legalidade, separação dos poderes, técnicas de distribuição do poder no 
território e mecanismos de controle da Administração Pública são exem-
plos de institutos que giram em torno da proteção daqueles direitos fun-
damentais (NOVAIS, 1987, p. 82-122) que permaneceram como núcleo 
legitimador do Estado e do Direito (NOVAIS, 1987, p. 231-233), embora 
historicamente tenham se desenvolvido e se modificado (BONAVIDES, 
2001, p. 514).

Hans Peter Schneider (1991, p. 17) ensina que:

Em todas as constituições modernas encontramos catálogos de direitos funda-
mentais, nos quais os direitos das pessoas, dos indivíduos, são protegidos frente 
às pretensões que se justificam por razões de Estado. O Estado não deve poder 
fazer tudo o que em um momento determinado lhe é mais cômodo e lhe aceite um 
legislador complacente. A pessoa deve possuir direitos sobre os quais tampouco 
o Estado possa dispor. Os direitos fundamentais devem reger a Lei Fundamental; 
não devem ser apenas um adorno da Lei Fundamental (...). (tradução livre)

Portanto, o Estado legitima-se e justifica-se a partir dos direitos funda-
mentais e não estes a partir daquele.



Dada a sua relevância, os direitos fundamentais possuem um mode-
lo jurídico especial de proteção14-15, não podendo haver uma cláusula ge-
ral que vise a restringi-los, nem às liberdades e garantias fundamentais16 
(SCHIER, 2005, p. 119-120; ALEXY, 1993, p. 277).

Nesta senda, não se pode admitir que o interesse público prevaleça so-
bre os direitos fundamentais individuais, a priori e em abstrato. A colisão 
entre um e outro deve ser sempre analisada à luz do caso concreto, median-
te critérios de ponderação.

Assim, o “princípio da supremacia” consistiria, antes, numa “regra de 
preferência” do que num princípio. (ÁVILA, 1999, p. 102-103; SCHIER, 
2005, p. 122-123). Paulo Ricardo Schier (2005, p. 122) chega a afirmar que 
“a ponderação constitucional prévia em favor dos interesses públicos é an-
tes uma exceção a um princípio geral implícito de Direito Público”17.

14. Há doutrinadores que afirmam haver uma distinção estrutural das diferentes normas que 
estabelecem direitos fundamentais, afirmando que tal modelo não é o mesmo quando se trata, de 
um lado, de direitos, liberdades e garantias fundamentais, e, de outro lado, de direitos econômi-
cos, sociais e culturais (BARROS, 1996, p. 145).

15. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (1991, p. 142-143) afirmam que a legislação desempenha 
papéis multiformes no que diz respeito aos direitos fundamentais, podendo (i) definir o âmbito 
constitucional de cada direito fundamental; (ii) definir as restrições nos casos constitucionalmen-
te autorizados; (iii) definir garantias e dispor condições de exercício; (iv) satisfazer o cumprimen-
to de direitos fundamentais específicos quando tal consistir na criação de instituições ou presta-
ções públicas (como no caso da generalidade dos direitos sociais); (v) definir meios de defesa e 
(vi) alargar o seu âmbito de incidência.

16. Acerca da restrição a direitos fundamentais, emergem os seguintes topoi na dogmática constitu-
cional (CANOTILHO; MOREIRA, 1991, p. 121-126 e p. 133-135): (i) os direitos fundamentais só 
podem ser restringidos nos casos expressamente admitidos pela Constituição; (ii) não existe uma 
cláusula geral de admissão de restrição dos direitos fundamentais; (iii) a restrição só pode ter lu-
gar por atividade do próprio constituinte originário (que pode estabelecer a restrição diretamen-
te) ou nos casos em que este (poder constituinte originário) autorizou expressamente pela via da 
lei (reserva de lei), sendo, portanto, ilícita a restrição pelo veículo regulamentar; (iv) não pode 
a lei restritiva, ainda quando autorizada, devolver o juízo de restrição para o campo de atuação 
discricionária da Administração Pública; (v) mesmo quando autorizada, a restrição só poderá ser 
reputada legítima na medida necessária para salvaguardar outro direito fundamental ou outro 
interesse ou bem constitucionalmente protegido, sujeitando-se, logo, aos princípios da proibição 
do excesso e da proporcionalidade; (vi) as leis restritivas devem ter caráter geral e abstrato, e, por 
fim, (vii) as leis restritivas devem estar materialmente vinculadas ao princípio da preservação do 
núcleo essencial.

17. Em linha de conclusão, o doutrinador assim estabelece: (i) interesses públicos e privados se com-
plementam e se harmonizam, não se encontrando, em regra, em conflito, pois a realização de um 
importa na do outro; (ii) eventuais colisões são resolvidas previamente pelo constituinte origi-
nário, que pode optar pela prevalência dos interesses privados (como parece ser o mais usual) 
ou pela prevalência dos interesses públicos (como parece ser a exceção em homenagem ao prin-
cípio da legalidade e do Estado de Direito); (iii) outras colisões são remetidas ao campo das res-
trições dos direitos fundamentais, onde o constituinte, expressamente, autoriza que os direitos, 
liberdades e garantias individuais cedam, mediante ponderação infraconstitucional (observado o 
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Portanto, na eventual colisão entre tais espécies de interesses, o esfor-
ço hermenêutico deve ser no sentido de harmonizá-los, e não o de, a priori, 
fazer com que um prevaleça sobre o outro. Não sendo possível compatibili-
zá-los, deve-se ponderá-los, levando em consideração a situação concreta. 

4.	 A	 COMPATIBILIzAçãO	DO	 INTERESSE	 PúBLICO	NA	 FORMAçãO	 E	
NA	APLICAçãO	DO	PRECEDENTE	COM	OS	DIREITOS	FUNDAMENTAIS	
PROCESSUAIS	DAS	PARTES.

Como vimos logo no início deste texto e em publicações anteriores, o 
processamento das demandas repetitivas consiste numa técnica de solução 
de conflitos. Ela está consubstanciada, de um lado, num interesse público 
primário de toda a comunidade na fixação da tese, e, de outro lado, na apli-
cação deste mesmo entendimento. Este interesse não está à disposição das 
partes, nem do magistrado e independe da questão jurídica debatida.

Vimos, ainda, que existem direitos fundamentais processuais das par-
tes e que eles estão consagrados constitucionalmente, possuindo tanta re-
levância quanto o interesse público.

Deste modo, antes de pensar na supremacia deste sobre o interesse da 
parte, deve-se cogitar da compatibilização entre eles.

Trata-se de aspecto relevante para a correta aplicação do devido pro-
cesso legal aos processos repetitivos.

Tomemos como exemplo a situação enfrentada pelo STJ em 2009, so-
bre a possibilidade de o recorrente desistir do apelo especial repetitivo.

Os membros da Corte depararam-se, de um lado, com os preceitos con-
tidos nos arts. 158 e 501 do CPC/1973, que autorizam o recorrente a desis-
tir do recurso, independentemente da anuência do recorrido ou dos even-
tuais litisconsortes. Basta-lhe a manifestação da vontade neste sentido.

princípio da reserva de lei) em favor de interesses públicos, sempre com observância do critério 
(ou princípio) da proporcionalidade e respeito (manutenção) do núcleo essencial daqueles (por 
decorrência da proibição do excesso); (iv) um último grupo de colisão entre interesses públicos 
e privados, que não venham a se enquadrar nos anteriores, deverá ter solução remetida à ponde-
ração de princípios (ou valores) diante do caso concreto, através não de mediação legislativa mas 
sim jurisdicional (levando-se em conta, sempre, critérios de proporcionalidade e razoabilidade). 
Aqui o juiz, em face de cada caso concreto, deverá, sem adotar nenhum critério de preferência pre-
determinado, decidir, em face dos diversos elementos que integram o âmbito normativo de cada 
preceito em conflito, qual deverá prevalecer. Logo, repise-se, não existe portanto, em vista do 
regime jurídico de aplicação, colisão e, mormente, restrição dos direitos fundamentais, um 
critério universal, válido para todas as situações de colisão, de preferência ou supremacia 
do interesse público sobre o privado. (SCHIER, 2005, p. 123) (negrito e itálico já existentes no 
original)



O art. 501 funda-se na concepção de que, ao desistir do recurso, o re-
corrente manterá sua posição processual de desvantagem e a situação de 
êxito da parte contrária, até porque o recurso só será admitido se houver 
interesse recursal, o qual, por sua vez, está ligado à sucumbência e à veda-
ção da reforma para pior (reformatio in peius). Mas, toda essa dogmática foi 
pensada à luz da tutela de direitos individuais, afinal o recorrente desistirá 
do recurso que lhe aproveitaria. A desistência mantém a sua sucumbência, 
operando efeitos na sua esfera jurídica.

De outro lado, o procedimento para julgamento por amostragem dos 
recursos repetitivos visa à fixação da tese jurídica, que será extraída a partir 
do exame do mérito dos recursos selecionados. Trata-se de valor jurídico 
que já não diz mais respeito somente ao interesse individual do recorrente, 
atingindo, ao menos, a esfera jurídica dos diversos litigantes que tiveram os 
seus recursos especiais sobrestados18. 

O STJ enfrentou a matéria como questão de ordem no REsp 1063343/
RS. No mencionado caso, o recorrente apresentou petição, desistindo do 
apelo especial repetitivo que havia sido selecionado como representativo 
da controvérsia. O Tribunal “indeferiu o pedido”19, entendendo que existia 
interesse coletivo em derredor dos recursos repetitivos, uma vez iniciado o 
procedimento voltado para o seu julgamento. Eis a Ementa20:

18. Neste passo: “Quando se seleciona um dos recursos para julgamento, instaura-se um novo pro-
cedimento. Esse procedimento incidental é instaurado por provocação oficial e não se confunde 
com o procedimento principal recursal, instaurado por provocação do recorrente. Passa, então, a 
haver, ao lado do recurso, um procedimento específico para julgamento e fixação da tese que irá 
repercutir relativamente a vários outros casos repetitivos. Quer isso dizer que surgem paralela-
mente, dois procedimentos: a) o procedimento recursal, principal, destinado a resolver a questão 
individual do recorrente; e, b) o procedimento incidental de definição do precedente ou da tese 
a ser adotada, pelo tribunal superior, que haverá de ser seguida pelos demais tribunais e que 
repercutirá uma análise dos demais recursos que estão sobrestados para julgamento. Este último 
procedimento tem uma feição coletiva, não devendo ser objeto de desistência, da mesma forma 
que não se admite a desistência em ações coletivas (Ação Civil Pública e Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade, por exemplo). O objeto desse incidente é a fixação de uma tese jurídica geral, seme-
lhante ao de um processo coletivo em que se discutam direitos individuais homogêneos. Trata-se 
de um incidente como objeto litigioso coletivo” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2009, p. 323-324).

19. Na realidade, não se trata de um requerimento de desistência, mas de manifestação que é suficien-
te por si só, até porque não depende de homologação judicial.

20. Destacamos os seguintes trechos do voto vencedor: “São duas as perspectivas constitucionais sob 
as quais o incidente previsto no art. 543-C do CPC deve ser analisado: a primeira, de garantir a 
plena realização do direito à razoável duração do processo; e a segunda, de maximizar o direito 
fundamental à isonomia. O Direito Processual contemporâneo adotou, inicialmente, a sistemática 
de coletivização para ampliar o acesso ao Judiciário. Hoje, o mesmo sistema avança, introduzindo 
instrumentos processuais como o do art. 543-C, idealizado para solucionar o excesso de proces-
sos com idêntica questão de direito que tramitam pelos diversos graus de Jurisdição. Por isso, 
os efeitos previstos no § 7º do art. 543-C ganham especial abrangência porque permitem que o 
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Processo civil. Questão de ordem. Incidente de Recurso Especial Repetitivo. For-
mulação de pedido de desistência no Recurso Especial representativo de contro-
vérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC). Indeferimento do pedido de desistência recursal.

- É inviável o acolhimento de pedido de desistência recursal formulado quando 
já iniciado o procedimento de julgamento do Recurso Especial representativo 
da controvérsia, na forma do art. 543-C do CPC c/c Resolução n.º 08/08 do STJ. 
Questão de ordem acolhida para indeferir o pedido de desistência formulado em 
Recurso Especial processado na forma do art. 543-C do CPC c/c Resolução n.º 
08/08 do STJ. (QO no REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 17/12/2008, DJe 04/06/2009)

Como se vê, prevaleceu a tese de que não seria possível a desistência do 
recurso especial representativo da controvérsia multitudinária, quando já 
iniciado o procedimento que visa à fixação da tese, por existir um interesse 
coletivo.

Como já dissemos anteriormente, a questão de fundo envolvida no pro-
cesso e o interesse individual de cada litigante não devem ser confundidos 
com o interesse público referente ao estabelecimento da tese geral, que se 
aplicará aos recursos pendentes que versam sobre objeto afim, quiçá a tan-
tos outros processos que versam sobre situações homogêneas. Afinal, as 
demandas repetitivas caracterizam-se por ser um grupo de conflitos seme-
lhantes.

Deve-se procurar compatibilizar estes valores, sem violá-los.

STJ, ao invés de, repetidamente, proferir a mesma decisão, defina a orientação	que norteará o 
deslinde das idênticas questões de direito que se apresentam aos milhares. Estamos diante da 
sistemática da coletivização	acima mencionada, cuja orientação repercutirá tanto no plano indi-
vidual, resolvendo a controvérsia inter partes, quanto na esfera coletiva, norteando o julgamento 
dos múltiplos recursos que discutam idêntica questão de direito. (...) Para a instauração do inci-
dente do processo repetitivo, inédito perante o Código de Processo Civil, praticam-se inúmeros 
atos processuais, de repercussão nacional, com graves conseqüências. Basta, para tanto, analisar 
o ato processual de suspensão de todos os recursos que versem sobre idêntica questão de direi-
to, em andamento nos diversos Tribunais do país. Tomando-se este exemplo da suspensão dos 
processos, sobrevindo pedido de desistência do recurso representativo do incidente e deferido 
este, mediante a aplicação isolada do art. 501 do CPC, será atendido o interesse individual do 
recorrente que teve seu processo selecionado. Todavia, o direito individual à razoável duração 
do processo de todos os demais litigantes em processos com idêntica questão de direito será le-
sado, porque a suspensão terá gerado mais um prazo morto, adiando a decisão de mérito da lide. 
Não se pode olvidar outra grave conseqüência do deferimento de pedido de desistência puro e 
simples com base no art. 501 do CPC, que é a inevitável necessidade de selecionar novo processo 
que apresente a idêntica questão de direito, de ouvir os amici curiae, as partes interessadas e o 
Ministério Público, oficiar a todos os Tribunais do país, e determinar nova suspensão, sendo certo 
que a repetição deste complexo procedimento pode vir a ser infinitamente frustrado em face de 
sucessivos e incontáveis pedidos de desistência. (...) A todo recorrente é dado o direito de dispor 
de seu interesse recursal, jamais do interesse coletivo. A homologação do pedido de desistência 
deve ser deferida, mas sem prejuízo da formulação de uma orientação	quanto à questão idêntica 
de direito existente em múltiplos recursos” (grifos contidos no original).



Note-se, ademais, que a busca da isonomia a que aludem as razões do 
voto vencedor poderia não ser alcançada por outros acontecimentos do 
processo (e não somente pela desistência do recorrente). É o que aconte-
ceria se a parte não tivesse interposto o especial. Indaga-se, ainda: e se ela 
tivesse desistido do apelo excepcional antes de iniciado o procedimento de 
formação do precedente, por amostragem? Teria permanecido na sua po-
sição de desvantagem, em que pese outros recursos fossem selecionados 
para representar a controvérsia?

Entendemos que a parte não dispõe do procedimento para fixação da 
tese por seleção de alguns recursos. Ele é iniciado de ofício e, uma vez defla-
grado, deve seguir até o seu final. Essa circunstância, contudo, não impede 
que a parte desista do seu apelo, tenha sido ele escolhido para representar 
a controvérsia, tenha ele quedado suspenso21. Respeitar-se-ia, assim, o in-
teresse público sem violar o direito fundamental processual da parte, por 
consistirem em aspectos distintos.

No NCPC, a possibilidade de desistência do recurso, em particular, 
está prevista pelo art. 952, cujo caput reproduz o conteúdo do art. 501 do 
CPC/1973. Ocorre que o parágrafo único do dispositivo constante no Có-
digo projetado vai além e afirma que, no julgamento de recurso extraor-
dinário cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e no julgamento 
de recursos repetitivos afetados, a questão ou as questões jurídicas objeto 
do recurso representativo de controvérsia de que se desistiu serão, ainda 
assim, decididas pelo STJ ou pelo STF.

Parece-nos que o mencionado dispositivo deve ser interpretado de 
modo que dele se extraia a compatibilização entre o interesse público na 
fixação do precedente com o direito processual da parte de desistir do re-
curso.

Uma vez apresentado o requerimento de desistência em relação ao re-
curso-paradigma, o tribunal não deverá apreciar o mérito do mencionado 
recurso. Assim, não lhe dará, nem negará provimento, razão pela qual pre-
valecerá, para aquele caso concreto, a decisão judicial anterior, já proferida 

21. Neste mesmo sentido, entendem Fredie Didier Junior e Leonardo José Carneiro da Cunha (2009, p. 
324): “Em determinada questão repetitiva, foram selecionados para julgamento no STJ dois casos, 
contidos nos Resp 1.058.114 e Resp 1.063.343. Em tais casos, o recorrente desistiu dos recursos, 
mas o STJ negou a desistência. Em tais casos, o STJ rejeitou a desistência do recurso, não fazendo 
a distinção ora proposta. Parece mais adequado (...) entender que há revogação do recurso, pela 
desistência, mas deve realizar o julgamento no tocante ao procedimento instaurado com a seleção 
dos recursos para definição da tese pelo STJ.”
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e que havia sido alvo do inconformismo da parte. No entanto, a desistência 
não obstará que a Corte utilize os fundamentos veiculados naquele recurso 
para fixar a tese jurídica, que possuirá eficácia em relação aos demais casos 
que estiverem pendentes e que tratem da mesma matéria, como, aliás, de-
terminam os arts. 993, 994 e 995 do NCPC.

Nesta mesma esteira, parece-nos que deve ser esta a diretriz a ser in-
ferida do parágrafo único do art. 995, ao estatuir que a parte poderá desis-
tir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes da prolação da 
sentença se a questão nela discutida “for idêntica à resolvida pelo recurso 
representativo da controvérsia”.

Na realidade, a redação do aludido parágrafo há de ser aprimorada, 
substituindo-se o trecho “for idêntica à resolvida pelo recurso representa-
tivo da controvérsia” por “for semelhante à na tese jurídica fixada no proce-
dimento de formação do precedente”. A sugestão baseia-se na circunstância 
de que o procedimento visa à formação do precedente e não ao julgamento 
do recurso. Primeiramente, porque pode ter havido desistência (situação 
em que será a fixada a tese, sem acontecer o julgamento do recurso). Em 
segundo lugar, porque, mesmo fixado e aplicado o precedente, ele não de-
finirá, necessariamente, a sorte dada ao julgamento do recurso, que pode 
dizer respeito a outros pedidos (na hipótese de cumulação) ou pode envol-
ver causas de pedir concorrentes. Assim, o procedimento para fixação da 
tese é deflagrado a partir dos recursos excepcionais repetitivos que foram 
interpostos, mas, uma vez iniciado, não mais depende da continuidade ou 
do julgamento deles para a fixação da tese. Em síntese: a instauração do 
incidente pressupõe a existência dos recursos repetitivos, mas o seu mérito 
não está vinculado ao deles.

Corrigida a redação do art. 995 do NCPC ou bem interpretado o dispo-
sitivo, ele visa à compatibilização entre o direito processual individual da 
parte, permitindo que o autor desista do processo, caso em que o mérito 
sequer será julgado. Isso ocorrerá quando a ratio decidendi for contrária ao 
interesse do autor.

Se o requerimento de desistência ocorrer antes de oferecida a contes-
tação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de su-
cumbência, como estabelece o trecho final do parágrafo único do art. 995. 
Além disso, não será necessário ouvir o réu, em consonância com o art. 472, 
VIII c/c o § 4º, do NCPC (cuja redação equivale à do art. 267, VIII c/c o § 4º, 
do CPC/1973).

Mas, e se ela ocorrer depois de oferecida a contestação? O réu deve ser 
ouvido?



Uma primeira e mais açodada interpretação nos levou, inicialmente, a 
uma resposta negativa, afinal já existe uma regulamentação geral sobre a 
desistência do processo, prevista pelo art. 472, VIII c/c o § 4º do NCPC, que 
estabelece expressamente ser necessário ouvir o demandado caso o reque-
rimento de desistência seja apresentado após a defesa. Assim, não haveria 
sentido em o Projeto do NCPC trazer outra previsão legal com o mesmo 
sentido, no parágrafo único do art. 995, somente para corroborar o que o 
outro dispositivo já afirmava.

Não podemos olvidar, contudo, que a desistência com fulcro no pará-
grafo único do art. 995 acontece porque houve a fixação de um precedente 
por um tribunal superior, operando seus efeitos sobre os casos que trami-
tam no primeiro grau de jurisdição. Neste contexto, a probabilidade de o 
autor sair sucumbente e de o réu sair vencedor é muito alta. O demandante, 
então, requer a desistência em face da constatação de que sairá perdedor 
exatamente para não sair vencido no mérito, afinal a desistência provocará 
o término do processo, mas não a solução da lide. Não se trata de renún-
cia, que, esta, sim, não depende da manifestação da parte contrária. Com 
a desistência, o que há, portanto, é uma probabilidade de réu o sagrar-se 
vitorioso naquele conflito em concreto, mas não uma certeza, o que ele só 
terá com a eficácia decorrente da coisa julgada.

Por isso, pensamos que o réu deve ser ouvido em tal circunstância. Com 
efeito, o demandado pode ter interesse no prosseguimento do feito até a 
prolação da sentença de mérito, para que o litígio concreto havido entre ele 
e a parte adversa seja resolvido, em caráter definitivo, o que deverá acon-
tecer com observância à tese fixada pelo tribunal superior. O interesse do 
demandado na solução do mérito é justificado pelos seguintes motivos: (1) 
a solução a ser dada ao mérito estará baseada no precedente que lhe é fa-
vorável; e (2) ela será imutabilizada pela eficácia da coisa julgada material, 
não podendo ser modificada, nem questionada futuramente, mesmo que 
sobrevenha a superação do precedente, com a alteração do entendimento 
acerca daquela matéria jurídica. Compatibiliza-se, assim, o interesse públi-
co primário de formação e aplicação do precedente também com o direito 
processual individual do réu.

Anotamos, por fim, que tal raciocínio deva ser aplicado quanto à pos-
sibilidade de desistência das ações que versem sobre o precedente fixado 
por meio do incidente de resolução de causas repetitivas regulado pelos 
arts. 930 a 941 do NCPC, embora não haja a expressa previsão. Afinal, o jul-
gamento de demandas repetitivas deve direcionar-se pela compatibilização 
do interesse público primário com os direitos processuais individuais das 
partes.
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Capítulo	VI
O	recurso	de	embargos		

de	declaração	conforme	o	Projeto		
do	Novo	Código	de	Processo	Civil

Antonio Mota1

SUMÁRIO	•	Introdução 1. Cabimento e Fundamentos 3. Efeitos 4. Os embargos de decla-
ração e o prequestionamento ficto. O julgamento da causa pelo tribunal superior 5. Julga-
mento dos embargos de declaração; Conclusões; Bibliografia.

INTRODUçãO
Os embargos de declaração representam espécie recursal assente na 

dogmática jurídica brasileira desde o Código de Processo Civil de 19392 e, 
até mesmo, em verdade, em sede dos Códigos estaduais3, que antecederam 
a federalização da legislação processual.

Hodiernamente, sustenta-se que os embargos de declaração têm raízes 
constitucionais4, já que contribuem efetivamente para o devido processo le-
gal5, além de representarem real e necessária colaboração das partes para 
com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional6. 

1. Advogado. Mestre e Especialista em direito processual civil. Professor honorário da ESA-PE. Pro-
fessor da Faculdade Marista. Membro da ANNEP.

2. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 13. ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 550.

3. Adroaldo Furtado Fabrício aponta a que a origem dos embargos de declaração emana do direito 
lusitano das obrigações, sendo daí introduzido na legislação brasileira (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. 
Embargos de declaração: importância e necessidade de sua reabilitação. In: Meios de impugnação ao 
julgado civil. FABRÍCIO, Adroaldo Furtado (Coord.), São Paulo: Forense, 2007, p. 50. 

4. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Omissão judicial e embargos de declaração. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 15.

5. SPADONI. Joaquim Felipe. A função constitucional dos embargos de declaração e suas hipóteses de 
cabimento. In: Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outras formas de impugnação às 
decisões judiciais. NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa (Coord.), São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2005 V. 8., p. 243.

6. GONÇALVES, Helena de Toledo Coelho. Embargos de declaração: soluções sistêmicas para 
as lacunas da lei. In: Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outras formas de 
impugnação às decisões judiciais. NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa (Coord.), São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2006. V. 10, p. 175.
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O Projeto do Novo Código de Processo Civil incorporou para fim da se-
ara legislativa, não só os fundamentos que igualmente por força da presente 
legislação, ensejam a oposição dos embargos de declaração, quais sejam, 
obscuridade, contradição e omissão, adicionando-se correção de erro mate-
rial, mas também entendimentos firmes e uníssonos que já permeavam o 
cotidiano dos tribunais pátrios.

1.	CABIMENTO	E	FUNDAMENTOS
Segundo a expressa dicção do artigo 535, I, CPC/737, o recurso de em-

bargos de declaração é meio de impugnação que adota como objeto estrita-
mente sentença e acórdão. Passou-se, porém, a vigorar entendimento e prá-
tica no sentido de que uma vez presentes os fundamentos dos embargos, 
estes seriam opostos em desfavor de qualquer pronunciamento judicial, 
inclusive contra despacho.

O Projeto do Novo CPC8 assimilou tal concepção que amplia o rol de 
cabimento e estipulou que os embargos de declaração podem ser opostos 
para fim de impugnar qualquer decisão monocrática ou colegiada, mesmo 
que seja apontada como irrecorrível. 

Assim como acontece com os recursos extraordinário e especial, os 
embargos de declaração foram mantidos como uma espécie de recurso de 
fundamentação vinculada, só permitindo a discussão de certas situações, 
adotando, via de consequência, âmbito restrito. Portanto, a oposição de em-
bargos de declaração exige a vinculação a, no mínimo, uma das hipóteses 
descritas nos incisos do artigo 976 do Projeto do Novo CPC9, sem prejuízo 
da cumulação de mais de um ou de todos os fundamentos.

O primeiro fundamento descrito no Projeto do Novo CPC hábil a moti-
var adequadamente os embargos de declaração reside na obscuridade da 
decisão recorrida. Uma decisão judicial obscura é aquela que não reúne 
condições de pleno entendimento, causadora de hesitação, de incerteza, 
sendo, portanto, ininteligível10, independente se sob a ótica do beneficiário 

7. Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: I – houver, na sentença ou no acórdão, 
obscuridade ou contradição;

8. Conforme 976, caput: 976. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão monocrática 
ou colegiada para:

9. Art. 976. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão monocrática ou colegiada para: 
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II- suprir omissão de ponto sobre o qual devia 
pronunciar-se o juiz ou tribunal; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Eventual efeito 
modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção do 
vício, desde que ouvida a parte contrária no prazo de cinco dias.

10. DIDIER, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 9ª ed. Salvador: 
JusPODIVM., 2011, v. 3, p. 181.



da decisão ou mesmo sob a perspectiva de quem deve satisfazê-la, ainda 
que terceiro prejudicado, desde que demonstre a possibilidade da decisão 
sobre a relação jurídica, submetida à apreciação de julgamento, atingir di-
reito de que seja titular11.

Enumeram os incisos I, II e III do artigo 476 do Projeto do Novo CPC 
que a sentença é essencialmente formada pelos: a) relatório, observando 
a objetividade, isto é, sucinto; b) fundamentos, lugar em que o magistrado 
enfrenta as questões fáticas e jurídicas ou estas amalgamadas; e, c) parte 
dispositiva, onde o juiz resolve as questões, efetivamente decide.

Importante, todavia, analisar se a obscuridade, capaz de fundamentar 
embargos de declaração, atinge todos os elementos da sentença.

No que pertine à fundamentação e à parte dispositiva não remanesce 
dúvida que sim, ou seja, uma premissa ininteligível que afete tais elementos 
da sentença ensejaria a oposição de embargos de declaração. Todavia, o que 
dizer em relação à eventual obscuridade no âmbito do relatório?

O Projeto do Novo CPC inovou ao determinar, de forma expressa, que 
o relatório da sentença necessariamente deve ser sucinto, já que um longo 
vagar nesse trecho da decisão em nada colabora com a prestação jurisdicio-
nal, não significando, porém, que represente elemento menos importante.

Em precedentes, o Superior Tribunal de Justiça12 defende o cabimento 
dos embargos de declaração desde que presentes seus fundamentos nos pró-
prios termos da decisão recorrida, sem excluir qualquer dos elementos da de-
cisão. Viável, pois, a oposição de recurso de embargos de declaração visando 
a esclarecer obscuridade, mesmo que presente no conciso limite do relatório.

A contradição que vicia uma decisão judicial é aquela que ostenta pro-
posições incompatíveis, antagônicas, presentes em elementos distintos da 
decisão impugnada: v.g., contradição entre a fundamentação e parte dispo-
sitiva, naquela se firma no sentido da ilicitude da pretensão autoral e nes-
ta defere o pedido; ou, até mesmo, entre proposições descritas na própria 
fundamentação, como v.g., ora se afirma pela licitude da conduta do réu, vez 
outra se caminha pela ilicitude da mesma conduta do réu. 

11. Descreve o Parágrafo único do artigo 950 do Projeto do Novo CPC que: 
12. TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CONTRATO DE 

CESSÃO DE USO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS. ISS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE 
DE EFEITOS INFRINGENTES. ... 3. A inteligência do art. 535 do CPC é no sentido de que a 
contradição, omissão ou obscuridade, porventura existentes, só ocorre entre os termos do 
próprio acórdão, ou seja, entre a ementa e o voto, entre o voto e o relatório etc, o que não ocorreu 
no presente caso. Embargos de declaração rejeitados.(STJ, 2ª T., EDcl no AgRg no AREsp 32547 / 
PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.12.2011, IDJe 19.12.2011).
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De qualquer forma, a contradição em estudo deve sempre ser constata-
da interna corporis aos limites da decisão13. Não há contradição, nos moldes 
do artigo 976 do Projeto do Novo CPC, entre a própria decisão e a lei. A 
decisão contra legem é, como regra, caracterizadora de error in judicando, 
passível de reforma via recurso seguinte, próprio a abordar o mérito14. 

É dever do órgão jurisdicional, consoante inciso III do artigo 476 do Pro-
jeto do Novo CPC15, correspondente ao inciso III do artigo 458 do CPC/73, 
resolver, ou seja, enfrentar as questões que as partes lhe submeterem. Há 
quem entenda, mesmo sob a vigência da atual dinâmica, ser o tribunal obri-
gado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, sem qualquer 
exceção, sob pena de inutilizar os embargos de declaração e ferir o paradig-
ma do Estado Democrático de Direito, como sustenta José Emílio Medauar 

13. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE 
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. OBSCURIDADES E OMISSÃO. 
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o 
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material, vícios inexistentes na 
espécie. 2. Contradição é vício intrínseco ou interno do julgado, razão pela qual os embargos de 
declaração não se apresentam como recurso hábil a dirimir suposta incompatibilidade entre 
decisões, o que, em tese, caracterizaria a contradição extrínseca ou externa. Precedentes: REsp 
152897/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 02/05/2005; AgRg nos EDcl no 
REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 01/09/2008; AgRg no 
Ag 1292830/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/06/2010; EDcl no RMS 
26.004/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2009”. (STJ. 1ª S., EDcl no MS 
15.517 / DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.08.2011, DJe 31.08.2011). Ademais: “A contradição 
que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a 
lei ou com o entendimento da parte” (STJ. 4ª T., REsp 218. rel. Min. Cesar Rocha, DJ 22.04.02).

14. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. CARÁTER NOTADAMENTE PROCRASTINATÓRIO. 
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. A embargante, mais uma vez, 
busca imprimir efeitos infringentes a um recurso de fundamentação vinculada, que só pode ser 
apresentado nos casos de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A contradição que pode ser 
objeto dos embargos de declaração é aquela que existe entre os próprios termos do dispositivo 
ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. 3. Não há que se falar em 
contradição quando a decisão enfrenta a tese apresentada em dissonância com a pretensão da 
parte, ainda que, eventualmente, incida em error in judicando, o que não é o caso dos autos. 4. 
Ficou assentado no acórdão que sofreu o ataque dos primeiros embargos de declaração que houve 
violação do art. 535 do CPC. Este entendimento, aliás, é o mesmo que a Segunda Turma adotou 
no julgamento do REsp 1.243.839/MS, cujo caso é idêntico. 5. A reiteração, em sede de segundos 
embargos de declaração, dequestões já suscitadas e apreciadas revela o manifesto intuito de a 
embargante procrastinar o feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo 
único, do CPC. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% 
sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.(STJ. 2ª T., EDcl nos EDcl 
no REsp 1239193 / MS, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.12.2011, DJe 19.12.2011).

15. Art. 476. São requisitos essenciais da sentença: III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as 
questões que as partes lhe submeterem.



Ommati16 ao afirmar que: “É no Estado Democrático de Direito que ganham 
maior importância os embargos de declaração e a fundamentação das deci-
sões judiciais, pois, se as partes participarem do processo em contraditório 
e o juiz deve motivar suas decisões, então, têm as partes direito de obter 
pronunciamento sobre todas as questões suscitadas no processo, como for-
ma de construção compartilhada da decisão.”.

Existe, porém, quem labute no sentido de que a questão que o juiz deve 
apreciar, sob pena de omissão, é aquela unicamente relevante, não mais toda 
e qualquer questão, conforme Barbosa Moreira ao ensinar que há omissão 
“quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, 
suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício17”. 

Colhem-se do Superior Tribunal de Justiça entendimentos que trilha-
ram conforme as duas vertentes. Veja-se um, depois outro:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Considerando que o entendimento do 
conteúdo dos provimentos jurisdicionais deve ser isento de dúvidas, reco-
menda-se largueza na admissão do pedido de declaração. Embargos decla-
ratórios recebidos para explicitar qual o dispositivo legal que se teve como 
violado18. 

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – PRE-
TENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITA-
DOS. 1. A omissão ensejadora à oposição de embargos declaratórios ocorre quando 
o julgado deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, ou deixa de se 
pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição. No caso 
presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo 
em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa 
não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapre-
ciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados19.

Segundo a dinâmica recursal ora vigente, desdobramento da prática 
de enfrentamento de questões relevantes, consolidou-se o entendimento de 
que basta ao órgão jurisdicional, ao fundamentar um recurso, identificar 
um fundamento suficiente20, para decidir, o que acarreta, por diversa vezes, 

16. OMMATI, José Emilio Medauar. Embargos declaratórios e o Estado Democrático de Direito. In: 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outras formas de impugnação às decisões 
judiciais. NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa (Coord.), São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. V. 8, p. 276.

17. MOREIRA, Barbosa. Ob. Citada., p. 556.
18. STJ. 3ª T. EDcl no REsp 91651 / SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 27.10.98. DJ 23.11.98.
19. STJ, 2ª S. EDcl no AgRg no CC 92517 / SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011, DJe 18.11.2011.
20. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. REFORMATIO IN 
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a produção de decisão surpresa, isto é, o tribunal impõe ao jurisdicionado 
um fundamento que não fora discutido previamente, restando vulnerado o 
princípio constitucional do contraditório, insculpido no art. 5º, LV, da Cons-
tituição Federal21.

Assim, hoje, enquanto se aguarda a vigência legislativa do Novo CPC, 
o tribunal, além de não estar obrigado a enfrentar todas as questões sus-
citadas pelas partes, igualmente pode escorar sua decisão unicamente em 
fundamento tido como suficiente, o que produz, por vezes, decisão surpresa.

O Projeto do Novo CPC traz nova luz para tais entendimentos. Acontece 
que, o artigo 1022 do Projeto expressa 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 ofício.

O aludido artigo promove a dialética, na qualidade de método de diá-
logo, e preserva a possibilidade das partes influenciarem o juiz, mesmo nas 
questões que podem ser decididas de ofício, em qualquer grau jurisdicio-
nal, notadamente quanto aos fatos e direitos supervenientes. 

A decisão surpresa, é bem verdade, sempre foi e é ilícita. Com o Projeto 
do Novo CPC passa a ser expressamente vedada também por força de lei 
ordinária, impondo-se a nulidade da decisão impregnada pelo desrespeito 
ao contraditório.

Igual sorte terá também a atual concepção de fundamento suficiente. 
Acontece que o Projeto do Novo CPC traz dois importantes elementos, quais 
sejam, dever de cooperação, conforme estampado no artigo 5º, bem como 
fundamentação adequada e específica, a teor da regra do artigo 476, pará-
grafo único, IV23, que colidem com tal concepção. 

PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal a quo se pronunciado 
de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos 
suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta ao art. 535, II, do CPC, pois não se deve 
confundir “fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. 
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2. Não se configura a reformatio in pejus quando 
o acórdão não traz prejuízo ao único recorrente. 3. Agravo regimental não provido.(STJ, 1ª T. AgRg 
no AREsp 59895 / RS, rel. Min. Marco Arnaldo Esteves de Lima, j. 15.12.2011, DJe 02.02.2012)

21. LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

22. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 
sobre a qual tenha que decidir de ofício. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos 
casos de tutela de urgência e nas hipóteses do art. 307.

23. Art. 476. São requisitos essenciais da sentença: I – o relatório sucinto, que conterá os nomes das 
partes, a suma do pedido e da contestação do réu, bem como o registro das principais ocorrências 



A cooperação informada no artigo 5º do Projeto é direcionada das par-
tes ao juízo e do juízo às partes, bem como, caso participe, ao Ministério Pú-
blico, que igualmente integrará tal dinâmica. Como resultado, as decisões 
judiciais devem ser sempre resultado de uma atividade conjunta, não mas 
adstrita ao entendimento do magistrado.

O único fundamento suficiente a ser aceitável, para fins de basear uma 
decisão judicial, monocrática ou colegiada, é aquele fruto da cooperação 
das partes, onde estes efetivamente participaram e dialogaram na medida 
do necessário.

Nenhum argumento, fruto de cooperação, pode se ignorado em sede de 
decisão judicial.

Ademais, não obstante o direito/dever de cooperação, igualmente o 
artigo 476, parágrafo único, IV, confronta a prática dos tribunais de esco-
rarem decisões judiciais em eventual fundamento suficiente, em razão de 
imposição de fundamentação adequada e específica ao caso concreto, nunca 
genérica.

É que se o órgão jurisdicional não enfrentar todos os argumentos de-
duzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 
julgador, a decisão considera-se como não fundamentada, o que joga por 
terra qualquer possibilidade de se ter uma decisão dotada de simples fun-
damento suficiente, sem que as partes tenham tido oportunidade prévia de 
manifestação e colaboração.

Assim, a atual concepção de fundamento suficiente, em razão de vários 
fatores, não encontra respaldo no Projeto do Novo CPC, passando a vigorar 
uma dinâmica de fundamentação recursal mais cooperativa e largamente 
mais justa, revestida de fundamentação adequada e específica 

De resto, os critérios, em função do Projeto do Novo CPC, para que o 
julgador enfrente os argumentos são os seguintes: a) fruto de cooperação 
das partes; b) capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julga-
dor; c) pedidos; e, d) questões de ordem pública24. Do contrário, a decisão 
judicial incorre em omissão. 

havidas no andamento do processo; II- os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato 
e de direito; III- o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem. 
Parágrafo único. Não se considera fundamentada a decisão, sentença ou acórdão que: I- se limita 
a indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo; II- empregue conceitos jurídicos 
indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III- invoque motivos 
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

24. DIDIER, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Ob. Citada, p. 181.
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Entretanto, é importante vislumbrar que não se caracteriza como 
omissa a decisão judicial que não enfrenta determinado pedido cumulado 
alternativamente ou sucessivamente, conforme as regras dos artigos 29825 e 
29926 do Projeto do Novo CPC, se, para tanto, o acolhimento de um pedido 
torna prejudicado os demais, já que inexiste proveito lógico, e, portanto, re-
cursal, no julgamento de pedido manifestamente prejudicado. 

O Projeto do Novo CPC incorpora a correção de erro material na quali-
dade de um dos fundamentos dos embargos de declaração, fazendo assun-
ção do que já apontavam os tribunais27 e a doutrina28.

O alcance da expressão erro material encontra-se também delimitado 
no âmbito do inciso I do artigo 481 do projeto do Novo CPC, isto é, o erro 
material29 corresponde a uma inexatidão de cálculo, de grafia, ou alocação 
de palavras, o que pode ser ventilado pela parte ou, de ofício, pelo próprio 
magistrado.

O erro material embora expressamente apontado como um dos funda-
mentos dos embargos de declaração, não só pode ser denunciado através 
desta espécie recursal, mas também mediante simples petição.

3.	EFEITOS
Os embargos de declaração, uma vez que adotam natureza jurídica re-

cursal30, são dotados de efeito devolutivo, o que se evidencia pelo impedi-

25. Art. 298. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir 
a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha 
couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, 
ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo.

26. Art. 299. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do 
posterior, se não acolher o anterior.

27. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OCORRÊNCIA. SUPRIMENTO DO ERRO 
MATERIAL CONSTANTE NO SEGUNDO PARÁGRAFO DO ITEM 5 DO VOTO CONDUTOR, SEM EFEITOS 
INFRINGENTES. 1.- Correção de erro material contido no segundo parágrafo do voto condutor, 
fazendo constar que o Recurso Especial da autora pretendia indenização por danos morais. 2.- 
Quanto aos demais pontos, não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios previstos no artigo 535, 
I e II, do CPC, razão pela qual o julgamento é mantido por seus próprios fundamentos. 3.- Embargos 
de Declaração acolhidos, para corrigir erro material, sem alteração do resultado do julgamento.(STJ. 
2ª S., EDcl nos EREsp 834564 / BA, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 14.12.2011, DJe 01.02.2012)

28. KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antonio Adonias. Manual de processo civil. Editora Acesso: Vitória; 
Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2011, p. 764.

29.  Araken de Assis definiu erro material como: (...) não se cuida de um vício lógico do provimento, 
,mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras e de números. Em outros termos, 
verifica-se a discordância entre a idéia e a fórmula. (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 603.

30. Nesse sentido: “… Deve-se considerar, então que o efeito devolutivo decorre da interposição de 
qualquer recurso, equivalendo-se a um efeito de transferência da matéria ou de renovação do jul-



mento da formação da preclusão, bem como, sobremaneira, pela formação 
de obstáculo à coisa julgada31. Assim, a oposição de embargos de declaração 
viabiliza a rediscussão quanto à decisão embargada, o que evidencia, pois, a 
incidência do efeito devolutivo.

No que diz respeito ao efeito suspensivo, o Projeto do Novo CPC, confor-
me artigo 980, traz posicionamento expresso acerca da sua não incidência, 
mantendo-se, porém, como já vigorava, a interrupção de prazo para efeito 
do recurso seguinte.

Embora o Projeto do Novo CPC seja taxativo ao impor que os embar-
gos de declaração não têm efeito suspensivo, não significa, no entanto, que o 
magistrado não possa concedê-lo, acatando requerimento da parte ou até 
mesmo de ofício. Tudo isso porque a regra descrita no Projeto diz respeito 
a situações ordinárias, em que, de fato, o efeito suspensivo não deve operar.

Todavia, há circunstâncias, cingidas de urgência, que denotam a impo-
sição do efeito suspensivo, sendo aplicável, portanto, o poder geral de caute-
la, cabendo à parte evidenciar a plausibilidade do direito, bem como o risco 
de dano irreparável ou de difícil reparação.

O efeito suspensivo dos embargos de declaração passa a ser ope iudi-
cis, ou seja, sua concessão não decorre automaticamente da lei, mas sim da 
análise do complexo fático e jurídico do caso concreto32.

Se, como no presente artigo defendido, o poder geral de cautela pode 
ser instrumento para concessão de efeito suspensivo nos embargos de de-
claração, tem-se, por conseguinte, delineada a hipótese do magistrado pro-
mover, de ofício, tal efeito, observando, contudo, o critério da excepcionali-
dade previsto no artigo 277 do Projeto do Novo CPC33. 

Além do mais, o efeito suspensivo, para fim dos embargos de decla-
ração, considerando a observância do poder geral de cautela, pode ser re-
querido não só como um capítulo da petição que inaugura o recurso, mas 
também em petição autônoma e posterior à oposição dos embargos.

gamento para outro ou para o mesmo órgão julgador”. (DIDIER, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro 
da. Ob. Citada, p. 186). 

31. DA COSTA, Marcus Vinicius Americano. Embargos de declaração: prequestionamento, efeito 
modificativo, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. NERY JUNIOR, Nelson; 
WAMBIER, Teresa (Coord.), São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. V. 11, p. 232.

32. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 179.

33. Art. 277. Em casos excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o juiz poderá conceder 
medidas de urgência de oficio.
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O Projeto do Novo CPC modificou a regra consolidada acerca da con-
cessão do efeito suspensivo. De acordo como o CPC/73 os recursos são do-
tados de efeito suspensivo, salvo se a lei determinar em sentido contrário. 
De acordo com o Projeto do Novo CPC, passará a vigorar premissa diversa, 
segundo o qual os recursos, salvo disposição legal contrária, não impedem 
a eficácia da decisão impugnada.

A regra geral extraída do CPC/73 é que o efeito suspensivo opera-se, sal-
vo se a lei informar diversamente. O Projeto do Novo CPC altera esse regime 
e determina que a concessão do efeito suspensivo é que deve ser provenien-
te da lei. Portanto, o efeito suspensivo deixa de ser regra e passa a ser exce-
ção. Assim, revela-se desnecessário o comando presente no caput do artigo 
980 que afirma que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo.

Seria suficiente ao legislador não dispor em sentido contrário, pois, 
assim como as demais espécies recursais, o efeito suspensivo não operaria 
também para os embargos de declaração. 

Celebrando o princípio do contraditório, o Parágrafo único do artigo 
976 do Projeto do Novo CPC, determina que eventual efeito modificativo 
dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da cor-
reção do vício, desde que ouvida a parte contrária no prazo de cinco dias.

A rigor, a parte contrária não necessariamente deve ser ouvida, como 
diz o texto do Projeto, podendo ela renunciar expressa ou tacitamente tal 
direito. O que conduz à nulidade não é a falta de manifestação da parte ad-
versa, mas sim a não oportunização.

A possibilidade de concessão de efeito modificativo ou infringente na se-
ara dos embargos de declaração, verdadeira eventualidade, impõe a comu-
nicação do ato em favor da parte adversa, a qual, querendo, manifestar-se-á.

Todavia, em que circunstâncias os embargos de declaração, uma vez 
providos, ensejam modificação da decisão?

Diante da obscuridade e do erro material o órgão jurisdicional irá ape-
nas e tão somente reexprimir o que já fora expresso, portanto, como regra, 
o afastamento de tais vícios não conduz à concessão do efeito modificativo.

Por outro lado, o magistrado ao rechaçar a contradição acolherá uma 
proposição e afastará a outra, antagônica, acarretando, possivelmente, a 
modificação da decisão recorrida, fazendo valer a regra de necessária opor-
tunização de ouvida da parte adversa. 

O provimento dos embargos de declaração sob o fundamento da omis-
são, por sua vez, trará ineditismo para a decisão. Um novo capítulo comple-
mentará a decisão impugnada, sob a qual, a parte adversa não teve ainda a 



oportunidade de manifestação, devendo-se, assim, instrumentalizar o con-
traditório.

De qualquer forma, o efeito modificativo dos embargos de declaração 
pode ser operado como conseqüência do provimento do recurso, isto é, em 
virtude da correção do vício, e não como verdadeiro objeto recursal. 

4.	OS	EMBARgOS	DE	DECLARAçãO	E	O	prequeSTionAMenTo ficTo.	
O	JULgAMENTO	DA	CAUSA	PELO	TRIBUNAL	SUPERIOR.

O princípio da motivação das decisões judiciais34, extraído da vigente 
Constituição da República (art. 93, IX, CF/88)35, verdadeira garantia fun-
damental do jurisdicionado, impõe ao magistrado a ampla exposição das 
motivações fáticas e jurídicas que concernem a sua decisão.

O acórdão emanado de tribunal local deveria, sendo o caso, registrar a 
questão federal ou constitucional violada, do contrário não há o que se falar 
em interposição de recurso excepcional. Se a questão federal/constitucional 
não foi ventilada ou apenas parcialmente mencionada pelo tribunal, a oposi-
ção do recurso de embargos de declaração revela-se como meio processual 
hábil a provocar o órgão responsável pela decisão a manifestar-se sobre a 
questão originalmente não contida no acórdão, porém indispensável ao re-
curso excepcional36, já que o instrumento de trabalho do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça ao julgarem seus respectivos recur-
sos excepcionais são os elementos contidos na decisão judicial recorrida37.

34. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, DINAMARCO, Cândido Rangel e GRINOVER, Ada Prellegrini. 
Teoria geral do processo. 20a ed., São Paulo, 2004. p. 68.

35. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a 
lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente 
a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação; 

36. O enunciado 356 da súmula jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal expressa que: “O ponto 
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto 
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

37. Teresa Wambier, no âmbito da obra Omissão judicial e embargos de declaração, produz conclusão 
em igual sentido: “Se o juiz só inclui expressamente na decisão os fatos em efetivamente se baseou a 
solução normativa encontrada e não aqueles que foram por ele desprezados, porque considerados, 
por exemplo, irrelevantes, não tendo sido levados em conta, fica difícil, senão impossível para a parte, 
demonstrar para fim de mera admissibilidade do Recurso Excepcional, que a decisão deveria ser 
outra, porque outros FATOS deveriam ter sido levados em conta pelo Tribunal a quo, para decidir.

 Se se tem considerado que a inadequação do decisum aos fatos constantes dos autos é questão de 
direito e pode dar ensejo à interposição e ao provimento de Recurso Especial ou Extraordinário, 
como se observou nos itens precedentes é necessário que a parte tenha o correlato direito de ver 
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É ônus do recorrente opor recurso de embargos de declaração se, 
porventura, a questão federal/constitucional não se encontra presente no 
acórdão de responsabilidade do tribunal a quo, para, assim, configurar o 
prequestionamento.

Revela-se possível também que mesmo após a oposição do recurso de 
embargos de declaração com fim prequestionador, o tribunal responsável 
pelo decisum conheça deste recurso, porém, no mérito, negue-lhe provi-
mento, declarando que nenhuma questão federal/constitucional deveria 
ter sido mencionada ou, hipoteticamente, estar-se tratando de acórdão que 
não merece nenhum reparo, sob qualquer perspectiva.

Atualmente, enquanto o Novo CPC ainda se avizinha, insistindo a de-
cisão recorrida sem pronunciamento acerca da questão federal ou cons-
titucional que se tentou prequestionar, resta valer-se de recurso especial 
indicando, para tanto, violação ao inciso II do artigo 535, CPC, a fim de que 
o Superior Tribunal de Justiça determine, expressamente, que o tribunal 
ordinário manifeste-se acerca da questão federal/constitucional38, ou en-
tende-se que a questão, mesmo sem pronunciamento expresso, encontra-se 
satisfeita, em razão da configuração do prequestionamento ficto.

O prequestionamento ficto é, pois, caracterizado pela aceitação da reali-
zação do prequestionamento, mesmo que o mérito do recurso de embargos 

incluídos expressamente na decisão os fatos que considera relevantes para que se possa considerar 
ser OUTRA a conclusão a que deveria ter chegado o Tribunal a quo.

 A única forma de que dispõe para faze constar da decisão que pretende impugnar por meio de 
recurso especial ou extraordinário são justamente os embargos declaratórios. Sabe-se, contudo, 
que os embargos de declaração são interponíveis em função de lacuna, contradição, obscuridade. 
Rigorosamente, nenhum das três hipóteses estaria presente em casos assim: se se tratasse de uma 
sentença. A decisão que não inclui na parte do relatório ou dos fundamentos fatos que não foram 
levados em conta, porque considerados irrelevantes para a solução normativa encontrada, na 
verdade, só padece de vício se de acórdão se tratar”. (AMBIER, Teresa Arruda Alvim. Ob. Citada. p. 
262.)

38. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 211/STJ. CPMF. ALÍQUOTA 
ZERO ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEI N. 9.311/96, ART.8º, III E § 3º. PORTARIAS 06/97 E 
134/99 DO MINISTRO DA FAZENDA. 1. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.”(Súmula 
211 do STJ). 2.	Negando-se o tribunal de 2ª instância a emitir pronunciamento acerca dos pontos 
tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, embora provocado via embargos declaratórios, 
deve a recorrente especial alegar contrariedade ao art. 535 do CPC, pleiteando a anulação do 
acórdão. 3. As empresas que realizam arrendamento mercantil são equiparadas às instituições 
financeiras, sujeitando-se, assim, à redução da alíquota a zero na CPMF. Ratio essendi do inciso III, 
do art. 8º da Lei 9.311/96. Precedentes jurisprudenciais.... Recurso especial improvido. (STJ – 1ª 
T., REsp 512.521/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09-02-2004).



de declaração, opostos com finalidade prequestionadora, tenha sido igno-
rado, persistindo a omissão.

O Superior Tribunal de Justiça39 em razão do enunciado 21140 da sua 
súmula jurisprudencial, posiciona-se pela não admitissão recurso especial, 
mesmo quando os embargos de declaração com propósito prequestionador 
já foram opostos, mas a omissão resiste, posicionando-se, assim, contraria-
mente ao prequestionamento ficto. 

O Supremo Tribunal Federal41 admite solução diversa. Para o excelso 
Tribunal a simples oposição dos embargos de declaração, dotado de finali-
dade prequestionadora, mesmo que tenha seu mérito ignorado pelo tribu-

39. “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 211/
STJ. CPMF. ALÍQUOTA ZERO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEI N. 9.311/96, ART.8º, III E § 3º. 
PORTARIAS 06/97 E 134/99 DO MINISTRO DA FAZENDA. 1. “Inadmissível recurso especial quanto 
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 
a quo.”(Súmula 211 do STJ). 2. Negando-se o tribunal de 2ª instância a emitir pronunciamento 
acerca dos pontos tidos como omissos, contraditórios ou obscuros, embora provocado via 
embargos declaratórios, deve a recorrente especial alegar contrariedade ao art. 535 do CPC, 
pleiteando a anulação do acórdão... Recurso especial improvido.”[sem grifo no original] (STJ, 1ª 
Turma, REsp 512.251 – PR, relator Ministro Luiz Fux, j. 04.12.2003, DJU de 09.02.2004).

 Ou ainda:
 “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE 

– FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ) – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 
CONFIGURADO, NA FORMA DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC E 255 E PARÁGRAFOS 
DO RISTJ. 1. O STF, no RE 219.934/SP, prestigiando a Súmula 356 daquela Corte, sedimentou 
posicionamento no sentido de considerar prequestionada a matéria constitucional pela simples 
interposição dos embargos declaratórios, quando a questão havia sido devolvida ao Tribunal 
a quopor ocasião do julgamento do apelo, mesmo que o Tribunal se recuse a suprir a omissão. 
2. O STJ, diferentemente, entende que o requisito do prequestionamento é satisfeito quando o 
Tribunal a quo emite juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. 3. Recusando-se a 
Corte de Segundo Grau a deliberar sobre o dispositivo infraconstitucional supostamente violado, 
apesar de interpostos os declaratórios, o recurso especial deve ser formulado mediante alegação 
de ofensa ao art. 535 do CPC, sob pena de incidir nas disposições da Súmula 211/STJ. 4. Para que 
se caracterize o dissídio, faz-se necessária a demonstração analítica da existência de posições 
divergentes sobre a mesma questão de direito. 5. Agravo improvido.[sem grifo no original] (STJ, 
2ª Turma, REsp 512.399 – RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, j. 09.12.2003, DJU de 08.03.2004.).

40. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal “a quo”.

41. “EMENTA: I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 356. O que, a teor 
da Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que, indevidamente omitido 
pelo acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; mas, opostos esses, se, não obstante, 
se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da 
parte, permitindo-se-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos 
de declaração e não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela... “(STF, 1a 
Turma, AI 173.179 AgR – SP, relator Ministro Sepúlveda Pertence, j. 24.06.2003, DJU 01.08.2003.)
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nal ordinário, induz o prequestionamento da matéria, como prediz o enun-
ciado 356 da sua súmula jurisprudencial42.

O Projeto do Novo Código de Processo Civil, em razão do artigo 97943, 
concilia essa tensão, ratificando e sobressaindo o prequestionamento ficto. 
Em consequencia, após a oposição dos embargos prequestionadores, con-
sideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, 
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não 
sejam admitidos, caso o tribunal superior considere existentes omissão, 
contradição ou obscuridade 

Conforme o citado artigo do Projeto, o relevante é a oposição dos em-
bargos de declaração, e não seu provimento, bastando, assim, a produção 
de juízo positivo de admissibilidade dos embargos, deixando de ser impres-
cindível o juízo meritório positivo

Então, mesmo que fictamente, e não concretamente, textualmente, o 
acórdão embargado encontra-se integrado com os elementos sob os quais 
o tribunal deveria pronunciar-se, tendo a matéria como prequestionada.

O artigo 979 do Projeto do Novo CPC, prejudica integralmente o enun-
ciado 211 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, já que incompatíveis.

Não significa, com isso, mesmo diante do regramento proposto pelo 
Projeto do Novo CPC, que a simples oposição de embargos prequestionado-
res induza sempre a satisfação do prequestionamento. Cabe exclusivamente 
ao tribunal superior considerar a existência dos fundamentos dos embar-
gos de declaração44em razão do prequestionamento pretendido.

A adoção do prequestionamento ficto, elevado ao patamar de regra, eli-
de a necessidade de interposição de recurso especial unicamente por insis-
tência do tribunal local na omissão após tentativa de prequestionamento, 
isto é, por violação ao inciso II do artigo 535, CPC, o que corresponde ao 
inciso II do artigo 976 do Projeto do Novo CPC.

As discussões travadas pelas partes acerca da satisfação ou não do pre-
questionamento continuarão existindo. Todavia, com o advento do artigo 

42. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser 
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

43. Art. 979. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, para 
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos, caso o 
tribunal superior considere existentes omissão, contradição ou obscuridade.

44. O que inclui erro material, mesmo que a redação do artigo 979 do Projeto do Novo CPC tenha 
omitido tal fundamento.



976 do Projeto do Novo CPC restarão, mediante regra de competência, cir-
cunscritas ao tribunal superior, o qual também julgará o mérito. Em vez de 
dois tribunais julgarem o prequestionamento, apenas o tribunal superior 
fará, o que representa manifesto ganho temporal.

Se, ato contínuo, o tribunal superior conhecer do recurso, entendendo 
por prequestionada apenas uma das várias questões ventiladas pela parte, 
o respectivo órgão julgador não está restrito, sob a perspectiva da profun-
didade do efeito devolutivo, a adentrar, exclusivamente, nas questões pre-
questionadas, podendo inovar, considerando também o direito supervenien-
te e, inclusive, as questões que se tentou prequestionar. 

A proposição de que o tribunal superior, uma vez conhecendo do re-
curso excepcional, pode vir a julgar a causa, é garantida pelo enunciado 456 
da súmula do Supremo Tribunal Federal45: “”.	assim, o Supremo Tribunal 
Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça46, não encontram impedi-
mento quanto à invocação de novos dispositivos legais e argumentos, isto é, 
inéditos fundamentos, os quais, claramente, podem integrar o julgamento. 

Se bem atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso excep-
cional, determinado seu conhecimento, a teor do enunciado 456 da súmu-
la do Supremo Tribunal Federal, o julgamento poderá incidir sobre toda a 
causa, integralmente. 

5.	JULgAMENTO	DOS	EMBARgOS	DE	DECLARAçãO

Determina o artigo 978 do Projeto do Novo CPC47 que os embargos de 
declaração devem ser julgados em até cinco dias, o que caracteriza prazo 
impróprio. Nesse particular, o Projeto do Novo CPC trouxe importante re-
gramento ao sistematizar que o relator apresentará os embargos em mesa 
na sessão subsequente, proferindo voto. Não havendo julgamento nessa 
sessão, será o recurso incluído cm pauta. 

45. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o 
direito à espécie.

46. Nelson Luiz Pinto abordando o enunciado 456 da súmula do Supremo Tribunal Federal assevera 
que: “Esta Súmula refere-se à extenso do efeito devolutivo do recurso extraordinário, sendo 
também aplicável ao recurso especial. Uma vez admitido o recurso, não importando por qual dos 
fundamentos constitucionais o STF ou o STJ rejulgará a causa ou a questão decidida no acórdão 
recorrido, na sua plenitude, substituindo-o”(PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 2ª 
edição. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 278).

47. Art. 978. O juiz julgará os embargos em cinco dias; nos tribunais, o relator apresentará os embargos 
em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. Não havendo julgamento nessa sessão, será o 
recurso incluído cm pauta. Parágrafo único. Quando os embargos de declaração forem opostos 
contra decisão proferida na forma do art. 888, o relator os decidirá monocraticamente.
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Em decorrência, o julgamento dos embargos de declaração pelos tribu-
nais ganha previsibilidade acerca de sua ocorrência, diferentemente do que 
ora ocorre, em que o mesmo julgamento pode ocorrer em sessão sem que 
as partes tenham sido previamente comunicadas.

Uma vez opostos os embargos, o relator os apresentará “em mesa” na 
sessão imediatamente subseqüente, assim não procedendo deverá incluí-
-los em pauta, permitindo intimação prévia das partes.

Se, porém, os embargos tiverem como objeto decisão de relator, con-
soante a forma especificada pelo artigo 888 do Projeto do Novo CPC48, este 
o decidirá monocraticamente e não colegiadamente, conforme Parágrafo 
único do artigo 978 do Projeto do Novo CPC, inexistindo, todavia, óbice 
para que o relator, enfrentando, exemplificadamente, matéria polêmica, 
submeta o julgamento dos embargos à votação colegiada. Agindo assim 
deve, todavia, respeitar os novos critérios de previsibilidade/publicidade 
dos julgamento dos embargos, ou seja, apresentação “em mesa” na sessão 
imediatamente subseqüente ou inclusão em pauta.

CONCLUSõES

Sob o prisma do recurso de embargos de declaração, o novo Código 
de Processo Civil incorporou importantes reclamos doutrinários e juris-
prudenciais, ao tempo em que possibilitará afastar alguns entendimentos 
presentes atualmente no seio jurisprudencial brasileiro, que em nada con-
tribuem para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Nesse âmbito, ganham evidência as seguintes proposições: a) a via-
bilidade de oposição de embargos de declaração para fim de impugnar 
qualquer decisão judicial; b) vedação à produção de decisão surpresa; c) a 
cooperação recíproca das partes com o magistrado, bem como a fundamen-

48. Art. 888. Incumbe ao relator: I- dirigir e ordenar o processo no tribunal; II- apreciar o pedido de 
tutela de urgência ou da evidência nos recursos e nos processos de competência originária do 
tribunal; III – negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha atacado 
especificamente os fundamentos da decisão ou sentença recorrida; IV- negar provimento a 
recurso que contrariar: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça 
ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos; c) entendimento firnado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. V- dar provimento ao recurso 
se a decisão recorrida contrariar: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 
de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos; c) entendimento firmado em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI- exercer 
outras atribuições estabelecidas nos regimentos internos dos tribunais.



tação adequada e específica das decisões judiciais impedindo a fundamen-
tação suficiente; d) incorporação do erro material no rol dos fundamentos 
dos embargos de declaração; e) adoção do poder geral de cautela para fim 
de conceder efeito suspensivo aos embargos de declaração; f) produção de 
efeito modificativo, notadamente diante de uma decisão omissa, desde que 
respeitado o contraditório prévio; g) prevalência do prequestionamento fic-
to, prejudicando, por conseguinte, o enunciado 211 da súmula do Superior 
Tribunal de Justiça; e, por fim, h) garantia de previsibilidade da data do 
julgamento colegiado dos embargos de declaração.
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Capítulo	VII
Conflito	entre	coisas	julgadas		

e	o	PLS	nº	166/2010

Beclaute Oliveira Silva1

SUMÁRIO	•	Introdução: colocação do problema e sua relevância; 1. Coisa julgada no pano-
rama legislativo pátrio; 2. Conflito entre coisas julgadas: versões doutrinárias; 2.1. Palavras 
iniciais; 2.2. Tese da inexistência jurídica; 2.3. Tese da nulidade de pleno direito; 2.4. Tese 
da inconstitucionalidade da coisa julgada posterior; 2.5. Tese da revogação; 2.6. Tese da 
ineficácia; 3. Análise crítica das soluções colocadas pela doutrina; 4. Solução proposta: tese 
da ineficácia; 5. Conclusão: proposição para o PLS nº 166/2010; 6 Referências.

O Universo não é uma ideia minha.
A minha idéia do Universo é que é uma ideia minha.
A noite não anoitece pelos meus olhos,
A minha idéia da noite é que anoitece pelos meus olhos.
Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos
A noite anoitece concretamente
E o fulgar das estrelas existe como se tivesse peso.
Fernando Pessoa (Alberto Caeiro), in Poemas	Inconjutos.

INTRODUçãO:	COLOCAçãO	DO	PROBLEMA	E	SUA	RELEVâNCIA

O instituto da coisa julgada, uma das expressões da segurança jurídica,2 
já encontra regramento no milenar Direito Romano.3 Desde então, inúme-
ras teorias tomaram a coisa julgada como objeto de sua reflexão,4 principal-
mente após o advento do modelo liberal de Estado, em que a estabilidade 

1. Professor Adjunto de Direito Processual Civil da FDA/UFAL (Mestrado e Graduação). Doutor em 
Direito (UFPE). Mestre em Direito (UFAL). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual 
(IBDP). Membro da Academia Brasileira de Direito Processual Civil (ABDPC). Membro da Associa-
ção Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP)

2. SANTOS, Joyce Araújo dos. Teoria	 da	 Relativização	 da	 Coisa	 Julgada	 Inconstitucional: 
preservação das decisões judiciais à luz da segurança jurídica. Porto Alegre: Nuria Fabris Editora, 
2009, p. 83-84. 

3. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil.	11ª ed., rev. e atual., 
Rio de Janeiro: Forense, 2003, vol. V, p. 223.

4. Ver a respeito o trabalho coordenado pelo Professor Rosemiro Pereira Leal, cuja referência segue: 
LEAL, Rosemiro Pereira (Coord. e colaborador). Coisa	 julgada: de Chiovenda a Fazzalari. Belo 
Horizonte, 2007.
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das relações e a sua definitude passaram a ser uma das principais bandei-
ras da emergente classe burguesa.5

No presente artigo, a preocupação central não é estabelecer um concei-
to de coisa julgada, mas analisar os problemas advindos do conflito que se 
colocam quando duas ou mais coisas julgadas disciplinam o mesmo objeto.

O vigente Código de Processo Civil (CPC) põe a rescisória como instru-
mento apto a solucionar o conflito entre as coisas julgadas, porém da se-
guinte forma: “art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode 
ser rescindida quando: (...) IV – ofender a coisa julgada”. A proposta de novo 
CPC, aprovada no Senado Federal (PLS6 nº 166/2010), atualmente em tra-
mitação na Câmara dos Deputados, veicula solução similar, já que estipula: 
“A sentença ou acórdão de mérito, transitados em julgado, podem ser res-
cindidos quando: (...) IV – ofenderem a coisa julgada”.

Infelizmente, como será exposto, a solução preconizada pelo vigente 
diploma processual, como também pelo projetado, é insuficiente, já que 
deixa sem regramento específico o tormentoso problema do conflito entre 
duas ou mais coisas julgadas. Ademais, algo que permanece sem solução le-
gislativa é a determinação de qual coisa julgada deve prevalecer no caso do 
conflito, quando a mais nova é rescindível, mas ainda não rescindida. Isso 
porque se há duas coisas julgadas e a segunda ainda pode ser rescindida, no 
prazo estipulado em lei, resta o problema de qual deve prevalecer enquanto 
a ação rescisória não for ajuizada ou, sendo veiculada, não houver decisão 
determinando, por exemplo, a suspensão de uma eventual execução de uma 
das sentenças ou de um dos acórdãos. Isso se complica, pois o juiz de pri-
meiro grau, onde normalmente se processa a execução dos julgados, não 
possui competência rescisória.7

A doutrina especializada, como se verá, veicula respostas díspares para 
os problemas propostos, o que redunda em dissonância jurisprudencial. Ou 
seja, a inexistência de regramento específico gera soluções dissonantes que 
poderiam ser minoradas com a existência de um tratamento legislativo es-
pecífico. 

Por tal razão a reflexão sobre o problema acima proposto se impõe, bem 
como indica a necessidade de um regramento mais pormenorizado sobre o 
assunto.

5. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Processo	e	 ideologia: o paradigma da racionalidade. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 115.

6. PLS: Projeto de Lei do Senado Federal.
7. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado	 da	 ação	 rescisória	 das	 sentenças	 e	 de	

outras	decisões. 1ª ed., atualizada por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 1998, p. 262.



No intuito de melhor expor a problemática lançada, bem como visando 
apresentar uma proposta de solução, pretende-se neste artigo, inicialmen-
te, delimitar de forma sucinta o que se entende por coisa julgada para, logo 
depois, tratar das diversas formas de solução postas pela doutrina a fim de 
equalizar o problema colocado: conflito entre coisas julgadas. Em seguida, 
demarcar-se-á a insuficiência do tratamento dado pelo sistema vigente e 
o proposto pelo PLS nº 166/2010. Ao final, lançar-se-á a proposta que, ao 
juízo do presente articulista, melhor se coloca como solução para o proble-
ma proposto. Pretende-se com isso contribuir com a discussão que bispa 
o aperfeiçoamento do sistema processual brasileiro, conferindo, mediante 
regramento específico, certeza jurídica (um dos corolários da segurança ju-
rídica) onde hoje imperam a dúvida e a insegurança diante de problema tão 
tormentoso e tão frequentemente debatido nos tribunais.

1.	COISA	JULgADA	NO	PANORAMA	LEgISLATIVO	PÁTRIO

O vigente diploma constitucional estabeleceu em seu artigo 5º, 
XXXVI, que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada”.8 Salienta Pontes de Miranda que esse dispositivo 
nem sempre teve assento constitucional, tratando-se de regra de direito 
intertemporal constitucionalizada.9 Trata-se de norma de estrutura ou de 
competência, já que se dirige ao órgão responsável para a feitura de ou-
tras normas, delimitando sua competência.10 Consoante escólio de Gabriel 
Ivo, as normas de estrutura são normas de produção jurídica que têm por 
função regular a competência, o processo e o conteúdo ou matéria a ser 
modelado pela autoridade do sistema jurídico. Estas normas juridicizam 
o conjunto de atos praticados tendentes a produzir o enunciado e o pró-
prio enunciado produzido.11

Neste passo, por ter a coisa julgada assento constitucional, poder-se-ia 
rechaçar a existência de dispositivos legais (infraconstitucionais) que estipu-
lassem a possibilidade de ação rescisória ou de sua correlata penal, a revisão 
criminal, pois ambas têm por objeto desfazer a sentença que transitara em 

8. Preceito com estipulação idêntico é encontrado na maioria das Constituições Brasileiras 
anteriores. V.g.: art. 153, § 3º, da Emenda nº 1, de 17/10/1969; art. 150, § 3º, da CF/1967; art. 
141,§3º, da CF/46; art. 113, 3, da CF/1934. Apenas as Constituições de 1824, de 1891 e de 1937 
não possuíam tal dispositivo.

9. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1997, t. V (arts. 444 a 475), p. 159-160.

10. BOBBIO, Norberto. Teoria	do	Ordenamento	 Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. 1. reimp. Brasília: Polis e Editora Universidade de Brasília, 1990, p. 33-34 e 45.

11. IVO, Gabriel. Norma	Jurídica:	Produção	e	Controle. São Paulo: Noeses, 2005, p. 4.
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julgado. Este rechaço, entretanto, não se pode sustentar, pois o constituinte, 
que estabeleceu a proteção à coisa julgada, também estabeleceu a possibili-
dade de rescisória, como se colhe da leitura do art. 102, I, j, da CF/88 (compe-
tência do STF); art. 105, I, e, da CF/88 (competência do STJ); art. 108, I, b, da 
CF/88 (competência dos TRFs); art. 27, §10, do ADCT. A doutrina processual-
-constitucional, de maneira uniforme, entende que a indicação não é exaus-
tiva, tanto que existe a possibilidade de ação rescisória também na Justiça 
Estadual, na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho – aplicação subsidiária 
do CPC, por conta da prescrição do art. 866 da CLT, c/c art. 769 da CLT – e na 
Justiça Militar. Ademais, a Constituição estabeleceu a competência para que 
as referidas ações, rescisória e revisional, fossem reguladas por lei infracons-
titucional, como se pode ver, no caso da rescisória, na atual regulação dada 
pelo CPC vigente, bem como do Código projetado objeto da presente análise, 
mediante o exercício da atribuição prevista no art. 22, I, da CF/88.

Com essas considerações, pode-se afirmar que a lei infraconstitucional 
é capaz de, mediante ação rescisória e sua correlata na esfera penal, rever 
coisas julgadas que hajam transitado em julgado. Reforçando, a Constitui-
ção autoriza – norma de competência – a ação rescisória, tendo sua discipli-
na afetada ao legislador infraconstitucional, como se constata nos diplomas 
processuais vigentes. Por esta razão o disciplinamento que se propõe está 
dentro da competência do legislativo federal, no plano infraconstitucional.

Outro ponto pertinente a este tópico consiste em identificar os contor-
nos da coisa julgada. A nossa Carta Magna não estipulou, normativamente, 
o conteúdo da coisa julgada. Acabou por delegar tal mister à legislação in-
fraconstitucional. Nesse sentido, encontramos o posicionamento do STF, no 
RE 144.996, Relator Ministro Moreira Alves, que se transcreve: 

A coisa julgada a que se refere o artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna é, como concei-
tua o § 3º do artigo 6º da Lei de Introdução do Código Civil, a decisão judicial de 
que já não caiba recurso, e não a denominada coisa julgada administrativa. (RE 
144.996, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 29.4.97, DJ de 12.9.97).

Percebe-se, a partir do aludido julgado, que o dispositivo inserto na 
LICC,12 hoje LINDB,13 permanece em vigor, segundo entendimento do STF. 
Entretanto, outros dispositivos legais disciplinam a coisa julgada. Eis trans-
critos os dispositivos legais que demarcam a coisa julgada:

Art. 6º, §3º, da LINDB: ‘Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 
de que já não caiba recurso’.

12. LICC: Lei de introdução ao código civil.
13. LINDB: Lei de introdução às normas do direito brasileiro. 



Art. 467 do CPC: ‘Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imu-
tável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordi-
nário’.

Art. 489 PLS nº 166/2010. ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que 
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’.

A estipulação do art. 6º, §3º, da LINDB se refere à coisa julgada lato 
sensu, seja a formal, seja a material. Já a estipulação do CPC dirige-se à coisa 
julgada material. 

A legislação processual, no intuito de delimitar a coisa julgada material, 
foi além: estabeleceu que apenas a parte dispositiva da sentença (ou acór-
dão) faria coisa julgada. Essa interpretação decorre da análise do art. 469 
do CPC.14 No projeto, o disposto no art. 469 do CPC se apresenta no art. 491 
do PLS nº 166/2010, mas sem a prescrição contida no inciso III, que fora 
suprimida.15

Por ser um conceito infraconstitucional, o legislador tem liberdade 
para estipular que decisões fazem coisa julgada material ou não, como 
ocorre nas ações coletivas.16

Deve-se salientar que a imutabilidade conferida pela coisa julgada diri-
ge-se ao elemento declaratório da sentença. Sua função é evitar o ne bis in 
idem.17 Acerca da coisa julgada, Pontes de Miranda assevera:

A declaratividade é essencial à eficácia de coisa julgada: faz coisa julgada qualquer 
sentença que tenha força declarativa (5), ou eficácia declarativa imediata (4), ou 
eficácia declarativa mediata (3). Quando se fala de coisa julgada, alude-se a que se 
sabe e se declara o que foi julgado.18

Ainda com relação à coisa julgada, importante destacar a lição de Le-
onardo Carneiro da Cunha, com lastro no art. 301 do CPC, de que have-
rá identidade entre coisas julgadas quando ambas as ações possuírem as 
mesmas partes, causa de pedir e pedido.19 Rodrigo Klippel e Antonio Ado-

14. Art. 469. “Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para determinar o 
alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento 
da sentença; III – a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.”

15. Art. 491 do PLS 166: “Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para 
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; Il – a verdade dos fatos, estabelecida como 
fundamento da sentença”.

16. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual	de	Processo	de	Conhecimento. 5ª 
ed. São Paulo: RT, 2006, p. 745.

17. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado	das	Ações. 2ª ed. São Paulo: RT, 1972, t. I, 
p. 198-199.

18. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1997, t. V (arts. 444 a 475), p. 154.

19. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Os elementos da ação e a configuração da coisa julgada. RDDP, 
22:112.
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nias salientam que a análise do conflito entre coisas julgadas deve levar em 
consideração, para sua configuração, a demarcação dos limites subjetivos e 
objetivos da coisa julgada.20 

Fica pontuado, de forma sintética, para os fins do presente artigo, o 
sentido que o sistema jurídico confere à coisa julgada, bem como a natureza 
infraconstitucional de sua regulação e de sua desconstituição.21

Passa-se agora a descrever a maneira como a doutrina vem tratando a 
forma como solucionar o problema do conflito entre coisas julgadas.

2.	CONFLITO	ENTRE	COISAS	JULgADAS:	VERSõES	DOUTRINÁRIAS

2.1.	Palavras	iniciais

Há conflito entre coisas julgadas quando duas decisões transitadas em 
julgado, em igual sentido ou em sentido diverso, disciplinam matéria com 
conteúdo idêntico, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Situ-
ações como essa têm acontecido e causado inúmeros problemas, gerando 
uma crise de credibilidade no Judiciário.

O conflito entre coisas julgadas tem solução preconizada no sistema 
processual vigente, como também no Código projetado, que é a ação res-
cisória. No entanto, como salienta José Carlos Barbosa Moreira, quando a 
coisa julgada superveniente se torna irrescindível, não há, no direito pátrio, 
solução inteiramente satisfatória para o problema.22 Passa-se a descrever 
as soluções propostas pela doutrina pátria para a questão posta em xeque 
no presente artigo.

2.2.	Tese	da	inexistência	jurídica

Destaca Flávio Luiz Yarshell que nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas 
e Filipinas prevalecia a tese de que a segunda coisa julgada seria inexistente.23 
Por sua vez, José Carlos Barbosa Moreira noticia que a aludida tese já existia 
no Direito Romano.24 Não se trata portanto de invenção dos modernos.

A tese da inexistência jurídica da segunda coisa julgada tem adeptos na 
doutrina processual hodierna, que parte do argumento de que uma vez pro-

20. KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antonio Adonias. Manual	de	Processo	Civil.	Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p. 985.

21. TALAMINI, Eduardo. Coisa	Julgada	e	sua	Revisão. São Paulo: RT, 2005, p. 157-158.
22. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários	 ao	 Código	 de	 Processo	 Civil. Op. cit., p. 223. 

TALAMINI, Eduardo. Coisa	Julgada	e	sua	Revisão. São Paulo: RT, 2005, p. 156.
23. YARSHELL, Flávio Luiz. Ação	Rescisória. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 318.
24. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil.	Op. cit., p. 223.



duzida a primeira coisa julgada, o ajuizamento de demanda idêntica pade-
ceria de ausência de interesse de agir, uma das condições da ação. Havendo 
carência de ação, não existiria ação nem processo, muito menos sentença e 
coisa julgada que a imuniza.25 Essa é a tese defendida por Teresa Arruda Al-
vim Wambier e José Miguel Garcia Medina,26 entre outros. Os mencionados 
autores argumentam que o manejo da ação rescisória seria prescindível, já 
que decisão juridicamente inexistente não faz coisa julgada.27 Argumentam 
que, no caso, o remédio jurídico para resolver o impasse causado pelo ad-
vento da nova decisão seria o manuseio de ação declaratória de inexistên-
cia, que não possui prazo para sua veiculação. 

2.3.	Tese	da	nulidade	de	pleno	direito
Outra versão veiculada pela doutrina é a que considera nula a coisa 

julgada superveniente, podendo ser nulificada mediante ação declaratória 
que não se submete ao prazo decadencial do art. 495 do CPC. O fundamento 
para tal assertiva, desenvolvido por Thereza Alvim,28 tem por lastro a ques-
tão da carência de ação. Trata-se de argumento idêntico ao sustentado por 
Teresa Wambier, mas com consequências diversas, já que aqui se defende 
a nulidade de pleno direito da segunda coisa julgada, e na outra hipótese, a 
inexistência da coisa julgada superveniente. 

2.4.	Tese	da	inconstitucionalidade	da	coisa	julgada	posterior
Há quem defenda que a segunda coisa julgada viola o preceito consti-

tucional que garante a coisa julgada. Assevera-se que a vedação dirigida à 
lei, prevista na Constituição (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o 
ato jurídico perfeito e a coisa julgada” − art. 5º, XXXV da CF/88), destina-se 
também à coisa julgada superveniente. Tal pensamento não deixa de ser 
uma forma de reputar sem fundamento de validade a coisa julgada poste-
rior. Muda-se entretanto a justificativa para imputar à coisa julgada super-
veniente a pecha de inválida.

Ademais, um dos defensores da aludida tese reputa que a desconstitui-
ção da decisão infratora não se sujeitaria ao biênio do art. 495 do CPC, em 

25. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades	do	Processo	e	da	Sentença.	5ª ed. São Paulo: RT, 
2004, p. 507-510 e 558.

26. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O	Dogma	da	Coisa	Julgada. São 
Paulo: RT, 2003, p. 36-39.

27. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O	Dogma	da	Coisa	Julgada. São 
Paulo: RT, 2003, p. 39.

28. ALVIM, Thereza. Notas sobre alguns aspectos controvertidos da ação rescisória. Revista	 de	
Processo. São Paulo: RT, 1985, p. 12-13.
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homenagem à supremacia da Constituição. Sustenta a aludida tese Sérgio 
Rizzi, 29 com esteio em trabalho de Arruda Alvim e Alcides de Mendonça 
Lima, citados em sua obra.

2.5.	Tese	da	revogação

Para esta concepção, o fato de a coisa julgada superveniente alcançar a 
qualidade de coisa soberanamente julgada, ou seja, não poder ser mais res-
cindida, implicaria revogação da coisa julgada anterior que regule matéria 
idêntica. A referida tese encontra respaldo no trabalho de Fredie Didier Jr. 
e de Leonardo Carneiro da Cunha,30 de Eduardo Talamini,31 bem como no 
pensamento de Luiz Guilherme Marinoni e de Sérgio Cruz Arenhart.32

2.6.	Tese	da	ineficácia

Os adeptos desta concepção afirmam que a coisa julgada superveniente 
é eficaz e rescindível, mas após o biênio legal, torna-se eficaz e irrescindível. 
Há, no caso, um corte no plano da eficácia jurídica, permanecendo incólu-
mes os demais planos, existência e validade. Essa é a posição defendida por 
Pontes de Miranda,33 José Carlos Barbosa Moreira,34 Flávio Luiz Yarshell,35 
Humberto Theodoro Jr.,36 Paulo Roberto de Oliveira Lima,37 Ernane Fidélis 
dos Santos,38 etc.

3.	ANÁLISE	CRíTICA	DAS	SOLUçõES	COLOCADAS	PELA	DOUTRINA

No presente tópico, verificar-se-á criticamente as teses lançadas pela 
doutrina para solucionar o problema, apontando, se for o caso, sua utilida-
de para eventual proposta de mudança legislativa.

29. RIZZI, Sérgio. Ação	Rescisória.	São Paulo: RT, 1979, p. 133-138.
30. DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso	de	Direito	Processual	Civil. 8ª ed. 

Salvador: Podivm, 2010, vol. 3, p. 394-396. 
31. TALAMINI, Eduardo. Coisa	Julgada	e	sua	Revisão.Op. cit. p. 156.
32. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual	do	Processo	de	Conhecimento.	5ª 

ed. São Paulo: RT, p. 651.
33. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado	das	ações	rescisórias. Atual. por Vilson R. 

Alves. Campinas: Bookseller, 1998, p. 259.
34. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil.	Vol.	V. Op. cit., p. 224.
35. YARSHELL, Flávio Luiz. Ação	Rescisória. Op. cit., p. 320.
36. THEODORO JR., Humberto. Curso	de	Direito	Processual	Civil.	50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009, vol. I, p. 701.
37. LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuições	à	Teoria	da	Coisa	Julgada.	São Paulo: RT, 1997, 

p. 126-128.
38. SANTOS, Ernane Fidélis. Manual	de	Direito	Processual	Civil.	7ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, 

vol. 1, p. 637.



A tese que coloca a segunda coisa julgada como inexistente, embora te-
nha sido tese vigente no Direito Romano e nas Ordenações, como salienta-
do, não se coaduna com a sistemática atual, que regulou a questão de modo 
diverso, trazendo-a para o campo da rescisão, com prazo decadencial para 
sua veiculação. Salienta Pontes de Miranda que “a preclusividade da exce-
ção e da ação, por ofensa à coisa julgada, atende ao relativismo filosófico 
dos povos contemporâneos”.39 Esta solução foi a escolhida pelo CPC vigente 
e pelo PLS nº 166/2010.

A prevalência da tese da inexistência coloca como letra morta a cláu-
sula legal que prevê a rescisória no caso de ofensa à coisa julgada. Como 
salientam Teresa Wambier e Miguel Medina, “o manejo da ação rescisória, 
neste caso, apesar da letra da lei, é prescindível”.40

Já que o Código projetado mantém a hipótese de ação rescisória por 
conta da ofensa à coisa julgada, com prazo para seu manuseio, há indicativo 
palpável de que a tese de inexistência não é a acatada pelo sistema que se 
pretende construir.

Saliente-se, ainda, que a linha de raciocínio que fundamenta a tese da 
inexistência parte da ideia de que a carência de ação implica inexistência 
processual. No entanto, o direito de ação, garantia constitucional, tem como 
premissa a estipulação de que a lei não poderá excluir da apreciação do 
Judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXV da CF/88). Admitir que 
as condições da ação impedissem o surgimento do próprio direito de ação 
seria fazer tábula rasa do preceito constitucional mencionado. Neste passo, 
as condições de ação, como ficou assentado no pensamento de Kazuo Wata-
nabe, são “requisitos de admissibilidade do julgamento de mérito”.41

Desta feita, não pode prevalecer a tese de que a coisa julgada super-
veniente é juridicamente inexistente, uma vez que fora veiculada em um 
demanda que, respeitado o contraditório, teve o condão de produzir nova 
coisa julgada. Frise-se, respeitado o mínimo contraditório, com o chama-
mento do réu de forma válida, porque se houver ausência ou nulidade da 
citação, a decisão ali veiculada não produzirá efeito em relação ao réu (art. 

39. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado	das	Ações	Rescisórias. Op. cit., p. 264.
40. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O	Dogma	da	Coisa	Julgada. Op. cit., 

p. 39.
41. WATANABE, Kazuo. Da	Cognição	no	Processo	Civil. 2ª ed., 2ª tir. Campinas: Bookseller, 2000, p. 

77. No mesmo sentido, SAMPAIO JR., José Herval. Processo	Constitucional.	São Paulo: Método, 
2009, p. 145-150.
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475-L, I do CPC), tratando-se de hipótese de querela nullitatis, que pode ser 
ajuizada a qualquer tempo.42

O argumento que objeta a tese da inexistência também serve para a 
alegação de que a segunda coisa julgada é nula de pleno direito, defendida 
por Thereza Alvim, já que parte da mesma premissa, a carência de ação.

O que se percebe é que a solução proposta para resolver o conflito en-
tre coisas julgadas, que toma por lastro a inexistência ou nulidade de pleno 
direito da segunda decisão, apesar de interessante, não guarda pertinência 
com o sistema processual pátrio, que prevê expressamente, para o caso, a 
ação rescisória, no prazo que a lei estipula. Da mesma forma não guarda 
pertinência com o sistema processual que se projeta que, como visto, adota 
a sistemática vigente. Por todos os argumentos as teses de inexistência e de 
nulidade de pleno direito devem ser rejeitadas.

Interessante solução foi a preconizada por Sérgio Rizzi, que pôs o pro-
blema como questão constitucional. Aqui haveria um problema de hie-
rarquia. Ou seja, a coisa julgada veiculada na primeira demanda passaria 
a possuir imunização constitucional. Com isso, a regra infraconstitucional 
que estipula prazo para propositura de ação rescisória (art. 495 do CPC e 
art. 928 do PLS nº 166/2010), por ofender cláusula constitucional, não de-
veria ser aplicada, sendo possível a rescisão da coisa julgada superveniente 
a qualquer tempo.43

A tese sob análise não pode prevalecer, já que a garantia constitucional 
se dirige à coisa julgada e não à primeira coisa julgada; logo, ambas estão 
protegidas pelo manto constitucional. Fazer tábula rasa da segunda acaba-
ria por ofender a própria garantia da coisa julgada.44 Ademais, os autores do 
Código projetado não adotaram esta linha de raciocínio, tanto que mantive-
ram a hipótese de rescisória, no caso de ofensa à coisa julgada.

Outro argumento muito considerado pela doutrina é o da revogação, ou 
seja, a primeira coisa julgada seria revogada pela segunda, após o biênio de-
cadencial, que no PLS nº 166/2010 reduz-se para um ano (art. 928 do Pro-
jeto do Novo CPC). Isto é, antes do término do prazo, as duas coisas julgadas 
seriam eficazes, e a segunda seria rescindível. Com o fim do prazo sem a 
propositura da rescisória, haveria revogação da primeira coisa julgada. Tal 

42. KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antonio Adonias. Manual	de	Processo	Civil.	Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p. 1020-1021.

43. RIZZI, Sérgio. Ação	Rescisória. Op. cit., p. 139.
44. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil.	Vol.	V.	Op. cit., p. 226.



solução é muito interessante e muito se assemelha à tese da ineficácia da 
primeira coisa julgada, mas apresenta alguns problemas que impedem sua 
adoção.

O problema da tese sob análise decorre do fato de a revogação possuir 
um sentido próprio no sistema pátrio que implica, de certa forma, inutilida-
de para solucionar o problema do conflito entre coisas julgadas. Isso se dá 
por conta do conceito de revogação. Gabriel Ivo, a respeito, vaticina:

A revogação retira vigência da norma jurídica revogada para o futuro. Acontecem 
os fatos previstos na sua hipótese de incidência, mas ela não incide para juridi-
cizá-lo, porquanto desprovida de vigência, de força para disciplinar as condutas. 
No	entanto,	continua	vigente	para	ser	aplicada	aos	casos	que	surgiram	no	
lapso	temporal	anterior	à	sua	revogação,	numa	espécie	de	vigência	residual. 
(Destacou-se).45

Percebe-se da lição transcrita que a norma revogada permanece regu-
lando os fatos que foram alcançados por seus efeitos. Isso acontece com 
a norma abstrata e geral46 e, principalmente, com comandos concretos e 
individuais ou gerais,47 como se dá nas decisões que transitam em julgado. 
O passado, já regulado, não muda. Isso decorre da garantia constitucional 
da segurança jurídica.

Portanto, tanto a primeira coisa julgada como a nova, em conflito, re-
gulam situações pretéritas, imunizando-as contra a mudança. Sempre bom 
lembrar o ensinamento de Pontes de Miranda, já transcrito, que a coisa jul-
gada se dirige à eficácia declaratória que tem por fim estabelecer se algo 
aconteceu ou não.48 Ou seja, refere-se ao passado. 

Quer-se com isso dizer que a tese da revogação nada resolve, já que a 
coisa julgada revogada permanecerá de forma eficaz regulando as situa-
ções que ela antes regulava, por conta da vigência residual, como pontuou 
Gabriel Ivo.49 Desta feita, ambas estarão disciplinando o mesmo objeto de 
modo eficaz, já que as matérias que as coisas julgadas regulam são even-
tos que já ocorreram (antecedente concreto) e estão, de forma suficiente, 

45. IVO, Gabriel. Norma	Jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 85-86.
46. Norma abstrata (antecedente se refere a um fato de possível ocorrência) e geral (consequente 

regula as relações entre destinatários indeterminados).
47. Norma concreta (antecedente se refere a um fato já ocorrido) e individual (consequente 

regula relação entre pessoas determinadas); geral (consequente regula relação entre pessoas 
indeterminadas).

48. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1997, t. V (arts. 444 a 475), p. 154.

49. IVO, Gabriel. Norma	Jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 85-86.
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albergadas pelo manto protetivo e imunizante decorrente do trânsito em 
julgado. 

Saliente-se que revogar não é rescindir ou desconstituir, mas substituir 
com eficácia ex nunc. Tal tese teria sentido jurídico se a revogação tivesse 
eficácia ex tunc, varrendo todos os efeitos produzidos pela primeira coisa 
julgada. Não parece ser o caso, já que a eficácia ex tunc não é típica da re-
vogação. Por tal razão refuta-se a tese da revogação, embora a solução seja 
muito bem aceita por diversos e renomados autores.

A tese da ineficácia da primeira coisa julgada se revela como a que me-
lhor se coloca para solucionar o problema. Ela será objeto de análise no 
próximo item.

4.	SOLUçãO	PROPOSTA:	TESE	DA	INEFICÁCIA

O problema do conflito entre coisas julgadas acabou por introduzir no 
sistema um problema que se põe no plano da eficácia. Saliente-se que a 
exceção de coisa julgada é fato jurídico impeditivo, pois tem o condão de 
obstar o prosseguimento de outra relação jurídica processual cujo objeto 
seja idêntico ao já julgado.50 Tal fato pode ser conhecido de ofício pelo ma-
gistrado. Uma vez reconhecido o aludido fato, decreta-se a extinção do pro-
cesso, nos termos do art. 267, V, do CPC e art. 472, V, do PLS nº 166/2010. 
Percebe-se então que a existência de coisa julgada não torna inválido outro 
processo, mas impede o seu prosseguimento. Por isso também não se pode 
acatar a tese de nulidade defendida por parte da doutrina. Como dito, trata-
-se de problema de eficácia.

Após o trânsito em julgado da segunda decisão, surge o primeiro pro-
blema de eficácia: ambas as decisões são eficazes ou a segunda é eficaz até 
ser rescindida? 

Analisando o sistema vigente, apesar dos problemas, há forte indica-
tivo de que deva prevalecer a segunda até que ela seja rescindida. Ou seja, 
deve o magistrado, diante do conflito, conferir eficácia à segunda, já que 
a forma que existe para que a primeira adquira a eficácia tolhida pelo ad-
vento de nova coisa julgada é a procedência da ação rescisória ou decisão 
provisória no bojo da ação rescisória, conferindo eficácia à primeira coisa 
julgada. Sempre lembrar que “o ajuizamento de ação rescisória não impede 

50. José Frederico Marques denomina preliminar de coisa julgada como pressuposto processual 
negativo. MARQUES, José Frederico. Manual	 de	 Direito	 Processual	 Civil. 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva: 1975, p. 243. 



o cumprimento da sentença ou do acórdão rescindendo”,51 salvo se conce-
dido provimento de urgência (art. 489 do CPC).

Deve-se salientar que, no bojo da ação rescisória, pode haver provi-
mento judicial determinando o prosseguimento da execução da primeira 
coisa julgada. Neste caso, o prosseguimento não é efeito da coisa julgada, 
mas da decisão emitida no juízo rescisório que lhe confere eficácia provi-
sória. Apenas com o trânsito em julgado da decisão que rescinde a segunda 
coisa julgada, restabelece-se a eficácia plena e definitiva da primeira coisa 
julgada. Não se trata de repristinação, pois revogação não houve, mas de 
restabelecimento de eficácia. 

Agora, se a primeira coisa julgada for executada sem que haja decisão 
restabelecendo sua eficácia, por exemplo, e houver sido dado ao titular o 
bem da vida, no todo ou em parte, não cabe repetição, já que a ineficácia do 
título não implica inexistência do direito. Isso já ocorre com relação ao cré-
dito prescrito. A obrigação encartada no título executivo judicial imunizado 
por coisa julgada ineficaz terá natureza de obrigação natural que, uma vez 
adimplida, não se repete.52 Tal solução tem lastro no pensamento de Pontes 
de Miranda.53

Passado o biênio sem que seja ajuizada a ação rescisória, tem-se que a 
primeira coisa julgada perde o seu efeito.54 Idêntica consequência decorre 
do fato de ela ter sido ajuizada e julgada improcedente. Saliente-se, mais 
uma vez, que a satisfação de um crédito com base na coisa julgada ineficaz 
é definitiva, não implicando repetição. Caso haja execução da primeira coisa 
julgada, cabe ao interessado opor o fato impeditivo que decorre da coisa so-
beranamente julgada da segunda coisa julgada. Assim, a irrescindibilidade 
é fato jurídico impeditivo do processamento de execução ou de efetivação 
de coisa julgada suplantada por nova coisa soberanamente julgada.

51. NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; CÂMARA, Bernardo Ribeiro; SOARES, Carlos Henrique. Curso	
de	Direito	Processual	Civil: fundamentação e aplicação. Belo Horizonte: Forum, 2011, p. 376.

52. Acerca do tema obrigação natural, ver trabalho veiculado por este articulista. SILVA, Beclaute 
Oliveira. Obrigação natural: apontamentos analíticos. In EHRHARDT JR., Marcos; BARROS, Daniel 
Conde. (Org.). Temas	de	Direito	Civil	Contemporâneo: estudos sobre o direito das obrigações e 
contratos em homenagem ao Professor Paulo Luiz Netto Lôbo. 1ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2008, 
v. 1, p. 111-130.

53. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado	da	Ação	Rescisória. Op. cit., p. 260-261.
54. Enfatizando a importância do respeito ao biênio, ver o trabalho de PEREIRA, Mateus Costa. O 

inciso V do art. 485 do CPC e a transformação da rescisória em recurso ordinário com prazo 
dilatado. RDDP,	68:58.
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A solução que se coloca, como visto, já está assentada de certa forma 
no pensamento de autores como Pontes de Miranda, José Carlos Barbosa 
Moreira, Humberto Theodoro Jr., Flávio Yarshell, Paulo Roberto de Oliveira 
Lima etc. No entanto, padece o sistema vigente de um regramento porme-
norizado do problema. 

5.	CONCLUSãO:	PROPOSIçãO	PARA	O	PLS	Nº	166/2010	

Alguns autores, como é o caso de Eduardo Talamini, pautados no mo-
delo francês, pugnam pelo alargamento do prazo para a rescisória ou por 
sua supressão nas hipóteses de conflito entre coisas julgadas.55 No mesmo 
sentido, defendendo a eliminação do prazo, encontra-se a proposta de Ale-
xandre Freitas Câmara56 e Paulo Roberto de Oliveira Lima.57

No caso, a proposta que se coloca não toma como lastro o fim do prazo, 
já que isso implicaria, provavelmente, problemas com relação à segurança 
jurídica, pois, de certa forma, intentando proteger a coisa julgada, torná-la-
-ia extremamente vulnerável, uma vez que a qualquer tempo ela poderia 
ser revista. Por tal razão, optou-se por aplicar a tese da ineficácia em uma 
proposição que tem por finalidade regular o aludido conflito.

Portanto, o PLS nº 166/2010 não inova no tratamento dado ao proble-
ma proposto e, como salientado, um regramento específico para a situação 
implicaria uma maior racionalização de questões que infelizmente batem 
à porta do Judiciário. Ademais, a proposta do novo Código tem em mira 
aperfeiçoar e dar melhor e mais rápida solução aos litígios. Esse antiquís-
simo problema necessita, com urgência, de um disciplinamento a fim de 
diminuir a possibilidade de que decisões díspares minem a credibilidade 
das instituições.

A proposta que se coloca toma como base a tese que vislumbra na ine-
ficácia jurídica a solução para o conflito, como já afirmado. No caso, o acrés-
cimo se daria com a inclusão de dois parágrafos ao artigo 928 do PLS nº 
166/2010, ou seja, transformaria o parágrafo único em parágrafo primei-
ro e se acrescentariam os parágrafos segundo e terceiro. Segue a proposta 
com base na exposição aqui lançada, em negrito:

Art. 928. O direito de propor ação rescisória se extingue em um ano contado do 
trânsito em julgado da decisão.

55. TALAMINI, Eduardo. Coisa	Julgada	e	sua	Revisão.	Op. cit., p. 664.
56. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003, vol. 2, p. 28-30.
57. LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuição	à	Teoria	da	Coisa	Julgada. Op. cit., p. 129-130.



§1º Se fundada no art. 919, incisos I e VI, primeira parte, o termo inicial do prazo 
será computado do trânsito em julgado da sentença penal.

§2º	havendo	duas	ou	mais	coisas	julgadas	disciplinando	a	mesma	relação	
jurídica	material	em	sentido	idêntico	ou	diverso,	deve	prevalecer	a	última	a	
transitar	em	julgado,	sendo	as	demais	reputadas	ineficazes.

§3º	A	eficácia	da	última	decisão	transitada	em	julgado	só	poderá	ser	supri-
mida,	de	forma	provisória	ou	definitiva,	por	decisão	proferida	em	sede	de	
ação	rescisória.

Percebe-se do texto proposto que a ideia é conferir maior clareza ao 
tratamento da tormentosa questão do conflito entre coisas julgadas. A 
oportunidade e a pertinência para tal regulação decorre do fato de que a 
massificação dos feitos tem colocado às portas do Judiciário inúmeros ca-
sos que têm por objeto o conflito entre coisas julgadas.
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Capítulo	VIII
O	art.	3º	do	anteprojeto	do	Novo	Código	
de	Processo	Civil:	um	choque	contra		

a	emancipação	da	arbitragem?1

Bernardo Silva de lima2

SUMÁRIO	•	1. Introdução: o problema; 2. Caracterizando e definindo a jurisdição no am-
biente do neoconstitucionalismo; 3. A atividade decisória na arbitragem: cotejo com os 
elementos do conceito contemporâneo de jurisdição; 4. Os princípios da jurisdição e a ar-
bitragem: há convivência?; 5. Sugestão de nova redação; referências

1.	INTRODUçãO:	O	PROBLEMA

Desde 1996, com a publicação da Lei 9.307/96, a arbitragem no Brasil 
ganhou novo status. A principal mudança no tratamento do instituto, à épo-
ca, seguiu o modelo proposto em 1985 pela UNCITRAL, de modo a conferir 
à decisão proferida pelo árbitro efeitos equiparáveis à sentença proferida 
pela jurisdição do Estado brasileiro (Art. 31, Lei 9.307/96). 

Deve-se sempre lembrar que, antes da Lei de Arbitragem, o regime vi-
gente na legislação brasileira impunha a homologação do então denomi-
nado laudo arbitral por autoridade judicial. O Código de Processo Civil, em 
sua redação original, dispunha no art. 1.099 que “o juiz determinará que as 
partes se manifestem, dentro de dez (10) dias, sobre o laudo arbitral; e em 
igual prazo o homologará, salvo se o laudo for nulo”.

A homologação por sentença judicial, assim, era o ato que emprestava à 
decisão contida no laudo arbitral a eficácia necessária à solução do conflito, 

1. Texto em homenagem ao prof. José Joaquim Calmon de Passos, de quem a Escola Baiana de 
Processo Civil sente tanta falta, mas a quem esta mesma Escola tanto agradece pelas lições 
semeadouras do incentivo da nova safra de estudiosos do Processo que dela egressam.

2. Doutorando em Ciências Jurídico-Civis pela Universidade de Lisboa. Mestre em Direito Público 
pela Universidade Federal da Bahia. Membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de 
Processo (ANNEP). Professor de Direito Processual Civil na Universidade Salvador (UNIFACS) e 
na Faculdade Baiana de Direito, nos cursos de Graduação e Pós-Graduação. Advogado. 
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tal como, aliás, ocorre nos dias atuais, com o regime dado pela Lei 9.099/95 
às decisões proferidas pelos juízes leigos3. 

O regime, entretanto, desde 1996, é outro: o art. 31 da Lei de Arbitra-
gem estipulou que a “sentença arbitral produz, entre as partes e seus su-
cessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder 
Judiciário”. E a seguir, na reforma executiva de 2005, o legislador, por meio 
da Lei 11.232, arrolou entre os títulos executivos judiciais a “sentença arbi-
tral” (Art. 475-N, inc. IV). 

O Projeto de Lei 8.046/2010, agora em tramitação na Câmara dos De-
putados elenca entre os títulos que se submetem ao regime de cumpri-
mento de sentença a sentença arbitral4, algo muito próximo ao que fez o 
legislador em 2005. Nada obstante, a então incorreção do arrolamento da 
sentença entre os títulos judiciais – o qualificativo se adequa a atos proferi-
dos pelo Estado-juiz5 –, é certo que o regime de execução a ser empregado 
na satisfação do direito reconhecido por sentença arbitral não poderia ser 
aquele que se impõe aos títulos extrajudiciais. Com efeito, a maior amplitu-
de da cognição – por conseqüência à amplitude de oportunidade de defesa 
(art. 745, inc. V, CPC) – no procedimento executivo, nesses casos, é fran-
queada por ausência de prévio contraditório, o que, sob nenhuma hipótese, 
ocorre no curso do procedimento arbitral6.

Se puséssemos ambos os regimes de execução da sentença arbitral – o 
do CPC atual com a reforma de 2005 e o regime previsto no PL 8.046/2010 

3. “Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 
submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 
manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis”. 

4. Art. 502	Além da sentença condenatória, serão também objeto de cumprimento, de acordo com 
os artigos previstos neste Título: I – as sentenças proferidas no processo civil que reconheçam 
a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; II – a 
sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não posta em 
juízo; III – o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado extrajudicialmente; IV – O 
formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos 
sucessores a título singular ou universal; V – o crédito de serventuário da justiça, de perito, de 
intérprete, tradutor e leiloeiro, quando as custas, os emolumentos ou os honorários tiverem sido 
aprovados por decisão judicial; VI – a sentença penal condenatória transitada em julgado; VII – a 
sentença arbitral; VIII – a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Parágrafo único – Nos casos dos incisos VI a VIII, o devedor será citado no juízo cível para o 
cumprimento de sentença no prazo de 15 dias.

5. Nesse sentido, CARMONA, Carlos Alberto. Das boas relações entre juízes e árbitros. Revista de 
processo, n. 87. p. 81. nota n. 2.

6. Lembre-se, a respeito, a redação do §2º do art. 21 da Lei de Arbitragem: “Serão, sempre, 
respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da 
imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento”.



– lado a lado, chegaríamos à conclusão de que o NCPC promete entrar em 
vigor harmoniosamente com a Lei 9.307/96, tal como ocorre no momento 
presente, com o CPC atual.

Um detalhe na redação do PL, contudo, não parece contribuir para essa 
harmonia entre a Lei de Arbitragem e o NCPC. Trata-se da redação prevista 
para o art. 3º, assim construída:

Art. 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito, res-
salvados os litígios voluntariamente submetidos à solução arbitral, na forma da 
lei. 

A primeira parte do dispositivo pouco diverge do quem vem previsto 
no inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal; consagra – e assim é bom 
que seja – o princípio da inafastabilidade no ordenamento infraconstitucio-
nal de Direito Processual Civil. 

A segunda parte do texto, porém, causa perplexidade: lesão ou amea-
ça a direito de qualquer espécie poderá ser excluída da apreciação jurisdi-
cional, exceto os litígios voluntariamente submetidos à solução arbitral. Se 
estes constituem uma exceção à apreciação jurisdicional, é possível extrair 
dessa passagem que o projetista se posicionou para negar caráter juris-
dicional à “solução arbitral”. Inadvertidamente, assim, o Projeto reacende 
uma polêmica que parece um tanto desgastada, mas sempre importante: 
afinal, no procedimento arbitral é exercido poder jurisdicional?

Alguns poderão arguir ser irrelevante insistir no debate, alegando ine-
xistir consequências práticas que justifiquem os esforços correspondentes. 
De fato, o regime que recai sobre a arbitragem permanecerá intocado se 
aprovado o art. 3º como está; não possui a redação comentada o potencial 
de revogar/derrogar nenhum dispositivo da Lei de Arbitragem. Dessa con-
clusão, contudo, não se ignora possíveis resultados práticos e prejudiciais 
oriundos da incidência do art. 3º do Projeto.

Das lições de hermenêutica se extrai que um dos recursos mais uti-
lizados pelo intérprete no Direito é a interpretação sistemática; por essa 
ferramenta, dá-se sentido à norma através da compreensão do sistema na 
qual ela está inserida, porque é pressuposto do próprio sistema a sua uni-
dade7. Nesse sentido, a redação do art. 3º do PL parece trazer problemas 
ao desenvolvimento da arbitragem no país. No que toca a problemas não 
expressamente regulados pela Lei de Arbitragem, a exemplo do exercício 

7. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito – Técnica, decisão, dominação. 4 ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. p. 288.
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da tutela cautelar por árbitro, o art. 3º seria uma boa fonte argumentativa 
para orientar jurisprudência por sua inadmissibilidade. Se o ordenamento 
jurídico, de antemão, se posiciona no sentido de que o árbitro é destituído 
de poder jurisdicional, como defender que, sem expressa autorização legal, 
seja possível promover a tutela cautelar? E o que se dirá sobre questões 
cujo enfrentamento futuramente se imporá, como, por exemplo, a execução 
de sentença arbitral por árbitro8, a expansão da arbitrabilidade e a apre-
ciação de questões prejudiciais de natureza indisponível/extrapatrimonial 
(art. 25 da Lei de Arbitragem)? Em síntese: o caráter jurisdicional da arbi-
tragem é problema que serve como fundamento para a grande parte dos 
debates que envolvem o avanço da arbitragem para campos em que origi-
nariamente não se imaginara a sua utilização. O art. 3º do Projeto não pode 
constituir um símbolo de vetustez no país que mostra, no ambiente arbitral, 
possuir uma posição influente na América Latina9.

Se parecem ser relevantes as preocupações apresentadas, o texto que 
segue tomará o rumo de justificar uma proposta que logo se adianta: a alte-
ração da redação do dispositivo, com vistas a impedir o avanço dos antigos 
tabus que enfrenta a arbitragem10 e o consequente surgimento de novos. 

Para cumprir essa tarefa, o roteiro que se propõe é o seguinte: em pri-
meiro lugar, faremos uma abordagem sobre o conceito de jurisdição; logo 
após, verificaremos, ponto por ponto, se os elementos que compõem o con-
ceito de jurisdição adotados são verificáveis na arbitragem; a seguir, busca-
remos identificar se os poderes do juiz voltados à prestação de tutela juris-
dicional também são exercidos pelos árbitros.

A ele. 

2.	CARACTERIzANDO	E	DEFININDO	A	JURISDIçãO	NO	AMBIENTE	DO	
neoconSTiTucionAliSMo

Como já advertiu Sérgio Cruz Arenhart, a conclusão a respeito do cará-
ter jurisdicional da arbitragem segue necessariamente a linha teórica que 
se adota sobre jurisdição11. 

8. Hipótese nada fantasiosa, já implementada no sistema português, especificamente no art. 14 do 
Decreto-Lei n. 226/2008.

9. LEE, João Bosco. Brazil: place of arbitration. Disponível em: <www.kluwerarbitrationblog.com>. 
Acesso em 31.01.2012.

10. CARMONA, Carlos Alberto. Das boas relações entre juízes e árbitros. Revista de Processo, n. 87. p. 
83. nota n. 5.

11. ARENHART, Sergio Cruz. Breves observações sobre o procedimento arbitral. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 770, 12 ago. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/7161>. 
Acesso em: 30 jan. 2012.



Na vida em sociedade sob a égide da soberania de um Estado os cida-
dãos renunciam aos poderes que lhes deu a natureza de impor a sua von-
tade perante os seus iguais, para que o Estado, quando as convenções que 
regem a sociedade o determinarem, o faça. É o que boa parte da doutrina 
denomina caráter substitutivo da jurisdição. O Estado adotou o monopólio 
da força para fazer valer a Justiça, entidade que se revela nos estatutos que 
a sociedade escolhe para regê-la, através de mecanismos de representação 
política.

E, de fato, o Estado atua em três importantes frentes: na regulação da 
vida em sociedade, por representação; na execução das normas jurídicas – 
os tais estatutos convencionados por representação e, por fim, na solução 
de conflitos. O poder soberano do Estado – a ele entregue em confiança pela 
sociedade – portanto, se divide em funções necessárias à realização de seus 
fins. Dentre elas, a solução de conflitos. A jurisdição se expressa, portanto, 
como função, na medida em que implica a prestação de um serviço destina-
do à satisfação de um fim necessário à vida em sociedade.

Se é função, pode ser poder? É que é através do exercício poder que se 
alcança a finalidade – o reconhecimento, conservação e efetivação de direi-
tos: a tão famosa pacificação. É um poder, mas, ao mesmo tempo, uma fun-
ção. É um poder funcional, porque se volta à construção de uma utilidade 
coletiva. Um poder que se exerce através da atividade jurisdicional, com a 
finalidade de atender à função de pacificar a sociedade. 

O Direito Processual Civil experimenta o influxo do neoconstituciona-
lismo. Sofreu um processo de constitucionalização de seu sistema por força 
do adeus dado ao princípio da supremacia das leis; por força do avanço da 
jurisdição constitucional; por força do emprego da hermenêutica constitu-
cional; por força da adoção da Teoria dos Direitos Fundamentais no orde-
namento constitucional12, ratificada pela jurisprudência. 

A jurisdição, nesse contexto, não deve ser concebida como um poder 
a ser exercitado pelo Estado em detrimento dos direitos individuais do ci-
dadão, mas, sob a ótica e égide do neoprocessualismo, o exercício do poder 
jurisdicional serve à fruição do direito fundamental à tutela jurisdicional 

12. CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Panoptica, ano 1, n. 6. Disponível 
em <www.panoptica.org>. Acesso em 31.01.2012. Sobre o mesmo tema, v. OLIVEIRA, Carlos 
Alberto Alvaro. O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. Disponível em <www.
abdpc.org>. Acesso em 31.12.2012. SAMPAIO JR., José Herval. Processo constitucional – nova 
concepção de jurisdição. São Paulo: Gen; Método, 2008. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral 
do Processo. 3 Ed. São Paulo: RT, 2010.
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justa13, adequada e efetiva, efeito do inc. XXXV do art. 5º da Constituição 
Federal. 

A concepção moderna de jurisdição já não pode abranger, como alerta 
Marinoni, as ideias de “atuação da vontade concreta da lei” ou “justa com-
posição da lide” por criação de norma individualizadora14. O incumbido de 
satisfazer o direito fundamental à tutela jurisdicional justa e adequada se 
depara com um sistema de normas criadas após o processo interpretativo 
do texto15 e a respectiva relação que estabelece entre o conteúdo do texto e 
o sentido que atribui ao caso concreto16.

Uma definição de jurisdição que se proponha condizente com o influxo 
do neoconstitucionalismo sobre o Processo deve, portanto, agregar alguns 
elementos adicionais ao seu conceito clássico17. 

A imperatividade e a inevitabilidade há muito são elementos caracteri-
zadores do poder jurisdicional. As decisões jurisdicionais são vinculativas. 
Quer isso dizer que as decisões jurisdicionais prescrevem normas jurídicas 
com eficácia vinculativa às partes; não é faculdade da parte submeter-se ao 
conteúdo da decisão. A inobservância ao comando jurisdicional lhes impli-
cará conseqüências indesejadas18. Trata-se de característica atrelada à na-
tureza do poder exercido pelo decisor – a jurisdição é expressão do poder 
soberano do povo, que aceita abstrata e previamente a solução oferecida 
pelo Estado para seus conflitos. Se não é admitido o emprego individual da 
força para a solução de conflitos, o Estado, ao exercitar poder jurisdicional, 
deve garantir que a solução produzida no exercício do poder se efetivará. 

Mutatis mutandis, o mesmo ocorre com o exercício do poder do Esta-
do nas funções executiva e legislativa (lembremos que esses Poderes são 
também expressões da soberania popular); a diferença é que a atividade 
legislativa estabelece uma vinculação abstrata do cidadão à decisão tomada 

13. A extração do direito fundamental de acesso ao direito está, também, relacionado ao devido 
processo legal em sentido material, princípio expresso no inc. LIV do art. 5º da Constituição 
Federal. Nesse sentido, v. LUCON, Paulo Henrique do Santos. Devido processo legal substancial. 
Disponível em <www.abdpc.org.br>. Acesso em: 31.01.2012. p. 10.

14. MARINONI, Luiz Gulherme. Teoria Geral do Processo. 3 Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 23; p. 94 e ss.
15. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 16.
16. MARINONI, Luiz Gulherme. Teoria Geral do Processo., Op. Cit. p. 97.
17. Adotaremos o conceito de jurisdição proposto por Fredie Didier Jr. no seu Curso de Direito 

Processual Civil. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 67: “A jurisdição é a função atribuída a 
terceiro imparcial (a) de realizar o Direito de modo imperativo (b) e criativo (c), reconhecendo/
efetivando/protegendo situações jurídicas (d) concretamente deduzidas (e), em decisão 
insuscetível de controle externo (f) e com aptidõa para tornar-se indiscutível (g)”.

18. Para exemplificar, v. art. 319 e caput do 475-J, ambos do CPC.



pelo parlamentar e, em ambas as esferas, a decisão, ainda que imperativa 
seja, é evitável, porque o destinatário do comando poderá sempre recorrer 
à jurisdição para requerer sejam sustados os efeitos desses atos. 

Essa imperatividade inevitável do conteúdo da decisão produzida no 
exercício do poder jurisdicional é, ainda, reforçada por dois elementos: (a) 
a impossibilidade de controle dos atos praticados no exercício definitivo do 
poder jurisdicional por outros Poderes e (b) a aptidão da decisão produzida 
no exercício do poder jurisdicional à operatividade da coisa julgada. É dizer, 
há vinculatividade da decisão às partes envolvidas no conflito porque o seu 
conteúdo, observado regime vigente, torna-se imutável e indiscutível, no 
âmbito do Poder Judiciário ou fora dele. Os atos produzidos em virtude do 
exercício do poder jurisdicional são, portanto, atos aptos à definitividade. 

Outra característica definidora da jurisdição é que esse poder se volta 
à solução de problemas concretos que envolvem, invariavelmente, o reco-
nhecimento, a conservação e a efetivação de situações jurídicas. O Estado 
de Direito é aquele que estatui garantias aos cidadãos; a partir do momento 
em que essas garantias vão sendo violadas, disputas por situações jurídicas 
surgem, as quais serão, muitas das vezes, vinculadas a bens da vida, neces-
sidades que o homem possui, por sua natureza e cria, no desenvolvimento 
de sua cultura. A jurisdição, moldada a atingir essa finalidade, implica atua-
ção tópica, portanto; não se presta à realização de consultas. Havendo situ-
ações jurídicas concretas afirmadas no procedimento pelo qual a jurisdição 
se impõe, garante-se a satisfação do direito constitucional à tutela jurisdi-
cional – a proteção de direitos através da atividade decisória realizada pelo 
exercício do poder jurisdicional. 

Um quarto elemento definidor de jurisdição é o sujeito a quem se en-
trega o poder jurisdicional. Para haver exercício de poder jurisdicional, há 
que se identificar a necessária presença de um terceiro imparcial. Não se 
admite que o decisor seja titular de situações jurídicas discutidas no confli-
to e, mais do que isso, se exige que não possua sequer interesse reflexo na 
solução do litígio, aliás, o que é claramente verificável diante das regras de 
suspeição e impedimento do vigente CPC. 

Não se pode dizer, também, que as demais expressões do poder do Es-
tado possam ser exercidas por aqueles que mantenham interesse pessoal 
na execução de seus atos. O princípio da moralidade administrativa, a Lei 
de Improbidade Administrativa, entre outros elementos normativos do or-
denamento jurídico brasileiro, dão conta de que o desinteresse no manejo 
dos poderes do Estado, seja no exercício da função administrativa, seja no 
exercício da função legislativa, constitui correspondente pressuposto de 
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exercício. Ao parlamentar não se admite que decida instaurar Comissão 
Parlamentar de Inquérito para se projetar politicamente. E o princípio do 
juiz natural vincula também as autoridades administrativas19. Em alguma 
medida, no exercício de qualquer função do Estado, aquele que está investi-
do de cargo que implica o exercício de poderes soberanos está sempre vin-
culado à observância de deveres que evitam a influência das necessidades 
pessoais do investido no conteúdo de suas decisões. 

Lembre-se que a imparcialidade está relacionada com o princípio do 
juiz natural, construído constitucionalmente por meio das garantias de 
proibição do tribunal de exceção (inc. XXXVII do art. 5º da Constituição Fe-
deral) e do processamento por autoridade competente (inc. LIII, também 
do art. 5º da CF/88). A competência do decisor, no âmbito do Poder Judici-
ário, se constrói a partir de critérios objetivamente eleitos pelo legislador, 
a exemplo do valor da causa, do domicílio do autor ou do réu, da situa-
ção jurídica posta à apreciação do decisor, etc. O Poder Judiciário distribui 
competência entre órgãos jurisdicionais ocupados por servidores públicos 
investidos no cargo ao qual a lei faz aderir um feixe de atribuições para o 
exercício de poderes jurisdicionais: simplificadamente, a competência para 
exercer poder jurisdicional, no âmbito do Poder Judiciário, é distribuída en-
tre aqueles que estão investidos no cargo de juiz, que o farão impedidos de 
delegá-lo a terceiros20.

Por fim, característica fundamental do exercício do poder jurisdicional 
no contexto do neoprocessualismo é a criatividade. Como se viu, a Consti-
tuição estabeleceu a prestação de tutela jurisdicional como um direito fun-
damental do cidadão, o que desencadeia diretamente a proibição do non li-
quet: se o Estado deve prover o cidadão com uma decisão, não é justificável a 
negativa de prestação jurisdicional pela ausência de tratamento normativo 
sobre o problema trazido pelas partes21. Diante dos hard cases, portanto, o 
decisor terá um desafio ainda maior: construir, a partir do sistema jurídico, 

19. Curso de Direito Processual Civil. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 94; DANTAS, Marcelo 
Navarro Ribeiro. Princípio do Promotor Natural. Salvador: Juspodivm, 2004.

20. CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição – noções fundamentais. Revista de Processo n. 19, pp. 9-22. p. 
14; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 
Teoria Geral do Processo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 152.

21. Como muito bem coloca ASCENSÃO, “mesmo no sistema romanístico as leis não podem conter 
tudo” (ASCENSÃO, José Oliveira. Interpretação das leis. Integração das lacunas. Revista da Ordem 
dos Advogados, ano 57, v. III, Lisboa, Dez., 1997. p. 916).



uma norma jurídica abstrata apta a solucionar o caso concreto22. E, mesmo 
quando a situação jurídica posta à apreciação do decisor recebeu tratamen-
to expresso do ordenamento jurídico, é seu dever cotejar o texto da lei com 
a Constituição, valendo-se dos recursos de hermenêutica constitucional e 
das ferramentas de controle de constitucionalidade; assim, o decisor está 
sempre extraindo da lei aplicável um sentido de justiça adequado à efetiva-
ção das situações jurídicas reconhecidamente desprotegidas. Nesse passo, 
a construção de uma norma geral para cada caso concreto é fundamental 
para o alcance da tutela jurisdicional justa. Não se está a falar, naturalmen-
te, da norma individualizadora que integra o dispositivo da sentença, mas 
da norma geral criada na fundamentação da decisão, de acordo com o sen-
tido atribuído pelo decisor ao caso concreto, que dá suporte ao comando 
construído. Fica claro, diante disso, o caráter criativo da atividade decisória 
no exercício do poder jurisdicional. 

Não marca, entretanto, o elemento caracterizador, distinção entre o 
exercício da atividade decisória no desempenho das funções administra-
tiva e jurisdicional, uma vez que, como profetizou Peter Häberle, “todos os 
órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos são 
potencialmente intérpretes da Constituição”23. É dizer, também a autorida-
de administrativa, no exercício da atividade decisória, cria norma geral a 
ser aplicada no caso concreto, porque também no exercício da função admi-
nistrativa o Estado tem o dever de prestar tutela jurídica. 

É de se notar que, de todos os elementos caracterizadores do concei-
to de jurisdição, dois se destacam por não manterem correspondência nas 
funções legislativa e administrativa: a aptidão à coisa julgada e a inadmis-
sibilidade de controle externo. Todas as demais, como se viu, encontram 
correspondência no exercício das competências vinculadas aos outros po-
deres: imperatividade, tutela jurídica, criatividade, imparcialidade e con-
cretude.

A seguir, então, buscaremos verificar se esses elementos que caracte-
rizam a jurisdição estatal, exercida pelo Poder Judiciário, são encontradas 
na arbitragem.

22. “También los jueces ordinarios se vem obligados a crear normas generales cuando se enfrentan 
con casos de lagunas o contradicciones normativas y también en casos de lagunas axiológicas”. 
BULIGYN, Eugenio. ¿Los jueces crean derecho? Isonomía n. 18, Ciudad de Mexico, abril, 2003. p. 
24.

23. HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional.	Porto Alegre: SAFE, 2002. p. 13.
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3.	A	ATIVIDADE	DECISóRIA	NA	ARBITRAgEM:	COTEJO	COM	OS	ELE-
MENTOS	DO	CONCEITO	CONTEMPORâNEO	DE	JURISDIçãO.

A arbitragem é uma modalidade heterocompositiva de solução de con-
flitos. Trata-se de um terceiro, portanto, a elaborar a solução para a conten-
da. Outras modalidades enquadradas no grupo dos ADR (alternative dispu-
te resolution)24 também apresentam essa mesma característica, a exemplo 
da avaliação neutra de terceiro25 e do mini trial26. Por que, então, a doutrina 
não atribui a essas modalidades caráter jurisdicional, tal como o fazem com 
a arbitragem27?

Vejamos: essas modalidades também, como a arbitragem, exigem a 
participação de terceiro imparcial. Aliás, a lei 9.307/96 expressamente pre-
viu o dever de imparcialidade a que está sujeito o árbitro. Segundo o §6º do 
seu art. 13, “§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder 
com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição”. 
Deve, ainda, o árbitro, segundo §1º do art. 14, revelar, antes da aceitação da 
função, “qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua impar-
cialidade e independência”. A Lei ainda remete ao regime de impedimentos 
e suspeições do CPC as hipóteses configuradoras da imparcialidade do ár-
bitro. E, por último, mas não menos importante, há ainda que se registrar 
que a imparcialidade do árbitro é hipótese de desconstituição da sentença 
arbitral, consoante se verifica do inc. VIII do art. 26 c/c §2º do art. 21, todos 
da Lei 9.307/96. Quanto à exigência de um terceiro imparcial, a arbitragem 
– e os outros meios de solução de controvérsias citados – não se distancia 
da jurisdição praticada pelo Estado.

24. Não é propriamente adequado caracterizar a arbitragem como um meio “alternativo” de solução 
de conflitos, como alerta Paula Costa e Silva: “Supomos não ser possível, afirmar que, entre nós, 
os meios alternativos assim são designados por trazerem uma alternativa à justiça: eles são meios 
de obtenção de uma solução que se quer justa”. A nova face da justiça. Coimbra: Coimbra Editora, 
2009. p. 35.

25. PLAPINGER, Elizabeth; STIENSTRA, Donna. Adr and Settlement in the Federal District Courts: a 
sourcebook for judges and lawyers. Disponível em: <www.fjc.gov>. Acesso em: 31.01.2012. p. 63.

26. Sobre o tema, v. DAVIS, James F e OMLIE, Lynne J. Mini Trials: the court room in the boardroom. 
Williamette Law Review , n. 21, 1985, p. 531 e ss.

27. Atribuindo caráter jurisdicional à arbitragem: BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado 
de direito processual civil – teoria geral do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1. 
p. 13; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil – teoria geral do processo e processo 
de conhecimento. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2009; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de 
direito processual civil. 4 ed. São Paulo: RT, 2008; MARTINS, Pedro Baptista. O poder judiciário e a 
arbitragem – 4 anos da lei 9.307/96. 4ª e última parte. Revista de direito bancário, do mercado de 
capitais e da arbitragem. Ano 4, n. 13, jul./set. 2001. p. 351; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem 
e processo – um comentário à Lei 9.307/96. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009.



E o que se dirá sobre a criatividade no desempenho da atividade deci-
sória? O árbitro se esquiva da reconstrução do texto da lei para adequá-lo 
às balizas constitucionais vigentes? Para já, a sentença arbitral está voltada 
à concessão de acesso à justiça28. Por isso, não pensaria o legislador em uma 
via para solucionar conflitos que não tivesse aptidão a ser útil e eficiente. 
A sentença arbitral fundada “em lei ou ato normativo declarados inconsti-
tucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou in-
terpretação de lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal 
como incompatíveis com a Constituição Federal” é título executivo inexi-
gível, consoante se extrai do §1º do art. 475-L do CPC. Não há qualquer 
dúvida, portanto, que o árbitro deve interpretar ou aplicar a lei conforme a 
orientação do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, por esse argumen-
to poder-se-ia negar a arbitragem como atividade de construção de norma 
jurídica, posto que, pela letra do §1º do art. 475-L do CPC, caberia ao árbitro 
exclusivamente “atuar a vontade concreta” do Supremo Tribunal Federal, 
nos moldes em que profetizou Chiovenda.

Uma outra discussão, entretanto, superaria a objeção: pergunta-se se 
os árbitros possuem competência para “desaplicarem norma que enten-
dem inconstitucional e para aplicaram norma que uma das partes alegou 
inconstitucional” 29, isto é, se o árbitro recebeu do ordenamento jurídico po-
der para realizar o controle de constitucionalidade. Essa pergunta nos leva 
a uma outra: dado que o nosso sistema afirmou ser o árbitro “juiz de fato 
e de direito” (Art. 18 da Lei 9.307/96), disso se retira que as competências 
dadas pelo sistema ao juiz também devem ser atribuídas ao árbitro? 

Parece-nos certo que sim. O árbitro é chamado pelas partes para solu-
cionar um problema. Por vezes, a solução do problema envolve a apreciação 
de questões auxiliares à solução da questão principal. É o que ocorre, por 
exemplo, quando o direito precisa ser conservado por meio da ativação da 
tutela cautelar. Caso as partes nada tenham mencionado sobre o exercício 
de competência cautelar pelo árbitro na convenção de arbitragem, é de se 
afastá-la ou de se reconhecê-la? Se o pleito requer a conservação da situa-
ção jurídica, a solução do problema posto à apreciação do árbitro só fará 
sentido se a situação jurídica que compõe o seu conteúdo, ao momento em 
que o árbitro sentenciar, existir. Por isso a doutrina desenvolveu a teoria 
dos poderes implícitos: o árbitro, escolhido pelas partes a solucionar o con-

28. CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos de solução de conflitos no quadro do movimento universal de 
acesso à justiça. Trad. José Carlos Barbosa Moreira. Revista de Processo n. 74, pp. 82-97. 

29. COSTA E SILVA, Paula. A nova face da justiça. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 105.
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flito, é investido implicitamente das competências necessárias à solução do 
problema30. 

Se trouxermos o raciocínio desenvolvido acerca dos poderes cautela-
res do árbitro para o controle de constitucionalidade, chegaremos à mesma 
conclusão. A arbitragem, como todas as modalidades de ADR, estão inse-
ridas no contexto de acesso à justiça. Supor que o seu objetivo seja distin-
to daquele a que se volta a jurisdição estatal é um equívoco31. Se a técnica 
oferecida pela arbitragem é a solução pela imposição de uma decisão ela-
borada por terceiro imparcial, é de se supor que essa decisão deve ser útil 
e eficiente para solucionar o conflito. No ambiente do Estado Constitucio-
nal de Direito, decisão útil e eficiente não se viabiliza sem a verificação de 
compatibilidade das balizas normativas em que a decisão é fundada. Não se 
pode conceber, nesse sentido, que a opção do litigante pela arbitragem, im-
plique sua automática renúncia às garantias que a Constituição lhe oferece, 
como o controle de constitucionalidade. Se o árbitro, para alcançar a solu-
ção que lhe foi requerida, verifica a necessidade de realizar prévio controle 
de constitucionalidade, não lhe resta outra opção senão a de fazê-lo, uma 
vez que, de outro modo, jamais alcançará a proteção das situações jurídicas 
em jogo e, portanto, jamais se habilitará a promover acesso à justiça, tutela 
de direitos.

Daí porque, sem nenhuma dúvida, os árbitros, como os juízes, também 
realizam atividade criativa. 

A arbitragem também foi concebida para solucionar problemas. É o 
que se depreende do art. 1º da Lei de Arbitragem: “As pessoas capazes de 
contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis”. A função do instituto não poderia ser 
mais claramente apresentada: serve “para dirimir litígios”. Litígios são pro-
blemas verdadeiramente concretos. Conforme ficou evidente, contudo, a 
solução de conflitos não será dada de qualquer forma, mas orientada a pro-
mover uma tutela justa e adequada, apta, portanto, a conceder o acesso à 

30. Por exemplo, COSTA E SILVA, Paula. A arbitrabilidade de medidas cautelares. Revista da Ordem 
dos Advogados, n. 63, 2003. p. 230-231; RAPOSO, Mário. Tribunais Arbitrais e Medidas Cautelares. 
In: RAPOSO, Mário. Estudos sobre arbitragem comercial e direito marítimo. Coimbra: Almedina, 
2006. p. 38) e CARMONA, Carlos Alberto Arbitragem e Processo. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009., p. 
325 e Das boas relações entre os juízes e os árbitros. Revista de Processo, n. 87, 1998. p. 87. 

31. Como vaticinou Pedro Baptista Martins em “Anotações sobre a arbitragem no Brasil e o projeto de 
Lei do Senado 78/92”. Revista de Processo n. 77, p. 36.



justiça32. Portanto, mais uma vez, quanto ao particular, nenhuma distinção 
se extrai entre as atividades desempenhadas pelo árbitro e pelo juiz.

Por fim, resta saber se a sentença arbitral possui a mesma força da sen-
tença judicial: vincula as partes litigantes? É, portanto, imperativa? O seu 
conteúdo resta por tornar-se imutável/indiscutível? Novamente, o direito 
positivo responde com vigor a essas perguntas: “A sentença arbitral produz, 
entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida 
pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título exe-
cutivo”, diz o art. 31 da Lei 9.307/96.

Há, como era de se esperar, diferentes leituras para essa redação. Car-
los Alberto Carmona, por exemplo, conclui que “a decisão de mérito faz 
coisa julgada às partes entre as quais é dada” parafraseando o art. 472 do 
CPC33. Não é o que conclui, por outro lado, Sérgio Cruz Arenhart: “Embora 
a sentença arbitral seja dotada de estabilidade entre as partes, é certo que 
ela não é, nem de longe, tão intensa como a coisa julgada”34. Relaciona a 
sua assertiva à previsão legislativa que admite a decretação de nulidade da 
sentença arbitral. 

Não parece suficiente para afastar o enquadramento da eficácia da 
sentença arbitral como coisa julgada o argumento suscitado pelo proces-
sualista paranaense. Fosse esse o critério, também a “estabilidade” sobre a 
decisão produzida no exercício da jurisdição estatal não estaria bem carac-
terizada com o instituto da coisa julgada, dado que o sistema admite a sua 
rescisão.

Uma vez prolatada a sentença pelo árbitro, o seu poder decisório se 
extingue (art. 29 da Lei 9.307/96), de modo que um eventual juízo rescisó-
rio realizado por ele mesmo exorbitaria os limites fixados pelas partes na 
convenção de arbitragem, a não ser que ali fosse previsto o exercício de tal 
competência. Daí porque o legislador determinou que a competência para a 
realização do juízo rescisório da sentença arbitral fosse atribuído ao Poder 
Judiciário. Aliás, não produzisse a sentença arbitral coisa julgada material, 

32. “A busca da tutela adequada, ou seja, substancialmente justa, é favorecida por vários modos no 
processo arbitral (...)”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. p. 42.

33. Arbitragem e Processo. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009., p. 393. No mesmo sentido, SCAVONE JR., Luiz 
Antonio. Manual de Arbitragem. São Paulo: RT, 2008. p. 167; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito 
Processual. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 83.

34. ARENHART, Sergio Cruz. Breves observações sobre o procedimento arbitral. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 770, 12 ago. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/7161>. 
Acesso em: 30 jan. 2012
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jamais poderia ter sido incluída no rol dos títulos executivos judiciais que 
autorizam execução definitiva, como fez o legislador pátrio no inc. IV do art. 
475-N do CPC. 

A coisa julgada, como afirma José Maria Tesheiner, é uma situação ju-
rídica35, portanto, um efeito da norma jurídica. Como o Código de Processo 
Civil parece ter repudiado a teoria liebmaniana36, que reconhecia na coi-
sa julgada uma qualidade, não se pode afastar da letra do art. 31 da Lei 
9.307/96 a coisa julgada, já que, se não é qualidade, mas, por outro lado, 
não é meramente efeito da sentença, será certamente efeito da sentença ir-
recorrível. A sentença irrecorrível proferida pelo órgão do Poder Judiciário 
desencadeia o efeito da coisa julgada; como normalmente, na arbitragem, 
a sentença é irrecorrível porque, em homenagem à celeridade, é raríssima 
a previsão, na convenção de arbitragem, de recurso à sentença arbitral37, a 
coisa julgada se opera imediatamente à comunicação do conteúdo da sen-
tença às partes (art. 29, Lei de Arbitragem). 

E quais são os elementos constitutivos do poder jurisdicional exercido 
pelo juiz, que difere a natureza de seus poderes dos poderes exercidos pe-
los árbitros? 

De volta à pergunta formulada no primeiro parágrafo deste item, a 
doutrina, então, atribui caráter jurisdicional à arbitragem, recusando-o a 
outras modalidades de ADR porque a sentença arbitral, diferentemente das 
decisões proferidas em mini trial e avaliação neutra de terceiro, vincula, por 
força de lei e vontade das partes – através da convenção de arbitragem – os 
envolvidos no conflito, produzindo os mesmos efeitos da sentença proferi-
da pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 31 da Lei de Arbitragem. Se os 
efeitos são os mesmos, faz-se naturalmente presente o elemento da impe-
ratividade, anteriormente estudado e, como agora se viu, também a coisa 
julgada. 

Nenhum elemento, portanto, do conceito de jurisdição adotado, dis-
tancia a arbitragem da jurisdição estatal. Um outro passo, porém, rumo à 
sugestão de alteração da redação do art. 3º do Projeto de Lei 8.046/2010, 
deve ser dado: será que os princípios da jurisdição incidem sobre a arbitra-
gem, tal como ocorre com a jurisdição estatal?

35. TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada. São Paulo: RT, 2001. p. 74.
36. Id., Ibid., citando Egas Dirceu Moniz de Aragão, p. 72.
37. GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitragem nacional e internacional – progressos recentes. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2007. p. 292.



4.	OS	PRINCíPIOS	DA	JURISDIçãO	E	A	ARBITRAgEM:	hÁ	CONVIVêN-
CIA?

Luiz Guilherme Marinoni tem defendido que “A jurisdição só pode ser 
exercida por uma pessoa investida na autoridade de juiz, após concurso 
público de prova e títulos”38. Reforça o seu entendimento com a conclusão 
pela indelegabilidade da jurisdição39, vindo a falar em renúncia, pelos con-
vencionantes, “de uma série de garantias”40. Arremata o raciocínio com a 
afirmativa de que a arbitragem é via de solução de conflitos cujo acesso é 
dado a uma classe privilegiada e, por isso mesmo, trata-se de via de solução 
de conflitos que envolvam direitos de natureza patrimonial e disponível.

Com a licença e todas as reverências que merece o processualista pa-
ranaense, é tautológico o raciocínio que toma por argumento a investidura 
para negar natureza jurisdicional à arbitragem. Investidura, apesar de ser 
tema abordado por boa parte da doutrina processualista tradicional, ora 
como “princípio”, ora como “característica da jurisdição”, é ato jurídico que 
faz agregar à esfera jurídica de um sujeito as situações jurídicas inerentes a 
um determinado cargo a ser por ele ocupado (Art. 37, II, CF/88). É requisito 
para que um sujeito ocupe o cargo público de juiz a investidura em poderes 
de autoridade próprios ao exercício da jurisdição.

O problema está em saber se o ordenamento jurídico admite que sejam 
esses poderes de autoridade41 exercidos por particulares. O árbitro titula-
riza o poder-dever de sentenciar equivalente ao do magistrado, razão pela 
qual admitir que o último, ao prolatar sentença, exerce poder de autorida-
de, implica concluir o exercício desse poder também pelo árbitro. 

É natural que o primeiro indício levantado para defender que o árbitro 
não foi investido nos poderes de autoridade seja vinculado ao fato de que 
ele não pertence aos quadros do funcionalismo público do Estado. 

38. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo – curso de direito processual civil. 4 ed. São 
Paulo: RT, 2010. p. 154.

39. Id., Ibid., p. 154.
40. Id., Ibid., p. 155.
41. “[...] o que verdadeiramente revela a autoridade de um poder é a circunstância de a ordem jurídica 

conferir a um agente a competência para, por si só, produzir um resultado que tem uma imediata 
repercussão na esfera jurídica de um terceiro. O resultado produzido pode até ser querido 
pelo interessado, uma vez que o marco decisivo reside no fato de a respectiva produção estar 
exclusivamente confiada àquele agente. O poder e a autoridade não desaparecem pelo fato de o 
seu exercício estar dependente da participação do destinatário (na iniciativa do procedimento 
ou na aceitação do ato)”. GONÇALVES, Pedro António Pimenta da Costa. Entidades Privadas com 
Poderes Públicos. Coimbra: Almedina, 2008. p. 608/609.
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Mas a conclusão não pode ser assim tão precipitada. Pedro António Pi-
menta da Costa Gonçalves42 prova, ao longo de seu estudo, que entidades 
privadas também exercem poderes de autoridade e nem por isso o poder 
soberano do Estado é comprometido. Ocorre que o poder de autoridade do 
particular para o exercício de funções públicas é necessariamente adqui-
rido por delegação43. Essa delegação nem sempre se dará expressamente, 
mas também através do reconhecimento legal de poderes de autoridade a 
particulares44. É o caso do agente de execução (art. 808 CPCp), em Portugal 
e, sem sombra de dúvidas, no Brasil, é o caso dos membros do Tribunal do 
Júri.

Supondo que a ideia de que o exercício de poderes de autoridade está 
relacionada intrinsecamente com a investidura em cargo público tenha sido 
suficientemente afastada com a argumentação expendida no parágrafo an-
terior, seria o caso de perguntar, agora, se o árbitro afinal titulariza ou não 
tais poderes. E se a nossa resposta for positiva, teremos de explicar porque 
a doutrina tem-lhe negado tais poderes.

Cremos que o conceito “poderes de autoridade” é utilizado sem muito 
rigor, como sinônimo de poder de coerção. Ora, poder de autoridade não é 
o mesmo que poder de coerção45. Há poderes de autoridade que são exerci-
tados, inclusive, no interesse do destinatário de tal exercício e um exemplo 
claro dessa situação é a licença ambiental, concedida pelo poder público a 
pedido do interessado para intervir no meio ambiente.

Thomas Clay explica que a noção geral de imperium (que, para efeito 
deste trabalho, equiparamos a poder de autoridade) remonta ao período 
republicano em Roma46, mas remete a sua sistematização moderna aos 
trabalhos realizados por Henrion de Pansey47. Nesse contexto, o imperium 
teria sido dividido em imperium militae (poder militar) e o imperium domi 

42. GONÇALVES, Pedro António Pimenta da Costa. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2008, passim.

43. GONÇALVES, Pedro António da Costa Pimenta. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: 
Almedina, 2008. p. 691: “Se uma autoridade privada detém poderes públicos, participando assim 
no exercício do Poder Público (que pertence ao povo), há-de necessariamente actuá-los ao abrigo 
de uma ‘delegação’, de uma posição jurídica derivada, e não no exercício de um direito próprio”.

44. Id., Ibid., p. 691.
45. Assim, Pedro António Pimenta da Costa: “A nota de autoridade não existe apenas nas competências 

de agredir, de impor ou de punir” (Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: Almedina, 
2008. p. 598).

46. L’arbitre.	Paris: Dalloz, 2001. p. 97 
47. A obra referida pelo autor é De l’autorité judiciaire dans le gouvernments monarchiques.	Theóphile 

Barrois pére, 2ª ed., 1818. 



(poder civil). Esse então teria sido dividido em imperium merum (“corres-
pondente ao núcleo duro do poder”48) e imperium mixtum, esse indissociá-
vel da jurisdição49. O Autor arremata, assim, que com tal distinção se torna 
possível explicar porque alguns poderes de autoridade são reconhecidos 
aos árbitros50, enquanto outros não o são51.

Não se diga, portanto, que o árbitro é destituído de poderes de autori-
dade. O que se pode dizer com mais segurança é que o árbitro – pelo menos 
por enquanto, na maioria dos ordenamentos jurídicos – é desprovido de 
poderes de coerção. Faltar-lhe-ia, para que no âmbito de sua competência 
se integrasse tal mister, como já registramos, delegação de poderes do Es-
tado. 

Valendo-se de mais uma construção doutrinária tradicional, Luiz Gui-
lherme Marinoni faz ainda referência à indelegabilidade52. A jurisdição, re-
flexo da soberania do Estado, não será delegada. Temos de precisar o signi-
ficado da expressão. Estaremos falando de “poder”, “atividade” ou “função”, 
ao nos referirmos ao termo? Naturalmente, o poder soberano do Estado é 
indelegável; de outro modo, Estado não será. 

Contudo, não será possível falar em delegação do exercício do poder53? 
Quando o Poder Legislativo do Estado Brasileiro, em 1996, equiparou 
a eficácia da decisão arbitral à eficácia da decisão prolatada por juiz (Lei 
9.307/96, Art. 31)54, não terá conferido o exercício do poder jurisdicional 
a essa figura? Não é a aptidão para a formação da coisa julgada material o 
melhor critério distintivo da função? Não é o árbitro terceiro imparcial que 
realiza o Direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo/protegendo 

48. CLAY, Thomas, Op. Cit., p. 97.
49. Id. Ibid., p. 97.
50. O Autor relaciona alguns dos poderes dessa natureza conferidos aos árbitros: o poder de 

determinar a produção de provas, o poder de determinar uma obrigação de fazer, de ordenar 
certos atos de administração judiciária, de nomear um administrador provisório, um perito de 
gestão (L’arbitre.	Paris: Dalloz, 2001, p. 98). 

51. Id., Ibid., p. 97. Os árbitros, assim, estariam investidos nos poderes de imperium mixtum, mas não 
nos poderes de imperium merum. Nesse mesmo sentido, JEULAND, E. CA Paris (1re chambre) 7 
octobre 2004, Société Otor Participations et autres c. Société Carlyle Holdings. Revue de l’arbitrage, 
n. 3, 2005. p. 744.

52. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo – curso de direito processual civil. 4 ed. São 
Paulo: RT, 2010. p. 154.

53. A Constituição Portuguesa expressamente assim reconhece, na medida em que, no 202, n. 
1, estabelece que os Tribunais administram justiça, para, logo a seguir, no 209, n. 2, afirmar a 
existência dos Tribunais Arbitrais.

54. Nunca é demais lembrar que o instituto está previsto na nossa Constituição Federal, no art. 114, 
§1º. 
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situações jurídicas, concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de 
controle externo55?

No mais, dizer que a arbitragem é via restrita a uma classe privilegiada 
é apenas traduzir o momento de evolução do instituto. Preocupado com 
esse rumo, há muito a doutrina tem procurado pensar outros caminhos 
para a utilização da arbitragem56. 

Alias, a ausência de expansão para aplicação do instituto em outras áre-
as além das tradicionais se relaciona precisamente com a desconfiança e o 
preconceito que se nutre para com o árbitro, fato também já abordado pela 
doutrina57. Nesse sentido, a vinculação da arbitrabilidade à disponibilidade 
e patrimonialidade do direito também é fortemente criticada58. Em alguns 
países, inclusive, tais critérios não existem59. 

Já é hora de o legislador brasileiro tomar pé do que acontece no mundo 
no que diz respeito à arbitragem. Reconhecer o seu caráter jurisdicional 
no Código de Processo Civil significa harmonizar e equilibrar o sistema, de 
modo a estabelecer um regime de cooperação mais eficiente e integrado 
entre juízes e árbitros, na busca pela efetivação do direito, objetivo maior 
do Estado brasileiro, no exercício ou em delegação da função jurisdicional. 

5.	SUgESTãO	DE	NOVA	REDAçãO

Diante de todos os argumentos expostos, é o momento de tratar da pro-
posta de alteração da redação do art. 3º do NCPC. 

55. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 67.
56. RUBINO-SAMMARTANO, Mauro. Is arbitration to be just a luxury clinic? Journal of International 

Arbitration, v. 7, n. 3, 1990. p. 25-30.
57. YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A; BRELOULASKIS, Stavros 

L. (Ed.). Arbitrability: International and comparative perspectives. 2009. Disponível em: <www.
kluwerarbitration.com>. Acesso em: 13/06/09. p. 49.

58. Inclusive, por nós em LIMA, Bernardo. A arbitrabilidade do dano ambiental. São Paulo: Atlas, 2010, 
mas não apenas: RICCI, Edoardo Flavio. Desnecessária conexão entre disponibilidade do objeto e 
admissibilidade de arbitragem: reflexões evolutivas. In: LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos 
Alberto; MARTINS, Pedro Batista. Arbitragem. São Paulo: Atlas, 2007. p. 407; BERLINGUER, Aldo. 
La comprometibilità per arbitri: la nozione de comprometibilità. Torino: Giapichelli, 1999. v. 1. p. 
125; VENTURA, Raul. Convenção de Arbitragem. Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, Ano 
76, set. 1986. p. 321; CARAMELO, Antonio Sampaio. A disponibilidade do direito como critério 
de arbitrabilidade do litígio Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, Ano 66, dez. 2006. p. 1253; 
COSTA E SILVA, Paula. A intervenção de terceiros no direito português. In: GRADI, Marco; COSTA 
E SILVA, Paula. A intervenção de terceiros no procedimento arbitral voluntário dos direitos 
português e italiano. Roma: Terzo Millenio, 2009. p. 20.

59. Na Alemanha e Áustria, o critério restringe-se à patrimonialidade, ao passo que nos Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, a arbitrabilidade é presumida, cabendo à jurisprudência 
determinar concretamente em que hipóteses um conflito não se submeterá à arbitragem.



Em um primeiro momento, sugerimos a alteração do texto para a seguinte 
redação:

Art. 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional do	Poder	Judiciário lesão ou 
ameaça a direito, ressalvados os litígios voluntariamente submetidos à solução 
arbitral, na forma da lei. 

A proposta pretendia esclarecer que o Poder Judiciário não era – como 
se provou não ser – a única via de atuação do poder jurisdicional do Esta-
do. Contudo, o prof. Fredie Didier Jr., tomando ciência da nossa sugestão, 
propôs um novo texto, mais simplificado e discreto, ao qual imediatamente 
aderi e, nesta oportunidade, defendo como proposta de alteração ao art. 3º 
do Novo Código de Processo Civil. 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

Parágrafo único. É permitida, na forma da lei, a arbitragem.

Dessa forma, permanece o debate sobre o caráter jurisdicional da ar-
bitragem a cargo da doutrina, como deve ser, o que previne que, tomando 
o legislador posição sobre o problema, o efeito do texto seja prejudicial ao 
avanço do instituto no país. 
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Capítulo	IX
Deveres-poderes	do	juiz	no	projeto		
de	Novo	Código	de	Processo	Civil1

Bruno Garcia redondo2
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efeitos; 17. Fungibilidade em geral e aproveitamento específico dos recursos excepcionais; 
18. Gestão processual: flexibilização e adaptabilidade do procedimento; 19. Conclusão; 20. 
Referências bibliográficas.

1.	INTRODUçãO

No fim de 2009, o Senado Federal instituiu notável Comissão de Juris-
tas3 encarregada de elaborar Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, 

1. O presente ensaio consiste em aprofundamento de trabalho elaborado pelo autor durante o mó-
dulo que frequentou, no 1º semestre de 2011, com o Professor José Manoel de Arruda Alvim Net-
to, no curso de Mestrado em Direito Processual Civil na PUC-SP.

2. Mestrando em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Especialista em Direito Processual Civil pela 
PUC-Rio. Pós-Graduado em Advocacia Pública pela ESAP (PGERJ/UERJ-CEPED). Pós-Graduado em 
Direito Público e em Direito Privado pela EMERJ (TJRJ/UNESA). Professor de Direito Processual 
Civil nas seguintes Instituições: na Graduação da PUC-Rio; nos cursos de Pós-Graduação da PUC-
-Rio, da UFF, da UERJ, da EMERJ, da FESUDEPERJ, da AMPERJ, da ESA (OAB/RJ), do CEDJ, do CE-
PAD, da ABADI e do IMP/MT; nos Cursos Foco, IAJ e IESAP. Professor convidado na EPD. Membro 
efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e da Academia Brasileira de Direito 
Processual Civil (ABDPC). Secretário-Geral da Comissão de Estudos em Processo Civil da OAB-
-RJ. Procurador da OAB/RJ. Advogado. http://lattes.cnpq.br/1463177354473407. bruno@garcia-
-redondo.com.

3. A Comissão de Juristas encarregada de elaborar o Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil foi 
instituída em 30.09.2009 por meio do Ato 379/2009 do Presidente do Senado, José Sarney, tendo 
a seguinte composição: Min. Luiz Fux (Presidente), Teresa Arruda Alvim Wambier (Relatora-Ge-
ral), Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti, 
Humberto Theodoro Júnior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto 
dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro.
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com o objetivo de substituir o Código de 1973 a fim de adequar a legislação 
processual à realidade da sociedade e das demandas cíveis do século XXI.

Após a realização de diversas Audiências Públicas pelas principais ci-
dades brasileiras — que tiveram por objetivo obter sugestões da sociedade 
relacionadas ao Direito Processual Civil, ocasião em que, inclusive, fizemos 
uso da palavra4 — a versão oficial do Anteprojeto elaborado pela Comissão 
de Juristas veio a ser protocolada no Senado Federal em 08.06.2010, no 
qual passou a tramitar como o PLS 166/2010.

Em agosto de 2010, durante a tramitação do PLS 166/2010 no Senado, 
foi instituída Comissão Temporária de Reforma do Código de Processo Civil5, 
com a missão de elaborar tanto um Relatório consolidando as propostas 
constantes de todos os demais Projetos de Lei — que se encontravam em 
trâmite naquela Casa Legislativa — cujos objetivos fossem promover alte-
rações sobre o Código de Processo Civil de 1973, quanto um Substitutivo ao 
PLS 166/2010 que viesse a adequar o Projeto a essas iniciativas do Legis-
lativo e às propostas da sociedade colhidas em novas Audiências Públicas, 
realizadas posteriormente ao início da tramitação do Projeto.

Em 15.12.2010, foi aprovada no Senado Federal a versão do Substituti-
vo ao PLS 166/2010, que foi remetida à Câmara dos Deputados e ali recebi-
da em 22.12.2010. 

O Projeto de Novo Código de Processo Civil encontra-se atualmente em 
trâmite na Câmara dos Deputados como o PL 8.046/20106, cujo texto, na 
realidade, é o do Substitutivo ao PLS 166/2010.

4. Verifique-se especialmente as páginas 323 e 325 (que fazem referência à nossa intervenção oral 
durante a Audiência Pública ocorrida na cidade do Rio de Janeiro) da versão, apresentada ao Se-
nado Federal, do Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, disponível em: <http://www.
senado.gov.br/senado/novoCPC/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2011.

5. A Comissão Temporária de Reforma do Código de Processo Civil (Requerimento 747/2010, apro-
vado em 04.08.2010) teve a seguinte composição: Senadores Demóstenes Torres (Presidente), 
Antonio Carlos Valadares (Vice-Presidente), Valter Pereira (Relator-Geral), Antonio Carlos Júnior 
(Relator Parcial para Processo Eletrônico), Romeu Tuma (Relator Parcial para Parte Geral), Mar-
coni Perillo (Relator Parcial para Processo de Conhecimento), Almeida Lima (Relator Parcial para 
Procedimentos Especiais), Antonio Carlos Valadares (Relator Parcial para Cumprimento das Sen-
tenças e Execução) e Acir Gurgacz (Relator Parcial para Recursos), que contou com a assessoria 
dos juristas Athos Gusmão Carneiro, Cassio Scarpinella Bueno, Dorival Renato Pavan e Luiz Hen-
rique Volpe Camargo, além dos Consultores Legislativos do Senado.

6. Em 31.08.2011, foram eleitos os dirigentes da Comissão Especial da Câmara que analisa o PL 
8.046/2010: Deputados Fábio Trad (Presidente), Sérgio Barradas Carneiro (Relator), Miro Teixei-
ra (Vice-Presidente), Vicente Arruda (Vice-Presidente) e Sandra Rosado (Vice-Presidente). Como 
Sub-Relatores, foram designados os seguintes Deputados: Efraim Filho, Jerônimo Goergen, Arnal-



O presente ensaio tem como objetivo o estudo, ainda que breve, das 
principais questões relacionadas aos deveres-poderes dos magistrados no 
Projeto de Novo Código de Processo Civil. As indicações de artigos assina-
ladas neste trabalho referem-se aos dispositivos constantes da versão final 
do Projeto aprovada pelo Senado Federal em dezembro de 2010 (Subs-
titutivo ao PLS 166/2010) e em trâmite na Câmara dos Deputados (PL 
8.046/2010).

2.	OBSERVâNCIA	DA	CONSTITUIçãO

Já em seus artigos iniciais, o Projeto revela extrema atenção com o res-
peito à Constituição Federal e com a necessidade de o magistrado orientar-
-se pelos princípios e regras constitucionais, isto é, com a observância do 
“modelo constitucional do Direito Processual Civil”7. Nessa linha, seu art. 1º 
ressalta que o processo civil deve ser ordenado, disciplinado e interpretado 
conforme os valores e os princípios fundamentais estabelecidos na Consti-
tuição.

Ainda que para os mais profundos estudiosos do Direito possa parecer 
óbvia a assertiva de que a legislação infraconstitucional deva ser interpre-
tada a partir da Constituição, não se trata de regra desnecessária nem su-
pérflua. O verdadeiro interesse é de muito maior amplitude: guardando o 
Brasil dimensões continentais e, destinando-se o Código de Processo Civil 
a ser aplicado pelos mais variados operadores do direito (membros da ma-
gistratura, da advocacia pública e privada e do Ministério Público) e tam-
bém pelos jurisdicionados (inclusive os desprovidos de formação jurídica, 
e.g., que têm capacidade postulatória para litigar nos Juizados Especiais 
Cíveis), é essencial que o primeiro dispositivo do Código de Processo Civil 
esclareça, a todos os que vierem a utilizá-lo, que os valores, princípios e 
regras constitucionais, devem nortear a aplicação da legislação infracons-
titucional.

do Faria de Sá, Bonifácio de Andrada e Hugo Leal, cada um responsável por uma parte do Projeto 
do Novo CPC. Essa Comissão conta com a assessoria de uma Comissão Especial de Juristas, formada 
por José Manoel de Arruda Alvim Netto, Alexandre Freitas Câmara, Fredie Didier Júnior, Luiz Hen-
rique Volpe Camargo, Marcos Destefenni, Paulo Henrique dos Santos Lucon e Sérgio Muritiba. De 
nossa parte, tivemos a honra de integrar uma das Comissões de Apoio a essa Comissão Especial de 
Juristas, sendo esse nosso pequeno grupo de estudos composto por André Luís Monteiro, Bruno 
Garcia Redondo, Eider Avelino Silva e Welder Queiroz dos Santos.

7. Expressão utilizada, v.g., por BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual 
civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p. 124.
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3.	PRINCíPIOS	NORTEADORES	DA	ATIVIDADE	DO	JUIz

O art. 6º do Projeto determina que o magistrado leve em consideração 
os fins sociais a que a lei se dirige e as exigências do bem comum, bem como 
observe os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiên-
cia.

Como se percebe, o Projeto segue orientação consagrada no campo do 
Direito Administrativo, ao destacar que o juiz é exercente de munus de um 
dos Poderes da República, razão pela qual sua atividade deve pautar-se pe-
los princípios que regem a atuação de todo funcionário público.

Novamente, trata-se de regra, ainda que não inovadora, merecedora de 
elogios pelo fato de colocar, em destaque, os princípios que devem orientar 
a atividade jurisdicional.

4.	BOA-Fé	OBJETIVA,	LEALDADE,	COOPERAçãO	E	BUSCA	PELA	CONCI-
LIAçãO

O inciso II do art. 118 do Projeto estabelece os deveres-poderes do 
juiz relacionados à garantia da boa-fé objetiva, da lealdade e da coopera-
ção processuais. Compete ao magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato 
contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações impertinentes ou 
meramente protelatórias, aplicando de ofício as medidas e as sanções pre-
vistas em lei.

Já o inciso IV desse dispositivo destaca o dever-poder do juiz de busca 
pela conciliação, cabendo-lhe tentar, prioritariamente e a qualquer tempo 
durante o curso do procedimento, compor amigavelmente as partes, prefe-
rencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

5.	EFETIVIDADE	DOS	PRONUNCIAMENTOS	JUDICIAIS	E	PODER	DE	PO-
LíCIA

Os incisos I, III e VI do art. 118 estatuem o dever-poder do juiz de garan-
tir a efetividade das medidas que conceder — como meio de garantir, por 
consequência, a efetividade da tutela jurisdicional — cabendo-lhe: promo-
ver o andamento célere da causa; determinar todas as medidas indutivas, 
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 
cumprimento de ordem judicial; e determinar o pagamento ou o depósito 
da multa cominada liminarmente, desde o dia em que se configure o des-
cumprimento de ordem judicial.



O art. 345 do Projeto destaca o dever-poder de polícia do juiz, presente 
tanto nas Audiências, quanto ao longo de todo o curso do procedimento, 
que, dentre seus diversos desdobramentos, inclusive o autoriza, quando ne-
cessário, a requisitar força policial, além da segurança interna dos fóruns e 
tribunais (inciso VII do art. 118 e inciso III do art. 345).

6.	CONTRADITóRIO	E	AMPLA	DEFESA	EFETIVOS

O princípio do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º da 
CRFB) foi ainda mais reafirmado no Projeto de Novo Código de Processo Ci-
vil. Essa garantia constitucional, de acordo com os estudos mais recentes8, 
não deve resumir-se ao binômio ciência bilateral e possibilidade de mani-
festação.

No Estado Democrático de Direito como — felizmente — é o nos-
so (preâmbulo e art. 1º da CRFB), a dimensão processual moderna dessa 
garantia exige não menos do que a observância a 08 (oito) aspectos: (i) 
bilateralidade de audiência, isto é, oitiva de todas as partes do processo; 
(ii) paridade de armas, revelada pelo tratamento isonômico conferido às 
partes; (iii) informação, consistente na ciência, por todas as partes, dos atos 
processuais e das informações necessárias; (iv) possibilidade de reação, 
que impõe a oitiva das partes em momento em que ainda se faça possível 
suas considerações; (v) possibilidade de influência no resultado, pela qual a 
manifestação da parte não deve ser meramente formal, devendo ser opor-
tunizada em momento e de forma ainda eficazes, isto é, com capacidade 
de influenciar o resultado; (vi) direito de ver os argumentos considerados, 
pelo qual os argumentos das partes devem ser levados em consideração 
pelo julgador, que deve decidir sempre de forma fundamentada (motiva-
da); (vii) não surpresa para as partes, que consiste na proibição de decisões 
surpresa (ou de terceira via), baseadas em teses de direito não discutidas 
previamente pelas partes, inclusive no que tange às “matérias de ordem 
pública”9; e (viii) observância aos deveres de colaboração, boa-fé e lealdade 
processuais, já que a garantia do contraditório e da ampla defesa é, também, 
resultado da observância de todos esses princípios e deveres.

8. Dentre os estudos mais atuais sobre o princípio do contraditório, confira-se CABRAL, Antonio do 
Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie 
dos atos processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 103-174 e 207-238.

9. Antes mesmo da apresentação do Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, defendendo a 
necessidade de prévio contraditório inclusive no que tange ao reconhecimento de ofício de maté-
rias de ordem publica, CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 18. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. v. 1, p. 53-54 e DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 11. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 1, p. 51-52.
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Como primeira orientação nesse sentido, o art. 7º do Projeto ressalta a 
necessidade de observância da isonomia substancial (material) e do efetivo 
contraditório.

A atenção para com o contraditório é tão significativa no Projeto que 
põe em relevo inclusive as matérias que podem ser “suscitadas de ofício” 
(porque ligadas ao interesse público, conhecidos como “matérias de ordem 
pública”, tais como, v.g., os “pressupostos processuais” e as “condições da 
ação”), as quais somente poderão ser decididas após a observância do con-
traditório (art. 10 do Projeto, na linha do que, por exemplo, dispõe o art. 
3.º, item 310, do Código de Processo Civil português). Cabe ao magistrado 
suscitar, de ofício, a questão “de ordem pública”, submetendo-a ao contradi-
tório efeito pelas partes. Somente após a intimação das partes para que se 
manifestem é que poderá o juiz, então, decidi-la.

O art. 9º do Projeto ressalta, ainda, a necessidade de efetivo contradi-
tório, por todas as partes, antes da prolação de qualquer pronunciamento 
judicial com conteúdo decisório. A rigor, o referido dispositivo faz menção 
expressa apenas à sentença e à decisão, mas é evidente que essa última pa-
lavra está empregada, no texto projetado, como gênero do qual são espécies 
todos os demais atos decisórios: decisões interlocutórias, sentenças e deci-
sões em tribunais (sejam elas monocráticas ou colegiadas, essas denomina-
das acórdãos).

Ainda na esteira de reiterar a necessidade do contraditório efetivo, o 
parágrafo único do art. 976 do Projeto reressalta a necessidade de contra-
ditório pelo embargado nas situações em que os embargos de declaração 
tiverem aptidão para os efeitos infringentes (ou modificativos). Trata-se de 
orientação que já era consagrada nos planos doutrinário e jurisprudencial, 
mas sobre a qual o Código de 1973 era omisso. O Projeto, em sua missão 
esclarecedora, assevera a necessidade de contraditório nos embargos de 
declaração quando dotados de aptidão para modificar o conteúdo ou o re-
sultado da decisão embargada.

Existem situações, entretanto, em que a urgência se apresenta incom-
patível com o contraditório prévio por todos os sujeitos da relação proces-
sual, sob pena de se colocar em risco o próprio direito material ou a efetivi-
dade da prestação jurisdicional.

10. Código de Processo Civil de Portugal, art. 3.o, item 3. “O juiz deve observar e fazer cumprir, ao lon-
go de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta 
desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, 
sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.”.



Nessa linha, tanto o art. 9º, quanto o parágrafo único do art. 10 do Pro-
jeto, admitem a prolação de decisão inaudita altera parte (sem a oitiva das 
partes) nos casos em que o prévio contraditório enseje o risco de pereci-
mento do direito (v.g., necessidade de tutela de urgência), situação em que a 
garantia do contraditório não será fulminada, mas apenas postergada (dife-
rida) para momento imediatamente posterior, mediante a utilização da téc-
nica de ponderação de princípios e de valores no caso concreto (efetividade 
da tutela jurisdicional versus contraditório prévio e imediato). Proferida a 
decisão, deve a outra parte ser imediatamente intimada, a fim de que possa 
apresentar seus argumentos, cabendo ao juiz, respeitado o contraditório, 
voltar a apreciar a questão (mantendo, alterando ou revogando a decisão).

O contraditório prévio ao réu pode ser dispensado na hipótese de im-
procedência liminar do pedido do autor (arts. 9º e 307 do Projeto), já que a 
decisão será favorável ao demandado no plano do mérito, com aptidão para 
a formação de coisa julgada material em seu benefício.

7.	ISONOMIA	SUBSTANCIAL

O art. 7º do Projeto aprimora a regra constante do inciso I do art. 125 
do Código de 1973, estabelecendo que, além do contraditório efeito, deve 
ser garantida, às partes, a isonomia substancial (material).

A isonomia já se encontra garantida no caput do art. 5º da CRFB, estan-
do intimamente relacionada aos ideais de processo justo, de efetividade da 
tutela jurisdicional e de devido processo legal, que impõem a necessidade 
de tratamento equilibrado entre os sujeitos do processo.

A igualdade, no Estado Democrático de Direito, não deve ser mera-
mente formal, contentando-se com simples extensão de tratamento igual 
a pessoas em situações equivalentes. A isonomia deve ir além, sendo, em 
realidade, substancial (material), a fim de que sejam tratados igualmente 
os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. 
Atribui-se a Aristóteles a formulação desta concepção substancial da isono-
mia, devendo-se a Rui Barbosa11 a difusão desse aspecto no Brasil.

A igualdade substancial exige, no aspecto processual, que tanto a legis-
lação (no plano abstrato), quanto o magistrado (no caso concreto), garan-

11. “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida 
em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que 
se acha a verdadeira lei da igualdade.” (BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1999, p. 26).
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tam, aos litigantes, paridade e igualdade de armas, condições equilibradas e 
oportunidades equivalentes durante todo o curso do procedimento.

Como exemplos de tratamento equivalente às partes em situações 
iguais (isonomia formal) tem-se, v.g., o art. 7º (paridade de tratamento), o 
art. 348 (prazo idêntico para alegações finais) e o §1º do art. 948 (mesmo 
prazo para interpor e responder os recursos) do Projeto.

Já como regras destinadas a reequilibrar as partes que originalmente 
se encontram em situações distintas (isonomia substancial), pode-se men-
cionar, por exemplo, o art. 156 (intervenção do Ministério Público), o art. 
158 (prazo em dobro para manifestação do Parquet), o art. 161 (prazo em 
dobro para manifestação da Defensoria Pública) e o art. 483 (remessa ne-
cessária em favor da Fazenda Pública) do Projeto. 

8.	FUNDAMENTAçãO	(MOTIVAçãO)	ADEQUADA

O inciso IX do art. 93 da CRFB estabelece que toda e qualquer decisão 
judicial, e não somente as sentenças, devem ser adequadamente fundamen-
tadas (motivadas). 

A garantia da fundamentação adequada das decisões tem por objeti-
vo atender a 02 (dois) interesses: (i) interesse das partes, para que conhe-
çam os motivos que levaram o juiz a decidir de determinada maneira, não 
somente para seu bem-estar psicológico, como também para que tenham 
elementos para fundamentar seus eventuais recursos; e (ii) interesse públi-
co, para que se possa verificar a imparcialidade do magistrado, verdadeiro 
imperativo para que um Estado de Direito seja também Democrático. Como 
se vê, a exigência da motivação das decisões guarda, como finalidade, ga-
rantir o controle das decisões não somente pelas partes, mas também pelo 
próprio Judiciário (órgãos recursais) e pela sociedade12.

Reiterando o mandamento constitucional, o art. 11 do Projeto (na li-
nha dos arts. 131 e 165 do Código de 1973) consagra a exigência geral de 
publicidade dos julgamentos e de fundamentação das decisões, sob pena de 
nulidade.

No título específico das tutelas de urgência e da evidência, o art. 271 
do Projeto reitera a necessidade de fundamentação adequada, ao dispor 
que, na decisão em que for concedida ou negada tutela de urgência ou da 

12. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao 
Estado de Direito.. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual: segunda série. 
São Paulo: Saraiva, 1980, p. 83-95.



evidência, deverá ser indicada, de modo claro e preciso, as razões do con-
vencimento do juiz.

Como regra geral, os tribunais devem velar pela segurança jurídica e 
pela uniformidade de julgamentos (art. 882 do Projeto). Caso os julgadores 
entendam necessária a alteração da jurisprudência dominante do tribunal, 
poderá haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no 
da segurança jurídica. Nessa hipótese, esclarece o §1º do art. 882 que a mu-
dança de entendimento sedimentado deve atentar para a necessidade de 
fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de esta-
bilidade das relações jurídicas13.

Detalhando ainda mais o imperativo constitucional, o parágrafo úni-
co do art. 476 do Projeto, em regra muito elogiável e sem correspondente 
expressa no Código de 1973, afirma o dever de fundamentação adequada 
(analítica e específica), ao considerar não fundamentada decisão que (i) se 
limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, (ii) em-
pregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência sobre o caso, (iii) invoque motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão, e (iv) não enfrente todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 
pelo julgador.

Como exemplos de decisões desprovidas de fundamentação adequada, 
tem-se aquelas que contém expressões e termos não individualizados, tam-
pouco relacionados especificamente ao caso concreto, podendo caber em 
qualquer outra decisão ou outro caso (v.g., “indefiro a antecipação da tutela 
porque ausentes os pressupostos legais”, “indefiro o pedido por ausência de 
amparo legal” ou “concedo a medida porque presentes os requisitos previs-
tos no dispositivo legal”).

O rol constante do parágrafo único do art. 476 do Projeto é, evidente-
mente, numerus apertus (meramente exemplificativo)14, servindo as situa-
ções ali previstas como meras ilustrações de decisões “mal fundamentadas” 

13. “Este último texto é importante, porquanto essa fundamentação adequada, i.e., mais minudente, 
visa a demonstrar que a modificação se operou por necessidade de reinterpretar a lei, e, não, por 
razões outras que não essa necessidade que socialmente se tenha imposto.” (ALVIM, Arruda. Ma-
nual de direito processual civil. 14. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 114).

14. Igualmente considerando meramente exemplificativo o rol do parágrafo único do art. 476 do Pro-
jeto, confira-se o Editorial 116 de autoria de Fredie Didier Jr. Disponível em: <http://www.fredi-
dedidier.com.br>. Acesso em: 30 jul. 2011.
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ou “aparentemente fundamentadas” 15, as quais jamais poderão ser consi-
deradas como adequadamente (analítica e especificamente) fundamenta-
das. 

Como se já não fosse suficiente a regra desse novel dispositivo, o pará-
grafo único do art. 47716 do Projeto exige que o juiz exponha, analiticamente 
em seu decisum, o sentido em que compreende as normas que contenham 
conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas gerais ou princípios ju-
rídicos, quando estas servirem de fundamento para a decisão. Apesar de o 
referido dispositivo referir-se apenas à “sentença”, é evidente que essa exi-
gência de fundamentação adequada aplica-se a qualquer pronunciamento 
judicial com conteúdo decisório (decisão interlocutória, sentença ou deci-
são de tribunal, monocrática ou colegiada).

Importante esclarecer que fundamentação adequada não é sinônimo 
de fundamentação longa. É evidente que o magistrado não precisa escrever 
monografias nem tratados sobre o tema, sendo bastante que enfrente, com 
a profundidade necessária e de forma clara, precisa e individualizada, todos 
os pontos essenciais e relevantes para o deslinde da causa, explicando as 
razões específicas, de fato e de direito, que o levam a acolher ou a rejeitar 
cada fundamento e cada pedido.

A sanção cominada, na Constituição e no Projeto de Novo CPC, para a 
inobservância da garantia da fundamentação adequada (analítica e especí-
fica), é a nulidade da decisão judicial.

9.	VEDAçãO	AO	non liqueT	E	JULgAMENTO	POR	EQUIDADE

O art. 119 do Projeto (dispositivo equivalente ao art. 126 do Código de 
1973) consagra a vedação ao non liquet (proibição da não decisão), ao esta-
belecer que “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”. 

15. Defendendo não serem adequadamente fundamentadas as sentenças mal ou aparentemente fun-
damentadas, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. São Pau-
lo: RT, 2007, p. 310-338; NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 9. 
ed. São Paulo: RT, 2009, p. 286; e CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit., p. 56-57.

16. Sugerindo redação em sentido semelhante, porém com termos que consideram mais analíticos e 
precisos, verifique-se os Editoriais 107 e 108 escritos em coautoria por Fredie Didier Jr. e Hum-
berto Ávila. Disponível em: <http://www.fredidedidier.com.br>. Acesso em: 30 jul. 2011. 



Ainda que o objetivo desta regra seja salutar, a redação desse disposi-
tivo peca em alguns aspectos, principalmente por fazer referência apenas 
“princípios constitucionais” e “regras legais”, o que pode gerar diversas im-
pressões equivocadas: (i) de que na Constituição haveria somente princí-
pios; (ii) de que na lei haveria apenas regras; (ii) de que as regras constitu-
cionais e os princípios legais não deveriam ser observados pelo juiz. Todas 
as conclusões em sentidos parecidos estão, evidentemente, equivocadas.

A Constituição, assim como a legislação infraconstitucional, possuem 
textos, dos quais o profissional do Direito, por meio da interpretação, extrai 
normas, que podem refletir ora princípios, ora regras. O gênero norma jurí-
dica é, assim, composto de duas espécies: princípios (mais genéricos, abs-
tratos e elásticos) e regras (mais precisas, concretas e individualizadas)17. 

Feita essa breve sistematização, convém sugerir redação que, a nosso 
ver, seria mais precisa para o art. 119 do Projeto: o juiz não se exime de deci-
dir alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento, cabendo-lhe, no julga-
mento, aplicar as normas constitucionais e infraconstitucionais, os princípios 
gerais de direito e, se for o caso, valer-se da analogia e dos costumes.

O art. 361 do Projeto estabelece que, inexistentes normas jurídicas 
particulares, o juiz deve aplicar as regras de experiência comum submi-
nistradas pelo olhar atento ao que ordinariamente acontece, bem como as 
regras da experiência técnica, “ressalvado, quanto a esta, o exame pericial”. 
A ressalva ao exame pericial, na realidade, deve ser interpretada com mo-
deração. Afinal, o laudo pericial não é vinculante, não sendo de acolhimento 
obrigatório pelo juiz, já que o art. 464 do Projeto (repetindo a regra do art. 
463 do Código de 1973) esclarece que o magistrado não está adstrito ao 
laudo pericial, podendo utilizar-se de outros elementos ou fatos provados 
nos autos para formar a sua convicção. Consagra-se, assim, o sistema de 
valoração das provas conhecido como o do livre convencimento motivado 
(ou da persuasão racional).

Finalmente, o art. 120 do Projeto (repetindo a regra do art. 127 do Có-
digo de 1973) dispõe que o juiz decidirá por equidade somente “nos ca-
sos previstos em lei”. Como exemplo de julgamento por equidade, admitido 
pela legislação, tem-se o art. 7º da Lei 8.078/1990.

17. Para estudo aprofundado sobre texto, postulado, norma, princípios e regras, verifique-se ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 78-91; e DIDIER JR., Fredie. A teo-
ria dos princípios e o projeto de novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie; MOUTA, José Henrique; KLIPPEL, 
Rodrigo (coord.). O projeto de novo Código de Processo Civil: estudos em homenagem ao professor 
José de Albuquerque Rocha. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 148-152.
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10.	DISPOSITIVO,	ADSTRIçãO,	CORRELAçãO,	CORRESPONDêNCIA	OU	
CONgRUêNCIA

O art. 2º do Projeto reitera a regra da inércia da jurisdição (ne procedat 
iudex ex officio), esclarecendo que, após a formulação de pedido pela parte 
e, assim, provocada a atividade jurisdicional, o procedimento se desenvolve 
por impulso oficial. Trata-se, segundo a doutrina, do princípio dispositivo.

Outro princípio, conhecido como adstrição, correlação, correspondên-
cia ou congruência entre pedido e decisão, é reiterado nos arts. 121 e 479 
do Projeto, que proíbem a prolação das decisões chamadas citra ou infra 
petita (que deixam de apreciar um pedido), ultra petita (que julgam além 
do pedido, deferindo mais do que o requerido) e extra petita (que julgam 
fora do pedido, concedendo bem da vida diverso do pleiteado).

11.	DEVER-PODER	gERAL	DE	ANTECIPAçãO	E	DE	CAUTELA

Ao contrário do Código de 1973, cujo Livro III era destinado ao “pro-
cesso cautelar”, o Projeto deixa de prever as cautelares típicas e, mais ainda, 
elimina a distinção formal das duas espécies de tutela de urgência, a satis-
fativa (“tutela antecipada”) e a não satisfativa (“cautelar”).

Os arts. 269 a 286 do Projeto regulam a tutela de urgência de forma 
indistinta (seja ela satisfativa ou não, antecedente ou incidente) e também 
a tutela da evidência (concedida sem necessidade de demonstração de ur-
gência, baseando-se somente na probabilidade do direito alegado), simpli-
ficando a técnica processual ao estabelecer um regime jurídico único para 
as medidas de urgência.

Os arts. 3º, 269 e 270 do Projeto consagram o chamado dever-poder 
geral de antecipação e de cautela do juiz, ao permitir que o magistrado con-
ceda medidas destinadas a assegurar a efetividade da tutela preventiva ou 
repressiva pleiteada pelo requerente. O art. 277 do Projeto ultrapassa a 
restrição literal constante do art. 273 do Código de 1973 e passa a permi-
tir, expressamente, que o magistrado conceda medida de urgência inclu-
sive de ofício, tenha ela natureza satisfativa (“tutela antecipada”) ou não 
(“cautelar”)18.

18. Antes mesmo da apresentação do texto do Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil pela 
Comissão de Juristas, já havíamos publicado dois estudos nos quais já vínhamos defendendo a 
possibilidade de concessão pelo juiz, inclusive de ofício, de tutela de urgência tanto satisfativa 
(“antecipada”), quanto não satisfativa (“cautelar”): GARCIA REDONDO, Bruno. Tutela jurisdicio-
nal. Revista de processo – REPRO, São Paulo: RT, a. 35, n. 187, set. 2010, p. 330-332; e GARCIA 



No plano recursal, por exemplo, os arts. 949 e 968 do Projeto esclare-
cem que os recursos são desprovidos de efeito suspensivo automático (de-
nominado ope legis), sendo possível, contudo, a atribuição de efeito suspen-
sivo excepcional mediante decisão judicial (ope judicis) pelo relator (inciso 
II do art. 888).

Na mesma esteira, quanto à execução, o §2º do art. 511 e o §1º do art. 
875 do Projeto dispõem que a impugnação e os embargos do executado não 
têm efeito suspensivo automático, podendo o juiz conceder-lhes tal efeito 
em caráter excepcional.

Percebe-se, assim, que o dever-poder geral de antecipação e de cautela 
está presente ao longo de todo e qualquer procedimento, sendo compatível 
com todas as espécies de tutela jurisdicional que possam ser pleiteadas pe-
las partes.

Inobstante o silêncio do Projeto relativamente à concessão de tutelas 
de urgência e de evidência em face da Fazenda Pública, consideramos ju-
ridicamente possível o seu deferimento19, não obstante a controvérsia que 
esse tema envolve.

Afinal, o devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB), o acesso efetivo à 
ordem jurídica justa (art. 5º, XXXV, CRFB) e a tempestividade da tutela ju-
risdicional (art. 5º, LXXVIII, CRFB) exigem que o magistrado (em qualquer 
grau ou instância) esteja sempre dotado de poderes para tutelar, com efe-
tividade, o direito da parte. Situações de urgência ou de direito evidente 
exigem, sempre, proteção imediata, por meio de tutela de urgência ou da 
evidência, independentemente de quem seja a parte adversária (sua natu-
reza, condição ou estado).

Evidente, pois, a conclusão no sentido da flagrante inconstitucionali-
dade de qualquer restrição legal à concessão de tutela de urgência ou da 
evidência, tanto em face de particular, quanto contra a Fazenda Pública.

REDONDO, Bruno. Da recorribilidade das decisões interlocutórias nos juizados especiais cíveis 
federais e estaduais. In: MIRANDA NETTO, Fernando Gama de; ROCHA, Felippe Borring (orgs.). 
Juizados especiais cíveis: novos desafios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 190.

19. Esta é a conclusão a que chegamos em outro estudo, em que analisamos a ADC 4/DF, a ADI 223/
DF, a ADI 975/DF e a ADI 1.576/DF, bem como o panorama atual da jurisprudência do STF e do 
STJ e o entendimento doutrinário sobre o tema: GARCIA REDONDO, Bruno. Inconstitucionalidade 
das restrições à concessão de “liminares”. Revista dialética de direito processual – RDDP, São Paulo: 
Dialética, n. 101, ago. 2011, p. 18-26.
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12.	 PREVENçãO	 E	 CORREçãO	DE	DEFEITOS	 PROCESSUAIS	 E	 BUSCA	
PELA	RESOLUçãO	DE	MéRITO

O magistrado tem o dever de prevenção, cabendo-lhe fiscalizar o curso 
do procedimento a fim de evitar a ocorrência de defeitos processuais, para 
que vícios não sejam promovidos nem pelo Poder Judiciário, tampouco pe-
las partes.

Se, inobstante a prevenção, vier a ser eventualmente concretizado um 
defeito processual, o dever de correção do juiz lhe impõe o célere sanea-
mento do vício, com a correção imediata do ato, mediante complementação 
ou refazimento do mesmo (inciso IX do art. 118). Sempre que o defeito pro-
cessual for sanável por ato da parte, o juiz deve determinar sua correção em 
prazo nunca superior a 30 (trinta) dias (art. 343 do Projeto). Se o vício re-
ferir-se a pressupostos processuais, deve o juiz determinar seu suprimento 
(inciso IX do art. 118). A invalidação do ato (nulificação ou anulabilidade) 
deve ser, sempre, a última opção20.

A orientação acima resulta da aplicação de algum dos princípios rela-
cionados às nulidades processuais, dentre eles, os da instrumentalidade das 
formas (art. 252), do aproveitamento dos atos processuais (art. 258), do pre-
juízo (§1º do art. 257 e parágrafo único do art. 258) e da causalidade (arts. 
251, 256 e 257 do Projeto).

Outro dever norteia, ainda, a atuação judicial: a busca pela resolução do 
mérito (§2º do art. 257 e art. 475). Cabe ao juiz superar o defeito proces-
sual sempre que lhe for possível decidir o mérito em favor da parte à qual 
aproveitaria a decretação da invalidade. Como a resolução do mérito enseja 
a formação de coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível o 
conteúdo da sentença, ela deve ser privilegiada em detrimento da mera in-
validação do ato defeituoso.

Em grau recursal, a correção de defeitos processuais e a possibilidade 
de julgamento de mérito diretamente pelo tribunal vêm previstas nos arts. 
893, 894 e §3º do art. 965 do Projeto. 

Ainda nessa linha, o §2º do art. 983 permite que, no juízo de admissi-
bilidade dos recursos especial e extraordinário, desde que tempestivos, os 

20. Para aprofundamento do estudo de teorias relacionadas às invalidades processuais que se adé-
quam, em grande parte, ao entendimento de que compartilhamos, verifique-se: DIDIER JR., Fre-
die; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais. Salvador: JusPodi-
vm, 2011, p. 69-114; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Op. cit., p. 135-282; e CABRAL, Antonio do 
Passo. Op. cit., p. 103-363.



Tribunais Superiores desconsiderem eventual defeito formal que não seja 
reputado grave ou mandem saná-lo, a fim de permitir o conhecimento do 
recurso para que seja possível a realização do juízo de mérito, nos casos em 
que este possa contribuir para o aperfeiçoamento do sistema jurídico.

Trata-se de regra salutar, decorrente do princípio da instrumentalida-
de das formas, que, em nosso entender, de tão positiva que é para o aperfei-
çoamento do direito material, não deve restringir-se aos casos dos recursos 
excepcionais (especial e extraordinário), devendo ser aplicada também a 
todos os recursos ordinários (v.g., agravo de instrumento, apelação e recur-
so ordinário).

Sugerimos, assim, a incidência do §2º do art. 983 ao juízo de admissi-
bilidade de qualquer recurso cível, como forma de contribuir para a segu-
rança jurídica, a isonomia e o aprimoramento do ordenamento jurídico21.

13.	DEVERES-PODERES	INSTRUTóRIOS

Os arts. 342 e 343 do Projeto consagram a decisão declaratória de sa-
neamento (que não constava de previsão expressa no Código de 1973), 
para que, logo após as providências preliminares, o juiz decida as questões 
processuais pendentes e, caso entenda necessário o desenvolvimento da 
fase de instrução probatória, delimite os pontos controvertidos sobre os 
quais incidirá a prova, especificando os meios admitidos de sua produção e, 
se necessário, designe audiência de instrução e julgamento.

Ainda que existam defensores de poderes instrutórios restritos22 ou 
moderados23 para o juiz, considerando-o meramente complementar ao das 

21. Em estudo anterior, no qual analisamos julgado do STJ e tecemos considerações inclusive sobre 
o Projeto de Novo Código de Processo Civil, tivemos a oportunidade de criticar a “jurisprudên-
cia defensiva” que leva ao exagero do rigor extremado na realização do juízo de admissibilidade 
dos recursos: GARCIA REDONDO, Bruno; DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. 
Admissibilidade de agravo a despeito de ausência de peça obrigatória. O julgamento do Agravo 
1.322.327/RJ pela 4ª Turma do STJ. Revista magister de direito civil e processual civil, Porto Alegre: 
Magister, n. 39, nov.-dez. 2010, p. 32-34.

22. RAMOS, Glauco Gumerato. A atuação dos poderes instrutórios fere a imparcialidade judicial? Sim. 
Revista brasileira de direito processual – RBDPRO, Belo Horizonte: Forum, a. 18, n. 70, abr.-jun. 
2010, p. 235-237.

23. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. v. 3, p. 51-56; LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. 3. ed. São Paulo: RT, 
2007, p. 75-77 e 177-179; NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de proces-
so civil comentado e legislação extravagante. 7. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 530-531; STJ, 6. T., REsp 
894.443/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.06.2010, DJe 16.08.2010; STJ, 4. T., REsp 
629.312/DF, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 27.03.2007, DJ 23.04.2007, p. 271; STJ, 1. T., REsp 
132.065/PR, rel. Min. Garcia Vieira, j. 07.11.1997, DJ 16.02.1998, p. 35.
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partes, compartilhamos24 do entendimento — majoritário — que reconhe-
ce amplos poderes instrutórios25 ao juiz. 

O processo, para ser instrumento efetivo de realização do direito ma-
terial, não pode ter como objetivo a produção de uma verdade meramente 
processual (formal) e, assim, distinta e distante da realidade dos fatos. Den-
tro do possível — isto é, observados os princípios e as garantias constitu-
cionais processuais — o processo deve buscar a verdade substancial (real, 
material), para que, refletindo situação mais próxima possível aos fatos re-
almente ocorridos no plano material, possa prestar tutela jurisdicional de 
modo realmente efetivo (tempestivo e adequado). 

Para que a verdade substancial possa ser buscada, o juiz precisa estar 
dotado de amplos poderes instrutórios, para que se torne titular de iniciati-
va probatória e, assim como os litigantes, desfrute de responsabilidade rela-
tivamente à produção das provas. Nessa linha, por exemplo, o inciso VIII do 
art. 118 do Projeto esclarece que o juiz pode determinar, a qualquer tempo, 
o comparecimento pessoal das partes, para ouvi-las sobre os fatos da causa, 
caso em que, por se tratar de interrogatório (parte final do art. 371), e não 
de depoimento pessoal, não incidirá a pena de confesso.

É dever do magistrado zelar pela vinda, aos autos, de todos os elemen-
tos necessários ao acertamento dos fatos objeto do litígio e à formação de 
seu livre convencimento motivado (art. 353 e 355 do Projeto).

24. Confira-se recente estudo de nossa autoria. GARCIA REDONDO, Bruno. Distribuição dinâmica do 
ônus da prova e poderes instrutórios do juiz. Revista baiana de direito, Salvador: FBD, v. 5, 2011. 
No prelo.

25. Igualmente defendendo a amplitude dos poderes instrutórios do juiz, BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. A função social do processo civil moderno e o papel do juiz e das partes na direção e 
na instrução do processo. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual: ter-
ceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 52-54; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os poderes do 
juiz na direção e na instrução do processo. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direi-
to processual: quarta série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 45-51; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Reformas processuais e poderes do juiz. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito 
processual: oitava série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 58 e 64; BERMUDES, Sergio. Direito processual 
civil: estudos e pareceres, 2ª série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 50-51; BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos. Poderes instrutórios do juiz. 4. d. São Paulo; RT, 2009, p. 15-17 e 159; DIDIER Jr., Fredie; 
BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 2. ed. Salvador: JusPodi-
vm, 2008. v. 2, p. 29; e CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus da prova. Rio 
de Janeiro: GZ, 2009, p. 81-84. Igualmente, STJ, 3. T., AgRg no REsp 294.609/RJ, rel. Min. Vasco 
Della Giustina, j. 08.06.2010, DJe 24.06.2010; STJ, 3. T., REsp 1.012.306/PR, rel. Min. Nancy An-
drighi, j. 28.04.2009, DJe 07.05.2009; STJ, 5. T., REsp 964.649/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, j. 23.08.2007, DJ 10.09.2007, p. 308; STJ, 2. T., REsp 651.294/GO, rel. Min. Eliana Calmon, 
j. 15.12.2005, DJ 06.03.2006, p. 319; STJ, 3. T., AgRg no REsp 738.576/DF, rel. Min. Nancy Andri-
ghi, j. 18.08.2005, DJ 12.09.2005, p. 330; e STJ, 2. T., REsp 208.585/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 
16.12.2004, DJ 18.04.2005, p. 243.



Para tanto, o art. 354 do Projeto (assemelhado ao art. 130 do Código 
de 1973) permite que o juiz determine a produção de provas inclusive ex 
officio. Além de determinar a produção de provas não requeridas pelas par-
tes, o magistrado pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou 
meramente protelatórias. Evidentemente, qualquer dessas decisões rela-
cionadas às provas — assim como todas as decisões judiciais — devem ser 
adequadamente fundamentadas.

Esse realmente parece o entendimento mais adequado, uma vez que a 
amplitude dos poderes instrutórios aumenta a probabilidade de um resul-
tado justo. Afinal, quanto maior a participação do juiz na atividade instru-
tória, mais perto chegará da verdade substancial, isto é, da certeza de que a 
alegação da parte reflete a realidade do plano material26.

14.	DISTRIBUIçãO	DINâMICA	DO	ôNUS	DA	PROVA

A distribuição estática do ônus da prova, aparentemente consagrada 
no art. 333 do Código de 1973, vinha sendo alvo de críticas por parte da 
doutrina e da jurisprudência, já que a atribuição prévia e abstrata do onus 
probandi (ao autor relativamente a determinados fatos e, ao réu, a outros) 
se revelava insatisfatória e insuficiente em diversas hipóteses concretas.

Apesar de o Projeto ainda prever a distribuição estática, o caput do art. 
357 ressalva “os poderes do juiz”, permitindo a distribuição judicial do o 
ônus probatório de forma diversa (dinâmica) em cada caso concreto.

Nessa linha, o art. 358 do Projeto passa a admitir, expressamente, a 
distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao juiz repartir o encargo 
probatório caso a caso, fato a fato, prova a prova, observando as caracterís-
ticas de cada situação concreta. Por meio da distribuição dinâmica, o onus 
probandi é atribuído à parte que detiver melhores condições de produção da 
prova27.

26. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op. cit., p. 15-17, 134-135 e 137; e CREMASCO, Suzana Santi. 
Op. cit., p. 82.

27. Indicamos ao leitor outros estudos de nossa autoria referentes ao ônus da prova, nos quais anali-
samos os inconvenientes de sua distribuição estática e sustentamos a possibilidade de sua distri-
buição dinâmica com base tanto no Código de 1973, quanto no Projeto: GARCIA REDONDO, Bruno. 
Ônus da prova e distribuição dinâmica: lineamentos atuais. In: MOREIRA, Alberto Camiña; ALVA-
REZ, Anselmo Prieto; BRUSCHI, Gilberto Gomes (coords.). Panorama atual das tutelas individuais 
e coletivas: estudos em homenagem ao professor Sérgio Shimura. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 210-
226; e GARCIA REDONDO, Bruno. Distribuição dinâmica do ônus da prova: breves apontamentos. 
Revista dialética de direito processual – RDDP, São Paulo: Dialética, n. 93, dez. 2010, p. 14-23.
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15.	PONDERAçãO	PARA	ADMISSãO	DE	PROVA	ILíCITA
O parágrafo único do art. 257 da versão original do PLS 166/2010, 

proposta pela Comissão de Juristas, admitia, expressamente, a utilização 
excepcional da prova ilícita no processo civil, mediante ponderação de prin-
cípios e valores no caso concreto.

Tratava-se, portanto, de possibilidade de mitigação excepcional e con-
creta do princípio da proibição do uso de prova ilícita (inciso LVI do art. 5º 
da CRFB), consoante o que vinha sendo defendido — a nosso ver, com razão 
— por parte da doutrina28.

Entretanto, a Comissão Temporária de Reforma do Código de Processo 
Civil, instituída durante a tramitação do PLS 166/2010 no Senado, retirou 
essa norma da proposta de Substitutivo ao Projeto, vindo essa versão do 
Substitutivo a ser aprovada pelo Plenário do Senado Federal em dezembro 
de 2010, e enviada à Câmara dos Deputados (PL 8.046/2010).

A análise menos atenta dessa tramitação legislativa poderia induzir a 
impressão de que o Novo Código de Processo Civil aparentemente não per-
mitirá a produção excepcional de prova ilícita. Não obstante a inexistên-
cia de norma expressa nesse sentido na versão do Projeto atualmente em 
trâmite na Câmara, entendemos possível a utilização excepcional de prova 
ilícita, como resultado da técnica da ponderação de valores e princípios no 
caso concreto (proporcionalidade), o que também parece decorrer da con-
jugação dos arts. 1º e 6º com os arts. 353 e 355 do Projeto.

16.	ISONOMIA	DOS	JULgAMENTOS,	ALTERAçãO	DE	JURISPRUDêNCIA	
E	MODULAçãO	DE	EFEITOS

A isonomia dos julgamentos também deve ser buscada pelos membros 
do Poder Judiciário. Partes que estejam submetidas a iguais situações de 

28. No mesmo sentido, admitindo a utilização, em determinadas situações, de provas ilícitas, BARBO-
SA MOREIRA, José Carlos. A Constituição e as provas ilicitamente obtidas. In: BARBOSA MOREIRA, 
José Carlos. Temas de direito processual: sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 109-114 e 121-
123; DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. 2. 
ed. Salvador: JusPodivm, 2008. v. 2, p. 38; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios 
do juiz. 4. d. São Paulo; RT, 2009, p. 140-147; GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010. v. 2, p. 178-180; e CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevân-
cia. São Paulo: RT, 2006, p. 70-84. Apesar de não defender, expressamente, a utilização de provas 
ilícitas, Dinamarco tece as ponderações críticas ao rigor de tal vedação: “Em si mesma, essa opção 
radical transgride princípios constitucionais do processo ao exigir que o juiz finja não reconhecer 
de fatos seguramente comprovados, só por causa da origem da prova: a parte, que nem sempre 
será o sujeito responsável pela ilicitude (mais ainda quando o fosse), suportará invariavelmente 
essa restrição ao seu direito à prova, ao julgamento segundo a verdade e à tutela jurisdicional a 
que eventualmente tivesse direito.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., p. 50).



fato e sujeitas ao mesmo regramento jurídico devem obter idênticos resul-
tados no julgamento de seus processos. A igualdade do resultado dos julga-
mentos, corolário da garantia constitucional da isonomia, contribuiu para 
a maior segurança jurídica, previsibilidade e uniformidade das decisões 
judiciais.

O Projeto prevê, assim, diversos institutos que podem ser utilizados 
pelos magistrados para a produção de resultados equivalentes em todas as 
demandas semelhantes. 

Inicialmente, o art. 307 do Projeto permite a improcedência liminar do 
pedido, quando o pleito do autor contrariar o entendimento dominante no 
âmbito dos tribunais.

Durante o curso de uma demanda, se qualquer dos sujeitos do processo 
(juiz, relator, partes ou Ministério Público) identificar controvérsia com po-
tencial 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, poderá ser instaurado, pe-
rante qualquer dos tribunais brasileiros, o incidente de resolução de deman-
das repetitivas (art. 930 do Projeto).

De acordo com o art. 938, “julgado o incidente, a tese jurídica será apli-
cada a todos os processos que versem idêntica questão de direito e que tra-
mitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”. A decisão proferida no 
incidente de resolução de demandas repetitivas parece ser de observância 
obrigatória pelos órgãos hierarquicamente vinculados ao tribunal que de-
cidiu a questão, já que, na linha do art. 941 do Projeto, é cabível reclamação 
para o tribunal competente sempre que inobservada a tese adotada pela 
decisão do incidente.

Interposto recurso de qualquer espécie em qualquer demanda cível, 
o art. 888 do Projeto permite que o relator negue seguimento, negue pro-
vimento ou dê provimento monocrático ao mesmo sempre que sua decisão 
estiver em conformidade com a orientação predominante dos tribunais.

Os recursos especial e extraordinário, por seu turno, podem ser jul-
gados na sistemática própria de “recursos repetitivos”, conforme os proce-
dimentos do §4º do art. 989 e dos arts. 990 a 995 do Projeto. Mediante 
seleção de recurso paradigma (representativo da controvérsia) e sobres-
tamento, nos Tribunais locais, dos demais recursos idênticos, o Tribunal 
Superior julgará o mérito apenas do recurso representativo selecionado, 
cuja decisão poderá ser estendida a todos os recursos sobrestados.
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Finalmente, o art. 882 do Projeto estabelece que os tribunais devem 
velar pela uniformização e estabilidade da jurisprudência. Caso o tribunal 
entenda necessária a alteração de sua jurisprudência predominante, o in-
ciso IV do referido dispositivo permite a modulação dos efeitos da alteração 
no interesse social e no da segurança jurídica, mediante decisão com fun-
damentação adequada e específica (§1º do art. 882)29. Trata-se de extensão, 
ao processo civil em geral, da modulação de efeitos que já vinha positivada 
para algumas demandas constitucionais (e.g., art. 27 da Lei 9.868/1999 e 
art. 11 da Lei 9.882/1999).

Em vista do grande número de institutos destinados a abreviar o curso 
do procedimento mediante a prolação, mais célere, de decisão que consa-
gre a orientação de tribunais em casos anteriores e semelhantes, é impor-
tante que a legislação crie — e os tribunais os acolham e os utilizem, sem in-
devidas restrições nem resistências — mecanismos alargados, destinados 
a permitir a ampla utilização das técnicas do distinguishing (verificação de 
que o caso em exame não se subsume à hipótese normativa consolidada na 
jurisprudência), do overruling (superação integral do precedente, mediante 
acolhimento de fundamento novo, não examinado nos casos anteriores que 
embasaram a orientação dominante invocada) e do overriding (superação 
parcial do precedente, por meio de limitação, pelo tribunal, do âmbito de 
incidência do precedente, v.g., devido à superveniência de lei ou princípio 
expresso), para que a decisão de um precedente não seja aplicada a um caso 
posterior diverso ou a situação que justifique a modificação da orientação 
anterior, já que o engessamento dos tribunais deve ser sempre evitado.

17.	FUNgIBILIDADE	EM	gERAL	E	APROVEITAMENTO	ESPECíFICO	DOS	
RECURSOS	EXCEPCIONAIS

O princípio da fungibilidade está implicitamente presente no sistema 
do Direito Processual Civil, sendo consequência direta dos princípios da fi-
nalidade (art. 252) e da instrumentalidade das formas (art. 258 do Projeto). 
Cabe ao magistrado, tanto sob a égide do Código de 1973, quanto após o 
advento de um novo Código de Processo Civil, admitir, processar e julgar o 

29. Como destaca Arruda Alvim, “é perceptível a ênfase conferida ao peso e ao significado social da 
jurisprudência dos tribunais, mormente sob a perspectiva da realização da isonomia e da segu-
rança jurídica. Isso se dá em todos os níveis, dos Tribunais Superiores aos órgãos de segundo e 
primeiro grau. O objetivo que informa essas regras é exatamente concretizar melhor os princípios 
da legalidade e da isonomia, no sentido de que se diz que, se a lei é igual para todos, é importante 
também que as decisões judiciais que interpretem a lei sejam iguais para todos” (ALVIM, Arruda. 
Op. cit., p. 115). 



meio processual escolhido pela parte sempre que presente uma situação 
de dúvida objetiva, definida esta como a existência de mais de uma solução 
legitimada pelo sistema (lei, doutrina ou jurisprudência) ou inexistência de 
previsão, no plano legal, do mecanismo processual adequado30-31.

Os arts. 986 e 987 do Projeto parecem permitir uma espécie diferencia-
da de “fungibilidade” entre os recursos especial e extraordinário. Interpos-
to um recurso “especial”, caso o Superior Tribunal de Justiça entenda que 
o parâmetro de controle seja a Constituição, e não a legislação infraconsti-
tucional, poderá o STJ, após a adoção de determinadas providências, deter-
minar a remessa do recurso (“especial”) ao Supremo Tribunal Federal para 
julgamento por aquele Tribunal, ao invés de, burocrática e simplesmente, 
deixar de conhecer tal recurso. A recíproca também é verdadeira, podendo 
o STF remeter ao STJ, para julgamento, um recurso (“extraordinário”) sobre 
eventual infração à legislação infraconstitucional federal.

Nossa primeira impressão a respeito desses dispositivos é a de que eles 
não parecem consagrar uma “fungibilidade” em sentido estrito, já que di-
ficilmente existirá dúvida objetiva relacionada às hipóteses de cabimento 
dos recursos especial e extraordinário, por virem elas tão bem definidas 
na Constituição. Trata-se, em uma primeira reflexão, de verdadeiro apro-
veitamento de um recurso “equivocado” — pois provavelmente inexistirá 
“dúvida objetiva” — em nome de um benefício maior, qual seja, garantir o 
cumprimento, pelo STF e pelo STJ, de suas funções constitucionais: inter-

30. Para melhor compreensão de nosso entendimento sobre a permanência da — ampla — aplicação 
do princípio da fungibilidade no Direito Processual Civil e o requisito para sua aplicação, indi-
camos alguns trabalhos de nossa autoria: GARCIA REDONDO, Bruno. Fungibilidade no âmbito 
recursal: requisito para sua aplicação. In: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim. (Org.). Doutrinas Essenciais de Processo Civil. São Paulo: RT, 2011. v. 7, p. 999-1022; GAR-
CIA REDONDO, Bruno. Fungibilidade no âmbito recursal: requisito para sua aplicação. Revista de 
processo – REPRO, São Paulo: RT, a. 36, n. 194, abr. 2011, p. 13-34; GARCIA REDONDO, Bruno. 
Fungibilidade recursal: revisitando seu requisito. Revista dialética de direito processual – RDDP, 
São Paulo: Dialética, n. 100, jul. 2011, p. 09-14; e GARCIA REDONDO, Bruno. Sentença parcial de 
mérito e apelação em autos suplementares. Revista de processo – REPRO, São Paulo: RT, a. 33, n. 
160, jun. 2008, p. 152-155.

31. Para análise mais detalhada desse princípio, ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Notas a res-
peito dos aspectos gerais e fundamentais da existência dos recursos – Direito brasileiro. Revista 
de processo – REPRO, São Paulo: RT, n. 48, out.-dez. 1987, p. 07; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
O óbvio que não se vê: a nova forma do princípio da fungibilidade. Revista de processo – REPRO, 
São Paulo: RT, a. 31, n. 137, jul. 2006, p. 134-138; NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 
6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 160; LAMY, Eduardo de Avelar. Princípio da fungibilidade no processo 
civil. São Paulo: Dialética, 2007; VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Princípio da fungibilida-
de: hipóteses de incidência no processo civil brasileiro contemporâneo. São Paulo: Ed. RT, 2007; e 
AMENDOEIRA JR., Sidnei. Fungibilidade de meios. São Paulo: Atlas, 2008.
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pretar e preservar a Constituição e a legislação infraconstitucional federal, 
respectivamente, bem como uniformizar a jurisprudência nacional a res-
peito delas32. Essa orientação se adéqua, ainda, à classificação doutrinária 
dos recursos quanto ao objeto (assunto), sendo comum a definição de re-
cursos excepcionais (dos quais o especial e o extraordinário são espécies) 
como aqueles que tutelam direito objetivo, nos quais, por serem veiculadas 
somente matérias de direito, é vedado, ao julgador, o exame de fatos e pro-
vas (Súmulas 279 e 454 do STF e Súmulas 05 e 07 do STJ).

Assim é que, conforme os arts. 986 e 987 do Projeto, se em determi-
nado recurso excepcional (especial ou extraordinário) vier a ser invocado 
parâmetro de controle inadequado, o magistrado integrante do Tribunal 
Superior que, primeiramente, analisar esse recurso “incorreto” (dotado de 
causa de pedir, fundamentação e cabimento que, na visão daquele Tribunal, 
são indevidos), poderá remetê-lo ao outro Tribunal Superior, para verifica-
ção de sua admissibilidade e de possível ofensa a outra norma do ordena-
mento jurídico, diversa da invocada pelo recorrente.

18.	 gESTãO	 PROCESSUAL:	 FLEXIBILIzAçãO	 E	 ADAPTABILIDADE	DO	
PROCEDIMENTO

O princípio da adaptabilidade exige que sejam conferidos ao juiz, na 
condição de diretor do processo, poderes de gestão processual, a fim de que 
possa adaptar o procedimento às peculiaridades do caso concreto, a fim 
de permitir tutela mais efetiva (eficaz, tempestiva e adequada) do direito 
material33.

32. Em sentido diverso sobre não se tratar de fungibilidade, mas tecendo densa análise e formulando 
indagações relevantes sobre os arts. 986 e 987 do Projeto e seus desdobramentos nos planos teó-
rico e prático, confira-se o estudo de Izabel Cristina Pinheiro Cardoso Pantaleão, integrante desta 
mesma obra coletiva, intitulado “A fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordiná-
rio no Projeto do Novo Código de Processo Civil (PLS 166/10)”.

33. Para aprofundamento do estudo sobre a instrumentalidade do processo e adaptabilidade do pro-
cedimento: BARBOSA MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria pro-
cessual. In: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual: terceira série. São Paulo: 
Saraiva, 1984, p. 87-98; CAPONI, Remo. Autonomia privata e processo civile: gli accordi proces-
suali. In: CARPI, Federico (coord.). Accordi di parte e processo (quaderni della rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile). Milano: Giuffrè, 2008, p. 99-119; DIDIER JR., Fredie. Curso de direito 
processual civil. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 1, p. 40-45; DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, 
Pedro Henrique Pedrosa. Op. cit., p. 54-64; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização pro-
cedimental: um novo enfoque para o estudo do procedimento em matéria processual. São Paulo: 
Atlas, 2008, passim; ANDRADE, Érico. As novas perspectivas do gerenciamento e da “contratua-
lização” do processo. Revista de processo – REPRO, São Paulo: RT, a. 36, n. 193, mar. 2011, p. 167-
200; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: 



O inciso V do art. 118 do Projeto consagra o princípio da adaptabilida-
de do procedimento (ou flexibilização procedimental), ainda que com apa-
rente reserva.

A redação original do PLS 166/2010 consagrava, de forma expressa-
mente mais ampla, a flexibilização procedimental (inciso V do art. 107 e 
§1º do art. 151), permitindo que o juiz, em face das peculiaridades da causa 
e observado o contraditório, modificasse o trâmite processual a fim de me-
lhor tutelar o direito material.

Já a versão aprovada pelo Senado (Substitutivo ao PLS 166/2010) mo-
dificou a redação do inciso V do anterior art. 107 do PLS, consagrando, no 
atual inciso V do art. 118 do Substitutivo, regra mais restrita de adaptabili-
dade, permitindo que o juiz apenas amplie os prazos processuais ou altere 
a ordem de produção dos meios de prova. Já a regra do §1º do art. 151 dei-
xou de ser reproduzida no Substitutivo, sendo, assim, excluída da versão do 
Projeto atualmente em trâmite na Câmara.

Ainda que aparentemente o inciso V do art. 118 do Projeto permita 
uma adaptabilidade do procedimento apenas restrita ou parcial, parece 
mais adequado admitir-se que, de acordo com as peculiaridades do caso 
concreto e, sendo essencial a alteração procedimental para a tutela efetiva 
do direito material, possa o juiz, observando as garantias do contraditó-
rio e da fundamentação adequada das decisões, modificar pontualmente o 
procedimento, mediante utilização da técnica de ponderação de valores e 
princípios no caso concreto (proporcionalidade).

19.	CONCLUSãO

Este breve estudo de alguns dos diversos institutos consagrados no 
Projeto de Novo Código de Processo Civil, revela serem amplos os deveres-
-poderes do juiz. A majoração de seus deveres, assim como a de seus pode-
res, exige, do magistrado, maiores responsabilidades (entre outras, jurídi-
ca, social e política) na condução do procedimento.

Se utilizados corretamente, isto é, à luz do “modelo constitucional do 
Direito Processual Civil”, os instrumentos processuais colocados à disposi-
ção do juiz permitirão que o processo deixe, cada vez mais, de ser um fim 
em si mesmo, tornando-se, efetivamente, meio hábil de realização de tutela 

Malheiros, 2006, passim; e DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 177-187 e 264-380.
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jurisdicional tempestiva e adequada, condizente com o Estado Democrático 
de Direito.
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Capítulo	X
O	projeto	do	novo	CPC	e	a	execução		
definitiva	da	decisão	interlocutória		

do	pedido	incontroverso	

“ O saber está a serviço do homem, 
 e não o homem a serviço do saber”

(J.J. Calmon de Passos)

Bruno regis Bandeira ferreira Macedo1

SUMÁRIO	•	1. Introdução – 2. O Princípio da Duração Razoável do Processo na aplicação 
do pedido incontroverso 3 – O pedido incontroverso – 3.1 A exeqüibilidade da decisão 
interlocutória de pedido incontroverso – 4 Do Projeto do novo CPC e o cumprimento de 
sentença do pedido incontroverso.

1.	INTRODUçãO

Tratar sobre processo em poucas linhas é tarefa árdua e difícil, ainda 
mais em uma obra coletiva abordando o projeto do novo Código de Proces-
so Civil.

E quando o presente artigo homenageia um dos maiores juristas brasi-
leiros – Calmon de Passos, o bom baiano, de palavras concisas, sábias e bem 
eloqüentes sobre o processo efetivo, a missão, com certeza, é cercada de 
responsabilidade e orgulho por compor esta singela homenagem.

Falar de Calmon de Passos e a sua relação com o processo é algo ins-
tigante devido a sua inquietude e a forma simples e incisiva de expressar 
suas ideias, e na década de 90, durante a primeira grande reforma do CPC, 
expressou por meio de vários artigos e livros sobre a necessidade da mu-

1. * Advogado. Especialista em Direto Processual Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC; Mestre em Direito das Relações Sociais na Universidade da Amazônia – UNAMA. Professor 
da disciplina Processo Civil no Curso de Direito na Faculdade de Castanhal – FCAT e Universidade 
da Amazônia – UNAMA; Professor Convidado na Especialização de Direito Processual e Direito 
Público da Universidade da Amazônia – Unama; Membro da ANNEP – Associação Norte/Nordeste 
de Professores de Processo; 
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dança do processo, desde que respeitasse o direito e um verdadeiro alcance 
a prestação jurisdicional do cidadão.

 Portanto, tenho o orgulho do Mestre Calmon de Passos estar presente 
nos meus pensamentos acadêmicos e profissionais.

 No nosso ordenamento jurídico, a promulgação do texto constitucio-
nal em 1988, é considerado um grande avanço, mudança positiva quanto 
a questão do acesso à justiça, pois a Constituição, em seu bojo, ofereceu 
diversos princípios de relevada importância, que destacamos o Princípio 
da Inafastabilidade do Poder Judiciário, inserido no artigo 5º, inciso XXXV, 
primordial pela busca da ordem jurídica, além é claro do devido processo 
legal, disposto no inciso LIV do referido artigo.

As garantias constitucionais também merecem destaques como o Man-
dado de Segurança Coletivo, Habeas Data e podemos citar o ingresso em 
juízo de forma integral e gratuita existente no inciso LXXIV, artigo 5º e que 
é ratificado pela criação das Defensorias Públicas, artigo 133 e por que não 
falar também da Lei n.º 9.099/95, que institui os juizados especiais cíveis e 
os juizados especiais federais regulamentados pela Lei 10.259/01. 

 O CPC sofreu várias mudanças desde a sua criação em 1973, dentre as 
mais importantes poderemos destacar a Lei n.º 9.079/95, surgindo o pro-
cedimento monitório; as Leis n.º 8.038/90 e a 8.950/94 que determinaram 
a mudança da parte recursal; a Lei n.º 8.952/94 que trouxe ao ordenamen-
to jurídico o instituto da tutela, as leis que regularam um novo procedimen-
to recursal, ainda, sobre o novo modelo de cumprimento de sentença e a 
execução, enfim, várias mudanças foram desenvolvendo no decorrer dos 
anos, e no presente trabalho, a tutela antecipada terá destaque.

 O sistema jurídico possui diversas alternativas para uma melhor res-
posta ao jurisdicionado e ratificamos ainda que o princípio da inafastabili-
dade de jurisdição expresso na Constituição Federal continua sendo o prin-
cipal, quanto ao processo civil e ao processo do trabalho, em razão da sua 
importância para uma melhor efetividade do processo.

 A inserção da antecipação da tutela no processo brasileiro assegurou 
ao cidadão, a certeza da prestação jurisdicional célere quando o caso con-
creto estiver em perfeita consonância com os requisitos necessários a con-
cessão desta medida processual. 2 

2. Assim leciona Marinoni: “ Muitas vezes apenas uma tutela imediata – antecipatória ou cautelar 
– é apta para tornar efetiva a prestação jurisdicional. Portanto, como o tempo do processo não 
pode trazer dano ao litigante que necessita do Poder Judiciário, não há outra alternativa, nessas 



Tal posicionamento é esclarecido, por Dinamarco: 
“ A tutela constitucional do processo tem o significado e escopo de assegurar a 
conformação dos institutos do direito processual e o seu funcionamento aos prin-
cípios que descendem da própria ordem constitucional. No campo do processo 
civil, vê-se a garantia da inafastabilidade da tutela jurisdicional.” 3

Portanto, as tutelas quando inseridas em nossa legislação tiveram uma 
recepção calorosa, mas insegura por parte da classe jurídica. Vários opera-
dores tiveram dúvida quanto a sua eficiência, outros questionaram o por-
quê da mudança ou se tal instrumento era o melhor caminho para uma ver-
dadeira reforma do nosso processo civil, no entanto, com o passar dos anos 
constata-se que a inclusão das tutelas foi a mais importante e bem sucedida 
modificação ocorrida no Código de Processo Civil na década de 90.4

2.	O	PRINCíPIO	DA	DURAçãO	RAzOÁVEL	DO	PROCESSO	NA	APLICA-
çãO	DO	PEDIDO	INCONTROVERSO.

A melhor saída para uma resposta jurisdicional rápida tem que ser al-
cançada com pouco esforço, gasto mínimo de dinheiro, esforço, tempo das 
partes, ou seja, a expressão “celeridade processual” é a busca de algo im-
possível? 

O projeto do Novo Código de Processo Civil – NCPC elaborado pelo Po-
der Legislativo nacional com o apoio de diversos juristas renomados nacio-
nalmente tentam concatenar ideais à busca de uma prestação jurisdicional 

hipóteses, a não ser admitir a tutela de urgência antes da ouvida do demandado.” MARINONI, Luiz 
Guilherme. Teoria	geral	do	Processo.2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 366

3. DINAMARCO, Cândido	Instrumentalidade	do	Processo. 11 Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
27.

4. Nesse sentido, assinala Luis Fux: “A reforma processual promovida na década de 90, motivada 
pelos escopos de efetividade do processo e da tempestividade da resposta judicial, trouxe em seu 
bojo instrumentos notáveis, dentre os quais se destacam a “antecipação de tutela” e a concessão 
de poderes ao relator dos recursos para coibir o que poderíamos denominar “abuso do direito de 
recorrer”. No que pertine ao primeiro aspecto, o legislador encartou no sistema processual pátrio 
norma in procedendo habilitando o “juiz” (leia-se: os integrantes das magistraturas em qualquer 
grau de jurisdição) a conceder a antecipação dos efeitos práticos pretendidos pela parte através 
de seu pedido, antes da decisão final, desde que exibida prova inequívoca conducente à verossi-
milhança da alegação de que o direito sub judice reclama pronta resposta posto em “estado de pe-
riclitação” ou em “estado de evidência”. O novel instituto participa da ideologia que cerca o cons-
titucionalizado princípio do due process of law, porquanto não se pode acenar para a parte com 
essa promessa constitucional se, diante de casos em que o direito está na iminência de perecer ou 
se revela líquido e certo, posterga-se-lhe a imediata prestação de justiça. Ambos são casos em que 
a resposta jurisdicional deve ser imediata. Na periclitação, porque o direito não pode aguardar as 
delongas da ordinariedade sem realização imediata, sob pena de perecer.” Texto extraído do sítio: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9179. Acesso em 20.10.2009 as 16:47 h.
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conseguida de forma simples, ou seja, a concretização da duração razoável 
da lide em período de tempo razoável.5

 Ocorre a dificuldade do ordenamento jurídico existente em simplifi-
car o processo no decorrer dos anos passados e verifica que as tutelas são 
soluções existentes no decorrer das lides para que o magistrado ordene a 
efetivação da medida e garanta ao jurisdicionado a certeza da efetivação 
dos seus direitos. 

 A opinião de Sergio Arenhart assegura: “ No campo da efetividade do 
processo, destaca-se o movimento pela busca das tutelas jurisdicionais di-
ferenciadas. Quer-se a construção de mecanismos de tutela adequados à 
realidade de cada direito material sustentado no processo”.6 

 Sendo as tutelas, um verdadeiro caminho para a efetividade do proces-
so, é necessária a sua consolidação e aceitação, principalmente pelos ma-
gistrados, de que quando o caso concreto necessitar de medidas eficazes 
para satisfação do direito do autor.

 Conforme exposto, a reforma processual civil, trouxe benefícios a to-
dos os hermeneutas jurídicos, face a possibilidade de utilização de um ins-
trumento certo e determinado para a garantia de que seu direito será pro-
tegido de forma plena e eficaz.7

 E o texto constitucional, refere-se ao principio da inafastabilidade do 
Poder Jurisdicional, além da razoável duração do processo quanto a pres-
tação por parte do Poder Judiciário em uma resposta rápida e efetiva para 
o requerente. 8

 Sobre a real efetividade do processo e a sua importância, leciona Ma-
rinoni:

“Se o tempo do processo é algo ineliminável, exatamente porque o Estado precisa 
de tempo para averiguar a existência dos direito, também é verdade que a demora 
do processo constitui um custo muito alto para a parte que tem razão. Custo que 
pode significar angústia, ansiedade, privação, necessidade e até mesmo miséria. 

5. Assim informo: “ O critério a ser utilizado para mensurar a razoabilidade da duração de um pro-
cesso é totalmente particular em cada caso não havendo de maneira alguma uma tabela ou ins-
trumento para informar o lapso temporal por causa do início do processo ao seu julgamento.” Os 
aspectos procedimentais da petição inicial e da contestação e o novo Código de Processo Civil. 
In:O	projeto	do	Novo	Código	de	Processo	Civil.	Salvador: Juspodivm, 2011, p.82

6. ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis	da	Tutela	Inibitória	Coletiva.	São Paulo:	RT, 2003, p. 32
7. São precisas as lições de Calmon sobre a tutela antecipada na obra: Da	antecipação	da	tutela	

Reforma	do	CPC.	São Paulo: Saraiva, 1996
8. Artigo 5º, LXXVIII “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável dura-

ção do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”



Dessa forma, o jurista tem o dever de buscar soluções para que possam ser elimi-
nados, ao menos em parte, os males acarretados pela demora do processo, sabido 
que, como dizia Carnelutti, processo é vida.” 

E ratifica, ainda:
“Nesses casos, segundo o nosso entendimento, é possível a tutela antecipatória, 
pois o autor somente pode esperar para ver realizado o seu direito quando este 
ainda depende de demonstração em juízo. Ou melhor: é injusto obrigar o autor a 
esperar a realização de um direito que não se mostra mais controvertido.” 9

E conforme, salientado, fica nítida a existência, do avanço da tutela no 
ordenamento jurídico pátrio, face a sua efetividade e presteza ao andamen-
to da lide, assegurando a parte necessitada, o direito pleiteado, com base 
nos requisitos à sua concessão, sendo que o magistrado possui a faculdade 
de antecipar ou não os efeitos da tutela pretendida.10 

3.	O	PEDIDO	INCONTROVERSO

Conforme alicerçado nas palavras acima, nítida é a presença e necessi-
dade da tutela jurisdicional no processo, e, para tornar mais ágil e célere o 
cumprimento desta tutela, existe a do pedido incontroverso, ocasião a qual 
o réu reconhece de forma parcial os pedidos pleiteados pelo autor. 11

Ao concordar com os termos dos pedidos, o réu estará demonstrando 
ao juízo, que não resta mais dúvidas quanto à execução daquele valor de-
vido, não necessitando todo o procedimento existente em nosso diploma 
processual civil, podendo ser realizado a constrição dos bens do executado 
ou entrega de algo certo e determinado, de forma rápida e efetiva.

A tutela do pedido incontroverso é a concordância da parte adversa, 
quanto a um dos objetos da lide, e poderá ser concedida a tutela após a 
resposta do requerido ou ausência, pois é nesse momento em que é apre-
sentada a defesa, impugnando ou não todos os fatos contidos na inicial, mas 
é de bom alvitre, informar sobre o respeito ao devido processo legal quanto 
ao procedimento existente.12

9. MARINONI, Luiz Guilherme. A	antecipação	da	tutela. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.47.
10. Artigo 273 do CPC: “ O juiz, poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença 
da verossimilhança da alegação.”

11. Artigo 273 § 6º do CPC “ A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais 
dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.”

12. Assim informa o prof. Nelson Nery quando do advento da tutela antecipada em 1994: “Nada obsta 
que o autor peça o adiantamento da parte incontrovertida, sob a forma de tutela antecipatória, 
como, aliás, vem previsto no art. 186bis do Código de Processo Civil italiano, introduzido pela 
reforma que ocorreu naquele país em 1990. (...) Entendemos aplicável ao sistema processual bra-
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O autor poderá realizar vários pedidos na sua inicial, desde que obede-
ça aos requisitos do artigo 292 do Diploma Processual Civil, e se no decor-
rer da lide houver a concordância do requerido quanto a algum dos pleitos 
exarados pelo requerente, pode-se afirmar da possibilidade de concessão 
da tutela antecipada de pedido incontroverso13.

Quanto a impugnação não ser forma especifica: 
 Não se operando a impugnação especificada, como determinado pelo CPC, haverá 
presunção de veracidade dos fatos não rebatidos, não se podendo qualificar como 
hipótese de nulidade o fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada, em 
vista de desídia do réu, desprezando a colheita de provas, apegando-se – para 
a formação do seu convencimento – no fato de os argumentos do autor serem 
admitidos como incontroversos em vista do comportamento assumido pelo de-
mandado” (Montenegro, 2008, p. 343).

O ônus de impugnação especifica, deverá ser feita, em sua peça contes-
tatória, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo au-
tor na inicial, com o respaldo constitucional do devido processo legal, não 
tendo nenhuma forma de violação ao direito do réu, pois o seu momento 
processual adequado foi garantido.14

O jurista Henrique Mouta leciona que é possível ocorrer situação em 
que um capitulo necessite de instrução probatória, enquanto outro, permi-
te a resolução antecipada pela inexistência de fatos contraditórios ou mes-
mo, quando o réu, ao ser citado, reconheça juridicamente um dos pedidos, 
impugnando o outro.15

E complementa, ainda: “ Pedido incontroverso é pedido reconhecido ou 
mesmo não impugnado, podendo ocorrer quando, havendo cumulação( em 
regra a cumulação simples) de pedidos, o réu impugna apenas um deles.”

O principio da eventualidade tem que ser respeitado pelo réu quando 
impugna os pedidos realizados pelo sujeito ativo da lide, em face de estar 

sileiro o mesmo procedimento, pois do contrário haveria abuso de direito de defesa do réu, que 
não contesta mas nada faz para pagá-los, postergando o processo para a discussão dos outros 100 
que entende não serem devidos. Assim, pode o juiz, a requerimento do autor, antecipar os efei-
tos executivos da parte não contestada da pretensão do autor, com fundamento no CPC, 273, II.” 
(NERY JR, Nelson. Atualidades	sobre	o	processo	civil:	a	reforma	do	Código	de	Processo	Civil	
brasileiro	de	1994	e	1995. São Paulo: RT, 1996, p. 131)

13. Somente poderá haver a concessão de tutela do pedido incontroverso, se houver, a existência de 
vários pedidos, pois caso seja somente um, estaríamos informando, sobre o julgamento antecipa-
do da lide.

14. Artigo 5º, LV da Constituição Federal
15. ARAÚJO, José Henrique. Coisa	Julgada	Progressiva	&	Resolução	Parcial	do	Mérito.	Curitiba: 

Juruá. 2008, p. 314



acatando todos os fatos apresentados e não pode de forma alguma a contes-
tação possuir caráter de peça processual ampla e genérica, não informando 
ao juiz todos os fatos que possam alterar o direito da parte postulante.16

Exemplo cabível na situação da concessão da tutela antecipada de pe-
dido incontroverso pode ser expresso da seguinte forma: Paulo Cintura 
possuía relacionamento com a Sra. Marina da Glória, e depois de anos de 
felicidade e intenso amor nasceu um menino, mas de forma inexplicável, o 
casamento não suportou e houve a separação. Marina, por meio de seu ad-
vogado ajuizou ação, e requereu alimentos no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) cumulado com pedido de guarda alternada com pedido de tutela 
antecipada, mas na peça contestatória o requerido não aceitou nenhum da-
queles pedidos.

Na audiência preliminar, Paulo informou que o valor oferecido estava 
compatível, mas contestou veemente a guarda alternada em razão de de-
sejar a compartilhada. Então, o magistrado concedeu a tutela antecipada 
de pedido incontroverso quanto aos alimentos e fixou audiência posterior 
para a outra questão.

Dessa forma, houve a resolução parcial de mérito da questão quanto 
aos alimentos e o seu cumprimento é imediato, ou seja, houve a formação 
de um titulo executivo judicial, que não é sentença e sim decisão interlocu-
tória de mérito.

Neste mesmo exemplo, se falássemos que o juiz determinou, sem o 
consentimento de Paulo o valor informado e o requerido não utilizasse ne-
nhum recurso ou manifestação quanto a decisão ou ate mesmo omissão 
quanto ao valor da pensão.

É caso de coisa julgada a não interposição do recurso?

Sim, lógico que sim, a matéria foi decidida e não houve manifestação 
do requerido de forma oportuna e não cabe ao juiz decidir mais uma vez na 
prolação da sentença.

Sobre o assunto, explana Carrion que os fatos não contestados presu-
mem-se verdadeiros. A contestação por negação geral, no processo do tra-
balho, como no cível, é ineficaz.17

16. Artigo 847 da CLT : “Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir a sua defesa, 
após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes.”

17. CARRION, Valentin. Comentários	à	Consolidação	das	Leis	do	Trabalho.	30 ed. São Paulo: Sarai-
va. 2005, p. 689
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E assim informa Marinoni: 
“ Ainda mais evidente é a necessidade da pronta tutela da parte da demanda 
que se tornou incontroversa no curso do processo. Seguindo-se o clássico e 
antigo princípio de que o julgamento do mérito deve ser feito em uma única 
oportunidade e, portanto, sem qualquer forma de cisão, é inevitável concluir 
que parcela do pedido poderá se tornar madura para julgamento no curso do 
processo. Esse problema se torna ainda mais visível quando se pensa na cumu-
lação dos pedidos e, especialmente, na circunstância de que essa cumulação é 
estimulada pelo princípio da economia processual. Ora, a impossibilidade de 
cisão do julgamento do mérito, ou seja, do julgamento antecipado de apenas um 
dos pedidos cumulados, torna risível qualquer economia que se pretenda por 
meio da cumulação.”18 

E a tutela do incontroverso sendo aplicada com o respeito ao principio 
constitucional do devido processo legal, é uma ferramenta essencial à bus-
ca de um processo célere e justo às partes em que a espera demasiada no 
julgamento das demandas poderá provocar um enorme prejuízo a parte.

Institutos simples e fáceis de serem aplicados, em nosso processo, não 
podem ser tratados como fenômenos passageiros sem efetividade.

A busca por um processo justo, célere e efetivo é o grande objetivo de 
qualquer ordenamento jurídico existente, face o principio garantido em 
nossa lei magna de um processo sem dilações indevidas corresponde ao 
anseio de uma sociedade que luta por seus objetivos.19

3.1	A	 exeqüibilidade	da	decisão	 interlocutória	de	pedido	 incontro-
verso	

O evoluir de nossa sociedade, a desenvoltura e a dinamicidade das re-
lações de trabalho, pela tecnologia e globalização, resulta em um mercado 
muito mais competitivo e voraz, e cabe ao Estado, por meio do seu Poder 
Jurisdicional, a entrega ao seu cidadão de instrumentos capazes de dirimir 
a lide, de maneira efetiva e célere, para uma melhor segurança jurídica.

O artigo 475-O do Diploma Processual Civil assegura a execução pro-
visória da sentença, mas no caso em tela estaríamos falando de algo que já 
tem o efeito de coisa julgada, em virtude do fato incontroverso, e com isso o 
julgador possui pressuposto suficiente para o julgamento desse item.

18. Op. Cit., 2007, p.370-1
19. Artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asse-

gurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.



Dessa maneira, é cabível, a execução definitiva daquele pedido incon-
troverso, em razão de ser matéria totalmente julgada, não possuindo ne-
nhuma das partes pretensão recursal quanto a decisão efetivada, pois o 
magistrado possibilitou a efetivação do pedido, devido a aceitação do su-
plicado, e, não temos dúvida alguma, da possibilidade de ser aplicada face a 
sua agilidade e eficácia, quanto a resolução da lide.

Sobre título executivo é importante ressaltar das condições necessá-
rias quanto a possibilidade de ser exercida o Poder Estatal quanto a satis-
fação do crédito.

O titulo é o instrumento utilizado pelo credor perante o Poder Jurisdi-
cional demonstrando a sua certeza, liquidez e exigibilidade.20

E o titulo pode ser extrajudicial e judicial. 

O primeiro localiza-se no artigo 585 do CPC.

Já no artigo 475 – N do Diploma Processual Civil informa sobre os tí-
tulos executivos judiciais e no rol apresentado não é identificada a decisão 
interlocutória como passível de executoriedade, apesar do inciso primeiro 
informar que a sentença proferida no processo civil que reconheça a exis-
tência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia seja 
aceita como titulo.

Mas, o que se discute, no presente estudo, é sobre a real possibilidade 
de aplicação da execução definitiva e liquidação de sentença para poste-
rior cumprimento daquele valor incontroverso havido na decisão proferida 
pelo magistrado. O fato deve ser colocado em discussão em razão do legis-
lador não ter colocado a decisão interlocutória como titulo executivo. 

Ou pode-se afirmar que a decisão interlocutória de pedido incontro-
verso é uma sentença parcial antecipada.

20. Quanto aos atributos da possibilidade de execução de decisão interlocutória segue lição de Fredie 
Didier Jr; Leonardo Cunha, Paula Braga e Rafael Oliveira: “Afora tudo isso, é preciso lembrar que 
decisões interlocutórias podem ser título executivo judicial, na forma do inciso I do artigo 475 – 
N. A execução pode ser provisória, como no caso da tutela antecipada ou definitiva, se tratar de 
decisão interlocutória de mérito – espécie de decisão parcial definitiva. Para que uma decisão 
interlocutória seja titulo executivo, basta que reconheça, ainda que provisoriamente, a existência 
de um dever de prestar. Como se percebe, a hipótese contida no inciso I do artigo 475 – N do CPC 
constitui um tipo legal aberto, operando-se no modo tipológico-comparativo e funcionando com 
base na semelhança, de sorte que se revelam amplos os casos enquadráveis na definição legal” 
Curso	de	Direito	Processual	Civil.	Execução.	v.	5,	3ª Ed. Salvador: Jus podivm, 2011, p. 167 
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Leva-se a conclusão rápida do assunto, sobre a possibilidade de duas 
ou mais sentenças em processo cognitivo, ou poderia falar-se de capitulo 
da sentença.

Percebe-se a lacuna existente em nossa legislação processual civil 
quanto a um tema interessante e prático na atualidade jurídica em que 
meios efetivos da satisfação do credor no processo de conhecimento estão 
claros. 

Enfim, é certo afirmar que a decisão interlocutória de concessão de tu-
tela antecipada baseada em pedido incontroverso gera uma exeqüibilida-
de definitiva ocasionando a coisa julgada e a possibilidade de satisfação do 
credor perante o devedor, seja em quantia, entrega de coisa ou obrigação, 
pelo simples razão de confissão do requerido.

Deve-se levar em conta que a presente manifestação do requerido foi 
manifestamente voluntária perante o magistrado sem a ocorrência de qual-
quer vício decorrente do ato de vontade, impedindo qualquer forma de re-
corribilidade, tornando a decisão interlocutória com característica de coisa 
julgada material.21

E segundo lição de Fredie Didier Jr; Leonardo Cunha, Paula Braga e Ra-
fael Oliveira: 

“Afora tudo isso, é preciso lembrar que decisões interlocutórias podem 
ser título executivo judicial, na forma do inciso I do artigo 475 – N. A exe-
cução pode ser provisória, como no caso da tutela antecipada ou defini-
tiva, se tratar de decisão interlocutória de mérito – espécie de decisão 
parcial definitiva. Para que uma decisão interlocutória seja titulo execu-
tivo, basta que reconheça, ainda que provisoriamente, a existência de um 
dever de prestar. Como se percebe, a hipótese contida no inciso I do arti-
go 475 – N do CPC constitui um tipo legal aberto, operando-se no modo 
tipológico-comparativo e funcionando com base na semelhança, de sorte 
que se revelam amplos os casos enquadráveis na definição legal”22 

E quando o magistrado concede a decisão interlocutória baseada em 
pedido incontroverso, finaliza aquele assunto discutido durante a lide ge-
rando uma decisão definitiva com características de coisa julgada sobre o 

21. Assim ensina o Professor Calmon de Passos sobre a possibilidade de considerar coisa julgada 
quando não há recurso sobre a decisão interlocutória de pedido incontroverso (CALMON DE PAS-
SOS. José Joaquim. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil.	9ª Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
v.3 p.72)

22. Curso	de	Direito	Processual	Civil.	Execução. v. 5, 3ª Ed. Salvador: Jus podivm, 2011, p. 167 



pedido incontroverso, enquanto os demais prosseguirão na lide com base 
no procedimento legal.23 

Portanto, o presente caso, apesar de não estar disposto na legislação de 
forma clara, é caso de execução definitiva.24

A explanação de Henrique Mouta informa que a resolução de mérito 
pode ser proferida não só mediante sentença, mas também mediante in-
terlocutórias de conteúdo meritório, capazes de ensejar de um lado, coisa 
julgada e de outro, ficarem passíveis de ação rescisória.25 

Ainda sobre o pedido incontroverso: 
“ Havendo admissão parcial da pretensão pelo réu, quando, por exemplo, o autor 
pede 200 e o réu admite a dívida, mas diz que o valor é de 100, na verdade há 
parte da pretensão sobre a qual não houve controvérsia. Nada obsta que o autor 
peça adiantamento da parte incontrovertida, sob a forma de tutela antecipatória 
(...) Essa decisão, que só pode ser proferida a requerimento da parte, vale como 
titulo executivo, e conserva a sua eficácia, ainda que o processo seja extinto sem o 
julgamento do mérito.”26 (Nelson e Rosa Nery, 2006, p. 460)

 Portanto, no atual Diploma Processual destacam-se duas observações: 
a tutela antecipada de pedido incontroverso é inquestionável e de fácil 
compreensão. E a possibilidade da decisão interlocutória ser título executi-
vo judicial não está explicito. 

23. Henrique Mouta realiza a seguinte ponderação: “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 juridicamen-
te. Realmente, pedido incontroverso é pedido reconhecido ou mesmo não impugnado, podendo 
ocorrer quando, havendo cumulação (em regra a cumulação simples – somatória sem dependên-
cia) de pedidos, o réu impugna apenas um deles. Decisão interlocutória de mérito no projeto do 
novo CPC: reflexões necessárias. In: O	projeto	do	Novo	Código	de	Processo	Civil.	Salvador: Jus-
podivm, 2011, p. 220-1

24. Antonio Adonias e Rodrigo Klippel comentam sobre a execução definitiva: “ Nesses casos, uma 
vez que o Estado-Juiz proíbe a autotutela do indivíduo, é necessário que o Estado cumpra seu 
papel jurisdicional, utilizando-se dos instrumentos disponíveis para entregar à parte credora a 
obrigação que possui por direito. O Estado é autorizado a tomar atitudes, inclusive de ofício, a 
fim de obter a satisfação da obrigação, sancionando o devedor, inclusive invadindo sua esfera 
patrimonial, se for o caso, para que possa conseguir deste, mesmo que de forma forçada, o cumpri-
mento da obrigação. Essas decisões condenatórias, mesmo que ainda sejam provisórias em razão 
da possibilidade de revisão e mutação do julgado proferido em cognição sumária e superficial(na 
maioria das vezes), são tidas como titulo executivo judicial, conforme redação do artigo 475-N, 
inciso I do CPC, que dispõe que são títulos executivos judiciais a sentença proferida no processo 
civil.” KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antônio Adonias. Manual	de	Processo	Civil. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2011, p. 1521

25. Op. Cit. p. 346 
26. NERY JR, Nelson e Nery, Rosa. Código	de	Processo	Civil	Comentado.	9ª ed. São Paulo: RT. 2006, 

p. 460
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4.	DO	PROJETO	DO	NOVO	CPC	E	O	CUMPRIMENTO	DE	SENTENçA	DO	
PEDIDO	INCONTROVERSO

Falar-se-á sobre o projeto em que teve relatório do Senado sob o nº 
166/10, informando e transcrevendo os artigos pertinentes ao trabalho re-
alizado.27 

Existem no projeto do novo CPC, dois tipos de tutela: urgência e evi-
dência.28 

Quanto ao pedido incontroverso esta no artigo 285, II, da seção III, de-
nominada de Tutela da Evidência, do Titulo – Tutela de Urgência e Tutela 
de Evidência :

Artigo 285: “ Será dispensada a demonstração de risco de dano irreparável ou 
de difícil reparação quando: II – Um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela 
deles mostrar-se incontroverso, caso em que a solução será definitiva;”29 (grifo 
nosso)

Em um primeiro momento denota-se a intenção do legislador do novo 
CPC a informação de que a concessão da tutela de evidencia no caso de 
pedido incontroverso torna-se definitiva, não restando alternativa, senão o 
seu cumprimento.

No CPC de 1973, em seu artigo 273, § 6, informa somente quando da 
possibilidade de concessão da tutela antecipada de pedido incontroverso, 
não informando da sua definitividade.

Merecem elogios a postura dos legisladores do novo CPC em consagrar 
algo bastante claro e nítido, não restando dúvidas sobre a possibilidade de 
coisa julgada de decisão interlocutória, fazendo que a decisão possa ser 
exeqüível e cumprida desde então, não dependendo da prolação de senten-
ça, algo já incontroverso.

A partir do momento em que a parte possui esta prerrogativa de conse-
guir junto ao Poder Judiciário a satisfação do seu direito por meio de deci-

27. Na Câmara dos Deputados recebeu o n.º PL 8.046/2010
28. Maiores esclarecimentos sobre a diferença entre tutelas indica-se a obra de Herval Sampaio deno-

minada Tutelas	de	Urgência.	Sistematização	das	liminares. São Paulo: Atlas. 2011
29. “I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 

requerente; III – a inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito alegado pelo 
autor a que o réu não oponha prova inequívoca; IV – a matéria for unicamente de direito e hou-
ver jurisprudência firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Parágrafo 
único: Independerá igualmente de prévia comprovação de risco de dano a ordem liminar, sob co-
minação 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.” 



são interlocutória, de forma definitiva, é certo afirmar sobre o cumprimen-
to do preceito constitucional do processo sem dilações indevidas. 

A concessão da tutela de evidência caracteriza um grande avanço den-
tro do processo cognitivo, pois quando o direito material é evidente e claro, 
não se pode ficar discutindo sobre a possibilidade ou não de garantir um 
pleito antecipatório. 

A inovação é necessária dentro do procedimento cognitivo. 

Assim comenta José Herval Sampaio sobre a tutela de evidência:
“ 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 de efetividade do direito e segu-
rança 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” 30 

Não ocorre a violação do devido processo legal, quando da ordem judi-
cial de cumprimento de sentença da decisão interlocutória baseada em pedi-
do incontroverso devido a sua força de tornar-se coisa julgada, indiscutível 
de reapreciação por recurso, podendo ser rescindida pela Ação Rescisória.

Outros dispositivos do projeto do novo CPC asseguram e ratificam a 
construção da nova ideologia simplista e útil à duração razoável do proces-
so civil, conforme seguem abaixo:

- Artigo 489. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável 
e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso; (grifo nosso)

- Artigo 505. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença im-
pugnada, provisória ou definitiva, no que couber, às decisões que concederem 
tutelas de urgência ou evidência, em primeiro ou segundo graus de jurisdição, 
inclusive quanto a liquidação. (grifo nosso)

O assunto é muito interessante e inovador diante das nossas concep-
ções tradicionais e simplificadas de um processo caracterizado pela demo-
ra e insuficiência de instrumentos capazes de garantir a satisfação plena do 
credor numa demanda.

Não restam dúvidas da aproximação do principio da duração razoável 
do processo no que concerne à possibilidade de inserção de instrumentos 
processuais garantidores de uma maior e melhor prestação jurisdicional ao 
cidadão.

30. Op. Cit, 2011, p. 62-3
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Henrique Mouta assinala da seguinte maneira:
“ A partir do momento em que o NCPC deixar clara a possibilidade de decisão in-
terlocutória de mérito, também passará a consagrar a possibilidade de formação 
progressiva da coisa julgada e a multiplicidade de momentos para o cumprimen-
to 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 al-
cançar a imediata tutela do direito e, em síntese, evitando dilações indevidas.”31

O projeto do NCPC colaciona artigos que resultam a interpretação fácil 
e eloquente sobre a forma de satisfação do direito do credor, conforme de-
monstrado acima, face a possibilidade clara de satisfação parcial do credor 
em um certo momento da lide, ocasionando um desgaste menor entre as 
partes, fazendo com que a conciliação possa ser alcançada de maneira breve.

A resposta obtida pelo jurisdicionado em um tempo razoável no decor-
rer da lide gera um respeito ainda maior pelo Poder Jurisdicional e de todos 
os que integram e lutam pela consolidação de um Brasil justo e imparcial. 

Considerando a decisão interlocutória baseada em pedido incontrover-
so como definitiva e, possível de realizar coisa julgada material, com carac-
terística de resolução parcial da lide, conota-se o surgimento deste diploma 
processual como um avanço e respeito a ideologia dos processualistas que 
objetivaram o processo efetivo em curto lapso temporal.

Com certeza, estas eram umas das aspirações do professor J.J Calmon 
de Passos em seus estudos, afinal a justiça e o direito são conceitos dese-
jados por todos os hermeneutas jurídicos e, sem nenhuma dúvida, o nos-
so homenageado sempre carregou em seus escritos por toda a sua vida, 
a evolução e concretização de um processo simplificado e efetivo a toda 
sociedade. 
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Capítulo	XI
A	constitucionalização		
do	processo	e	o	projeto		

do	Novo	Código	de	Processo	Civil

daniel Gomes de Miranda1

SUMÁRIO	•	1. Colocação do problema; 2. O projeto do novo Código de Processo Civil e o 
neoprocessualismo; 3. Modos de constitucionalização do processo; 3.1. Da constituciona-
lização quando da criação/atualização legislativa; 3.2. Da constitucionalização quando da 
interpretação legislativa; 3.3. Da constitucionalização quando da aplicação da lei; 4. Consi-
derações finais; Referências bibliográficas.

1.	COLOCAçãO	DO	PROBLEMA

A ciência jurídica desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial procu-
rou se desvencilhar do pensamento positivista puro, de inspiração kelse-
niana, para volver o Direito a valores, readmitindo a axiologia como compo-
nente da noção de direito, manifestada, sobretudo, pelos valores de justiça 
e de legitimidade2.

Seguindo essa linha de idéias, o constitucionalismo desse período fun-
dou-se numa compreensão de que a ordem jurídica é composta por nor-
mas dotadas de alta carga axiológica, dentre elas aquela que prima pela 
dignidade da pessoa humana, como vetor fundamental de um ordenamento 
jurídico.

Essa compreensão, amoldurada à idéia, também kelseniana, de supre-
macia hierárquica da Constituição, fez com que não durasse muito tempo 
até que teóricos começassem a defender a influência das normas constitu-
cionais sobre todo o ordenamento jurídico3.

1. Mestre em Direito pela UFC. Professor da Faculdade 7 de Setembro, nos cursos de graduação e 
pós-graduação. Professor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará – ESMEC. Pro-
fessor no Curso Professor Jorge Hélio. Fundador do Jurisdictio – Instituto de Aprimoramento do 
Conhecimento Jurídico. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Secretário 
Geral da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo – ANNEP. Advogado.

2. VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria	da	Norma	Jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.
3. “Daí a obrigação – não mais livre escolha – imposta ao jurista de levar em consideração a priorida-

de hierárquica das normas constitucionais, sempre que se deva resolver um problema concreto. 
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O direito processual não ficou alheio a essa linha de pensamento, de 
sorte que se advoga, nos países de tradição jurídica romano-germânica, a 
produção de efeitos dos valores constitucionais sobre a ordem jurídica pro-
cessual4. 

O projeto do novo Código de Processo Civil também restou influencia-
do pela constitucionalização do direito, buscando inserir no texto legal as 
diretrizes constitucionais relativas ao processo, dando primazia à axiologia 
constitucional.

Até que esse estágio fosse alcançado, quatro etapas de evolução teórica 
se seguiram, conforme roteiro teórico discriminado por Fredie Didier Ju-
nior5, quais sejam:

a)	 Sincretismo	ou	Praxismo. Num primeiro momento, não havia qual-
quer preocupação científica com o processo. Essa fase, que prevaleceu 
das origens até quando se começou a especular, no século XIX, sobre 
a natureza jurídica da ação e do próprio processo, desenvolveu uma 
visão linear do ordenamento jurídico, caracterizando-se pela confusão 
entre os planos material e processual do ordenamento.

b)	 Processualismo. Nessa etapa, iniciada no século XIX, passa-se defen-
der a plena consciência da autonomia da ação e dos demais institutos 
processuais, sendo marcada pelas grandes construções científicas do 
direito processual.

É o período de desenvolvimento das grandes teorias processuais, como, 
por exemplo, aquelas concernentes à natureza jurídica da ação e do proces-
so, as condições da ação e os pressupostos processuais. 

[...] a solução para cada controvérsia não pode mais ser encontrada levando em conta simples-
mente o artigo de lei que parece contê-la e resolvê-la, mas, antes, à luz do inteiro ordenamen-
to jurídico, e, e, particular, de seus princípios fundamentais, considerados como opções de base 
que o caracterizam.” (PERLINGIERI, Pietro. Perfis	do	Direito	Civil.	Introdução	ao	Direito	Civil	
Constitucional. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 5)

4. Dentre os autores que adotam essa concepção, vale a pena mencionar: GUERRA, Marcelo Lima. 
Direitos	fundamentais	e	a	proteção	do	credor	na	execução	civil.	São Paulo: RT, 2003; MARI-
NONI, Luiz Guilherme. Teoria	geral	do	Processo.	São Paulo: RT, 2006; CAMBI, Eduardo. Neo-
constitucionalismo	e	Neoprocessualismo. 2. ed. São Paulo: RT 2011; MITIDIERO, Daniel Fran-
cisco. Colaboração	no	Processo	Civil	–	Pressupostos	Sociais,	Lógicos	e	éticos. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009; SAMPAIO JUNIOR, José Herval. Processo	 constitucional – nova	
concepção	de	jurisdição. São Paulo: Método, 2008.

5. DIDIER JR., Fredie. Curso	de	direito	Processual	Civil. 13 ed. Vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2011, 
p. 31.



c)	 Instrumentalismo.	Reconhecendo a natureza científica do processo, 
bem como sua autonomia, defende uma relação de interdependência 
entre o direito material e o direito processual, de modo que este ser-
ve de instrumento para a efetivação daquele, que, por sua vez, confere 
sentido a este.

O processo, segundo essa corrente de pensamento, é teleológico. Volta-
-se à efetivação do direito material, para o qual serve de instrumento de 
tutela e concreção.

d)	 Neoprocessualismo. É a fase atual do processo civil brasileiro. O direi-
to processual não pode ser aplicado sem que, antes, seja aferida a com-
patibilidade das normas infraconstitucionais como sistema normativo 
estabelecido na Constituição. Em suma: enxerga-se o processo sob a 
ótica constitucional.

O projeto do novo Código de Processo Civil não poderia se desvencilhar 
do momento histórico-doutrinário em que inserido. E não o fez. Em ver-
dade, o projeto dispõe, logo no art. 1º, que “O processo civil será ordenado, 
disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais 
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-
-se as disposições deste Código.”

2.	O	PROJETO	DO	NOVO	CóDIgO	DE	PROCESSO	CIVIL	E	O	NEOPROCES-
SUALISMO

O Estado Democrático de Direito instituiu uma ordem jurídica mate-
rial, em que os direitos fundamentais assumem a configuração de normas 
jurídicas estruturantes de todo o sistema jurídico, fazendo surgir uma or-
dem objetiva de valores.

Por ordem objetiva de valores, pretende-se afirmar que os direitos fun-
damentais representam-se por regras e princípios possuidores de validez 
objetiva e universal, tendo sua aplicabilidade desvinculada de qualquer ex-
periência do indivíduo.

Admite-se, em razão disso, um caráter objetivo dos direitos fundamen-
tais, que deixam de ser meras garantias de proteção para assumir a feição 
de pautas principiológicas que influenciam todo o sistema normativo.

Pode-se afirmar, ainda, que os direitos fundamentais representam 
princípios gerais do sistema jurídico, na medida em que suas normas, na 
grande maioria, se estruturam como princípios, os quais, trazendo em seu 
bojo os valores fundamentais da Constituição, expressam os pilares da or-
dem jurídica.
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Segundo Robert Alexy6, as normas de direitos fundamentais são im-
portantes para o ordenamento jurídico em razão de dois atributos: (i) a 
fundamentalidade formal, que resulta da primazia hierárquica dessas nor-
mas, haja vista que ocupam a posição mais elevada na estrutura escalonada 
do ordenamento; e (ii) a fundamentalidade material, que permite atribuir 
a essas normas a qualidade de viabilizar as decisões sobre a estrutura nor-
mativa do Estado e da sociedade.

A idéia que fundamenta toda essa nova ordem jurídica parte do pres-
suposto de que a Dignidade da Pessoa Humana constitui o fundamento de 
todos os demais princípios constitucionais. Representa, no dizer de Glauco 
Barreira Magalhães Filho7, o fundamento material da unidade axiológica da 
Constituição, harmonizando os demais direitos fundamentais.

Expressa-se, assim, uma repersonificação e, concomitantemente, uma 
despatrimonialização e uma funcionalização do Direito, na medida em que 
a proclamação da Dignidade da Pessoa Humana, como vetor do sistema 
constitucional, rende primazia ao sujeito de direitos, visando a afastar o in-
dividualismo patrimonialista despersonalizado que dominara, por séculos, 
a doutrina jurídica.

Supera-se o paradigma da igualdade liberdade formal, típica do Estado 
Liberal, bem como da igualdade material, própria do Estado Social, para se 
atingir uma ordem jurídica fundada na solidariedade, valor fundamental – 
positivado no texto constitucional brasileiro – do Estado Democrático de 
Direito.

Além disso, os valores objetivos inseridos na Constituição é que, irra-
diando-se sobre o direito infraconstitucional, sobretudo o processual, pro-

6. ALEXY, Robert.	Teoria	de	los	Derechos	Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos e 
Constitucionales, 1979, pp. 503-506.

7. “A pessoa humana é o valor básico da Constituição, o Uno do qual provém os direitos fundamen-
tais não por emanação metafísica, mas por desdobramento histórico, ou seja, pela conquista dire-
ta do homem. Só podemos compreender os direitos fundamentais mediante o retorno à idéia de 
dignidade da pessoa humana, pela regressão à origem. Havendo colisão de direitos fundamentais 
em um caso concreto, deve-se referi-los à noção de dignidade da pessoa humana, pois nela todos 
os princípios encontrarão a sua harmonização prática, descobrindo-se uma solução que considera 
a existência de todos os direitos fundamentais, ao mesmo tempo que se procede a uma hierar-
quização entre eles, em consonância com a compreensão social do que é mais relevante para se 
alcançar o fim coletivo e a dignificação da pessoa humana.

A dignidade da pessoa humana (Uno) serve de pré-compreensão para os direitos fundamentais 
(emanações), e a compreensão dos últimos, no caso concreto, através do retorno à idéia original, 
configurará um círculo hermenêutico.” (MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. hermenêutica	e	a	
Unidade	Axiológica	da	Constituição. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 229).



duzem efeitos hermenêuticos que promovem severa mudança de perspec-
tiva na compreensão de institutos jurídicos seculares, na medida em que, 
buscando à efetivação da noção da solidariedade nas relações jurídicas pro-
cessuais, a constitucionalização manifesta-se, sobremodo, através da pro-
moção da cooperação no processo8, rendendo fundamento, principalmente, 
à ideia de lealdade e boa-fé processual.

O princípio da cooperação, manifestação do princípio da solidariedade, 
parece ser o grande avanço do Código de Processo Civil em vias de criação. 
Com efeito, o processo civil do Século XXI deve estimular a participação dos 
atores processuais em um sentido específico, qual seja o de, sob os auspí-
cios da Constituição, isto é, promovendo-se um debate isonômico sobre as 
questões jurídicas e fáticas objeto do processo, efetivar o direito apresenta-
do em Juízo, através da solução mais justa para o caso concreto.

Isso exige esforços de todos aqueles que atuam no íter processual, a 
saber: a) do juiz, exige-se que conceda às partes a oportunidade de se ma-
nifestar no processo e de influenciar na decisão a ser tomada, efetivando, 
assim, o princípio do contraditório. Da mesma forma, cabe-lhe bem fun-
damentar a decisão, fornecendo, ao sucumbente, instruções bastantes à 
postulação eventual de recurso contra a decisão, no que se efetiva a norma 
contida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988, dentre outros; e b) 
das partes, exigem-se os deveres gerais de boa-fé, apresentando os fatos 
em juízo conforme a verdade, fazendo-se comparecer nos atos processuais, 
prestando os esclarecimentos necessários, não demandando nem apresen-
tando resposta que sabe ser destituída de fundamento etc.

3.	MODOS	DE	CONSTITUCIONALIzAçãO	DO	PROCESSO

Nada obstante o que se expôs a respeito da constitucionalização do 
processo, podem-se distinguir, didaticamente, três momentos em que o 
próprio ordenamento processual pode ser constitucionalizado, isto é, pode 
sofrer a incidência dos valores objetivos traçados na Constituição.

3.1.	Da	constitucionalização	quando	da	criação/atualização	 legisla-
tiva

A própria Constituição já traz, em seu bojo, normas que, privilegiando 
os princípios constitucionais, vão de encontro a outras regras infraconsti-

8. MITIDIERO, Daniel Francisco. Colaboração	no	Processo	Civil	–	Pressupostos	Sociais,	Lógicos	
e	éticos. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
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tucionais, de sorte que, no confronto entre as duas, a norma inferior perde 
seu fundamento de validade.

O legislador, inserido nessa nova realidade de primazia da Constituição 
sobre todo o sistema jurídico, fica condicionado, na elaboração normativa 
do direito processual, à observância dos princípios garantidores de direi-
tos fundamentais, como, por exemplo, dos princípios de igualdade, quan-
do edita normas sobre o tratamento processual desigual daqueles que se 
encontram em situação de desigualdade (inversão de ônus de prova, v.g.); 
e da solidariedade, na medida em que busca efetivar, por via legislativa, a 
cooperação no processo.

Virgílio Afonso da Silva, lecionando sobre a adaptação das leis à Cons-
tituição, assim se manifestou:

A mais efetiva, e, ao menos em tese, a menos problemática forma de constitucio-
nalização do direito é realizada por meio de reformas, pontuais ou globais, na 
legislação infraconstitucional. É parte da tarefa legislativa adaptar a legislação 
ordinária às prescrições constitucionais de caráter dirigente, realizá-la por meio 
da legislação.9

No mesmo sentido expressa-se Gustavo Tepedino, quando afirma: “Não 
há dúvidas que as normas constitucionais incidem sobre o legislador ordi-
nário, exigindo produção legislativa compatível com o programa constitu-
cional, e se constituindo em limite para a reserva legal.”10

A elaboração normativa se expressa, num primeiro momento, quando 
da criação de regramento novo pelo legislador. Nesse sentido, as normas 
que surgem devem ter o condão de explicitar os valores constitucionais 
que são afetos ao tema legislado. Assim, a criação legislativa tem o dever de 
render eficácia à Constituição, através da disponibilização de normas que 
atendam aos seus princípios norteadores.

Mas o legislador tem o dever, também, de aperfeiçoar a legislação que 
já se encontra em vigor, de modo que as normas infraconstitucionais se-
jam otimizadas no sentido de possibilitar uma maior aplicação dos valores 
constitucionais.

É esse segundo momento que se vive no direito processual civil brasi-
leiro. O projeto busca harmonizar os procedimentos àqueles valores conti-

9. SILVA, Virgílio Afonso da. A	Constitucionalização	do	Direito. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 
39/40.

10. TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Relações de Direito Civil na Experiência Brasileira. 
Separata de Stvdia	Jvridica,	Boletim	da	Faculdade	de	Direito	de	Coimbra, nº 48, pp. 330.



dos na Constituição, de tal modo que os princípios e regras constitucionais, 
relativas ao processo, sejam incorporados pelo novo Código. 

O legislador, portanto, exerce papel fundamental na efetivação dessa 
ordem objetiva de valores contida na Constituição, cabendo-lhe o papel re-
visor da legislação recepcionada pela ordem constitucional, bem como o 
dever de potencializar, ao máximo, na criação de novas leis, os princípios 
constitucionais relativos à matéria a ser legislada.

3.2.	Da	constitucionalização	quando	da	interpretação	legislativa

Em decorrência da afirmação de que a Constituição passa a ocupar o 
centro do ordenamento jurídico, impera a necessidade de se reconhecer 
que todos os atores da atividade jurídica estão sujeitos à observância dos 
princípios constitucionais. Dessa realidade não pode fugir o intérprete, 
uma vez que a interpretação de toda e qualquer norma jurídica está condi-
cionada à observância dos princípios constitucionais.

Essa tese também confirma o modelo de composição das teorias de 
aplicabilidade direta e indireta das normas de direitos fundamentais, por-
quanto impõe ao intérprete o dever de buscar diretamente na Constituição 
a norma inicial para a resolução do caso concreto11, após o que buscará, no 
Código de Processo Civil, o referencial normativo infraconstitucional que 
concretize, no procedimento, o princípio eleito.

Esse entendimento expressa, unicamente, a visão mais recente sobre a 
matéria. Uma digressão é necessária.

Predominou, por muito tempo, o entendimento de que os princípios 
norteadores da ordem jurídica seriam os “princípios gerais de direito”, a 
que se refere a Lei de Introdução ao Código Civil. Essa noção de princípio 
remete o jurista para a idéia de brocardo, ou seja, o princípio nada mais 

11. Veja-se, nesse sentido, a lição de Luis Roberto Barroso: “O ponto de partida do intérprete há de 
ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia 
da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios consti-
tucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais 
da ordem jurídica que institui. A atividade de interpretação da Constituição deve começar pela 
identificação do princípio maior que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais genérico ao 
mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie.

 Aos princípios cabe (i) embasar as decisões políticas fundamentais, (ii) dar unidade ao 
sistema normativo e (iii) pautar a interpretação e aplicação de todas as normas jurídicas 
vigentes. Os princípios irradiam-se pelo sistema normativo, repercutindo sobre as demais 
normas constitucionais e infraconstitucionais.” (BARROSO, Luís Roberto. Temas	 de	 Direito	
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, t. 2, p. 149).
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seria do que a fonte histórica do instituto, na forma como foi idealizada e 
aplicada em sua origem.

Por essa razão, como aponta Gustavo Kohl Muller Neves12, foram os 
princípios gerais de direito, quando da época das codificações, relegados a 
segundo plano, porquanto remetiam ao direito antigo, que os ideais revo-
lucionários afastavam, como condição para o estabelecimento de uma nova 
ordem jurídica. Ressalta o autor, em complemento, que a “escola da exegese 
é, antes de tudo, uma estrutura de controle daquilo que deve ou não ser 
admitido em uma nova ordem”13, o que teria afastado a predominância dos 
princípios.

O culto à lei, somado ao desprestígio dos princípios, agravado quando 
da supremacia do positivismo na Europa, fez com que não mais se ques-
tionassem as instâncias de valor14 que deveriam ser atributos da norma. 
Assim, não se cogitava sobre a justiça ou a legitimidade da regra, bastando 
que ela fosse elaborada em conformidade com o processo legislativo pre-
ceituado na Constituição.

Porém, os incidentes da Segunda Guerra Mundial criaram uma necessi-
dade metodológica de se construir uma teoria do direito que ressuscitasse 
a axiologia jurídica, somando, às instâncias de validade da norma – decor-
rentes do processo legislativo – as instâncias de valor.

Foi com esse ânimo que Gustav Radbruch fez publicar uma circular, 
que distribuiu aos alunos da Faculdade de Direito de Heidelberg, intitulada 
“Cinco Minutos de Filosofia do Direito”, em que afirmava: “Não, não se deve 
dizer-se: tudo o que for útil ao povo é direito; mas, ao invés: só o que for 
direito é útil e proveitoso para o povo”15.

Fez-se premente, assim, que o Direito, em primeiro plano o direito civil, 
e, no ponto que interessa a este trabalho, o direito processual civil, passas-
se a ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, 

12. NEVES, Gustavo Kohl Muller. Os princípios entre a teoria geral do direito e o direito civil constitu-
cional. In RAMOS, Carmem Lúcia Silveira et al (org). Diálogos	sobre	Direito	Civil	–	Construindo	
a	Racionalidade	Contemporânea.	Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 04.

13. NEVES, Gustavo Kohl Muller. Os princípios entre a teoria geral do direito e o direito civil constitu-
cional. In RAMOS, Carmem Lúcia Silveira et al (org). Diálogos	sobre	Direito	Civil	–	Construindo	
a	Racionalidade	Contemporânea.	Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 04.

14. Sobre as instâncias de validade e de valor da norma jurídica, cf. VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria	
da	Norma	Jurídica.	5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

15. RADBRUCH, Gustav. Cinco Minutos de Filosofia do Direito. In RADBRUCH, Gustav. Filosofia	do	Di-
reito. 5. ed. Tradução e prefácio de L. Cabral de Moncada. Coimbra. Armênio Amado Editor, 1974, 
p. 416.



o que permite afirmar que a interpretação do direito processual deve ser 
pautada, como já afirmado por Luis Roberto Barroso, nos valores contidos 
na Constituição16. 

É esse o momento atual. É essa a interpretação própria para o novo 
Código de Processo Civil. 

Segundo as lições de Raimundo Bezerra Falcão, tem-se que exigir do 
intérprete-integrador-aplicador que proceda segundo os ditames do que 
denomina “Hermenêutica Total”, observando-se sempre a finalidade da in-
terpretação/integração, que é a busca da Justiça17-18.

Nesse diapasão, tem-se que é obrigação primordial do aplicador na 
norma processual manter como finalidade precípua a consecução da Jus-
tiça, representada, aqui, pela observância aos princípios constitucionais, 
notadamente aqueles que afirmem e promovam o reconhecimento da hu-
manidade das pessoas envolvidas na relação jurídica processual, além da 
consagração de princípios outros, já mencionados neste trabalho, como li-
berdade, isonomia e solidariedade.

Não se pode olvidar, ainda, da constitucionalização do direito processu-
al que se opera através da concessão, a determinada regra, de interpretação 
conforme à Constituição. Através dessa técnica, é possível conceder, a de-
terminada norma processual, significado que a amolde à interpretação que 
o Supremo Tribunal Federal confere à Constituição, o que se pode dar por 
duas formas: (i) leitura da norma processual da melhor forma que realize 
o sentido e o alcance dos valores constitucionais que lhe são subjacentes; 
(ii) declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, me-
diante exclusão de determinada interpretação possível e afirmação de uma 
outra interpretação compatível com a Constituição.19

16. BARROSO, Luís Roberto. Temas	de	Direito	Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, t. 2, p. 
149.

17. Justiça é instância de valor jurídico, como sustentado por Arnaldo Vasconcelos. (VASCONCELOS, 
Arnaldo. Teoria	da	Norma	Jurídica. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001.)

18. “Mas, para ser total, a Hermenêutica precisa de manter o ser humano em seu patamar de digni-
dade, ao mesmo tempo em que não permita que sua individualidade prejudique o funcionamento 
do todo, em cujo âmbito também estão inumeráveis outras individualidades. Assim, contemplará 
todas as valorações que lhe for viável contemplar; lembrar-se-á da parte interpretante e da par-
te destinatária; terá sensibilidade para o funcionamento do todo como âmbito de realização das 
partes e de cada parte como possibilitação funcional da coordenação no todo. E tudo isso como 
afã de equilíbrio, ou, no caso do Direito, como fator de consecução de justiça.” (FALCÃO, Raimundo 
Bezerra. hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 243).

19. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (O triunfo tar-
dio do direito constitucional no Brasil). Revista	Opinião	Jurídica. Ano III, nº 6 (2005.2). Fortale-
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Ora, havendo divergência de significado entre o texto codificado e o tex-
to constitucional, pode-se aplicar a interpretação conforme à Constituição, 
mantendo-se o texto normativo e lhe conferindo um significado próprio, 
condizente com os princípios e regras constitucionais20.

3.3.	Da	constitucionalização	quando	da	aplicação	da	lei

É a proclamação da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que 
consiste, segundo lição de Marcelo Lima Guerra, nos efeitos jurídicos decor-
rentes do reconhecimento dos direitos fundamentais como valores funda-
mentais constitutivos da ordem jurídica, que faz com que se possa aplicar, 
nas relações jurídicas processuais, a proteção constitucional desses mes-
mos direitos fundamentais.

Reconheceu-se, com o neoprocessualismo, a legitimidade do Poder Ju-
diciário para, através da aplicação da Constituição nas relações jurídicas 
processuais, dar nova interpretação às normas de direito processual infra-
constitucional, de modo a garantir a observância de preceitos constitucio-
nais fundamentais.

O estabelecimento da dimensão objetiva dos direitos fundamentais 
possibilitou, assim, a atuação dos magistrados no sentido de, através da 
interpretação e da aplicação da norma infraconstitucional segundo as di-
retrizes principiológicas da Constituição, aperfeiçoar o sistema jurídico, 
adaptando-o à Constituição e, mais ainda, aplicar diretamente as próprias 
normas constitucionais nas relações jurídicas21.

za: Faculdade Christus, 2005, pp. 211/252
20. Segundo Inocêncio Mártires Coelho: “[...] presumem-se constitucionais os atos do Congresso; na 

dúvida, decide-se pela sua constitucionalidade; entre duas interpretações, escolhe-se a que torne 
esses atos compatíveis com a Constituição, ao invés de preferir a que afronte o texto fundamental; 
e, por fim, diante de vários sentidos que se consideram igualmente constitucionais, deve-se dar 
preferência ao que, orientado para a Constituição, melhor corresponde às decisões do legislador 
constitucional.” (COELHO, Inocêncio Mártires. O Novo Código Civil e a Interpretação Conforme à 
Constituição. In Domingos Franciulli Netto et AL (org). O	novo	Código	Civil	–	Estudos	em	home-
nagem	ao	Professor	Miguel	Reale. 2ª ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 52).

21. “[...] A pensarmos como nos idos dos Séculos XVIII e XIX, a supremacia formal do texto constitu-
cional tenderia a ser mais simbólica que efetiva, como um programa normativo vinculante, toda-
via principiológico, a ser legislativamente desenvolvido. As fundações e exercícios do controle de 
constitucionalidade se apropriaram dessa principiologia, às vezes, espectral, tanto para fornecer 
matéria aos supostos fragmentos normativos constitucionais, quanto para invadir a interpretação 
das normas infraconstitucionais, reduzindo ou ampliando seus significados. Foi essa, digamos, a 
capacidade hetero-generativa da Constituição que, no momento seguinte, este que chega a nos-
sos dias, contrariou as previsões dos Modernos e ainda deixa perplexos analistas do Direito, ora 
a se posicionarem em sentido reativo, de crítica à inflação constitucional (deslegitimidade, pois 
que promovida pelo poder aristocrático ou contramajoritário); ora, supostamente, na direção do 



Quanto à influência da dimensão objetiva dos princípios constitucio-
nais sobre o Poder Judiciário, afirma o Marcelo Lima Guerra:

No tocante à atuação dos órgãos jurisdicionais, que é o que interessa mais de 
perto, no presente trabalho, advirta-se que a dimensão objetiva dos direitos fun-
damentais é o que determina, por exemplo: (a) que o órgão jurisdicional identifi-
que e deixe de aplicar normas excessivamente restritivas de direito fundamental, 
independentemente de qualquer manifestação de um dos eventuais titulares do 
direito restringido; (b) que o órgão jurisdicional realize, também sem nenhuma 
referência à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, uma interpretação 
conforme à Constituição, no sentido de extrair de determinada norma um senti-
do e um alcance que maior proteção assegure a um direito fundamental relacio-
nado a ela; (c) que o órgão jurisdicional leve em consideração, na realização de 
um determinado direito fundamental, eventuais restrições a este impostas pelo 
respeito a outros direitos fundamentais, independentemente mesmo de qualquer 
consideração quanto à dimensão subjetiva desses últimos.22

Nessa linha, é de se ter que, quanto à aplicação da norma jurídica pro-
cessual, objeto do Código vindouro, não há mais lugar para o silogismo puro 
e simples. A estrutura principiológica da Constituição, proclamando valo-
res, confere ao intérprete maior grau de liberdade. Mas há, em contraparti-
da, a criação de deveres direcionados a si, uma vez que se exige comprome-
timento do intérprete com a própria essência da Constituição.23

É certo afirmar que a interpretação dos textos normativos em confor-
midade com a Constituição, dando ao aplicador da norma liberdade de defi-
nição de qual princípio e, posteriormente, qual regra processual aplicar no 
caso concreto, pode gerar insegurança e decisões díspares. 

‘progresso constitucional’, pela efetivação judiciária e irradiante, horizontal e verticalmente, dos 
direitos fundamentais.” (SAMPAIO, José Adércio Leite Mito e história da constituição: prenúncios 
sobre a constitucionalização do direito. In SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira. (co-
ord.) A	Constitucionalização	do	Direito	–	Fundamentos	Teóricos	e	Aplicações	Específicas. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 200/201.)

22. GUERRA, Marcelo Lima. Direitos	Fundamentais	e	a	Proteção	do	Credor	na	Execução	Civil. São 
Paulo: RT, 2003, pp. 98/99. 

23. Sobre esse tema, veja-se o que afirma Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz: “Esse caráter aberto 
e fragmentário, ao mesmo tempo em que dá ao intérprete um maior grau de mobilidade na sua 
concretização, acarreta maior responsabilidade, porque não se pode prescindir da normatividade 
constitucional, isto é, não se pode admitir uma qualquer atribuição de sentido em detrimento da 
manifestação ontológica da Constituição enquanto lei fundamental do Estado e da sociedade. A 
questão, portanto, não reside tanto em discutir a natureza da Constituição – pois trata-se de algo 
que se dá como condição de possibilidade de sua interpretação –, mas de verificar o grau, a inten-
sidade de vinculação que ela objetivamente suscita no intérprete e na liberdade de concretização 
que ele possui diante de suas normas.” (DINIZ, Marcio Augusto de Vasconcelos. Constituição	e	
hermenêutica	Constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 241.)

A constitucionalização o processo... 239



240	 Daniel Gomes de Miranda

Ocorre que é igualmente certo dizer que a decisão judicial deve ser 
muito bem motivada, explicitando-se as razões de escolha do princípio 
constitucional aplicável – decorrência da solução do conflito entre prin-
cípios por aplicação da regra da proporcionalidade – e, posteriormente 
fundamentando-se o porquê de escolha da norma infraconstitucional que 
tenha referência ao princípio eleito.

A preterição de uma norma em favor de outra não pode prescindir de 
correta, adequada e suficiente fundamentação por parte do magistrado, no 
que avançou o projeto, quando, no art. 476, parágrafo único, nega funda-
mentação à decisão que (i) se limita a indicação, à reprodução ou à paráfra-
se de ato normativo; (ii) empregue conceitos jurídicos indeterminados sem 
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (iii) invoque motivos 
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; ou (iv) não enfrentar 
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar 
a conclusão adotada pelo julgador.

É essa a contrapartida exigida pelo legislador: concede-se liberdade 
para a criação da norma jurídica do caso concreto, mas essa liberdade en-
contra limites na adequada fundamentação da decisão, que deve seguir os 
parâmetros instituídos no dispositivo mencionado.

4.	CONSIDERAçõES	FINAIS

Do que se expôs, chega-se à conclusão de que:

• O neoprocessualismo, fase atual da doutrina processual brasileira, re-
conhece a força normativa dos princípios contidos na Constituição, ad-
mitindo sua aplicação no processo;

• O projeto do novo Código de Processo Civil não pode se esquivar do 
momento histórico-doutrinário em que inserido e, reconhecendo isso, 
traz, em seu art. 1º, o reconhecimento da submissão hierárquica e axio-
lógica do Código à Constituição;

• A constitucionalização do processo gera efeitos de três ordens: 

a) A criação normativa: momento em que inserido o projeto do novo 
Código de Processo Civil, uma vez que o legislador busca adequar 
a legislação infraconstitucional aos direitos fundamentais assegu-
rados e protegidos pela ordem jurídica brasileira;

b) A interpretação normativa: reconhece-se que não há mais espaço 
para os vetustos princípios gerais de direito, brocardos seculares, 
na interpretação normativa processual. A interpretação do novo 
Código deve-se dar através de um vetor hermenêutico, qual seja a 



Constituição Federal. Enxerga-se o Código com os olhos da Consti-
tuição; e

c) A aplicação normativa: o magistrado, quando da aplicação das 
normas contidas no novo Código, tem – em decorrência da inter-
pretação constitucionalizada que conferiu ao texto normativo – 
um grau maior de liberdade de decisão, na medida em que pode 
recusar aplicação da regra, sob fundamento de desconformidade 
com o texto constitucional, o que não significa que se esquiva do 
dever de bem motivar, também constitucional.
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Capítulo	XII
(In)existência	processual:	Morte		
das	partes	e	a	falta	de	procuração

danilo Heber Gomes1

SUMÁRIO	•	Introdução; 1. Considerações gerais; 2. Noções sobre o plano da existência; 
3. Análise do processo cujo réu é morto ou inexistente; 4. Análise do processo cujo autor 
é morto ou inexistente; 5. Análise dos atos processuais praticados com ausência de pro-
curação: uma crítica à redação do parágrafo único art. 37 do CPC e ao projeto do NCPC; 
Referências

INTRODUçãO

A morte dos sujeitos, autor e réu, podem interferir no plano de exis-
tência do processo? A falta de procuração, conforme preceitua o vigente 
CPC(Código de Processo Civil), no art. 37, é causa de inexistência do pro-
cesso?

A problemática do artigo passa necessariamente pela noção do plano 
de existência, matéria de teoria geral do direito, e busca dar resposta às in-
dagações formuladas. Normalmente esses temas são tratados, por parte da 
doutrina, como causa de inexistência do ato jurídico, mas na verdade não 
são, como ficará comprovado ao final.

1.	CONSIDERAçõES	gERAIS

A vida é uma sucessão permanente de fatos, desde o nascimento até a 
morte. É evidente, porém, que nem todos os fatos têm para a vida humana 
em sociedade o mesmo valor, a mesma intensidade. 

Quando, no entanto, o fato interfere, direta ou indiretamente, no rela-
cionamento inter-humano, afetando, de algum modo, o equilíbrio de posi-
ções do homem diante de outros homens, a comunidade jurídica sobre ele 

1. Mestre e pós-graduado em Direito processual pela UNICAP. Membro efetivo do IBDP (Instituto Bra-
sileiro de Direito Processual). Membro fundador da ANNEP (Associação Norte-Nordeste de Profes-
sores de Processo). Secretário Geral da APPODI (Associação Pernambucana de Pós-Graduandos em 
Direito) para o biênio 2010-2012. Professor de direito processual civil da Faculdade de Direito de 
Olinda (AESO). Advogado.
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edita norma que passa a regulá-lo, imputando-lhe efeitos que repercutem 
no plano da convivência social. Em verdade, somente o fato que esteja regu-
lado por norma jurídica, pode ser considerado um fato jurídico.2

O estudo do fato jurídico pode ser feito em três planos, quais sejam: o 
plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Essa divisão 
do mundo jurídico é atribuída a Pontes de Miranda.

A análise do fato jurídico em três planos distintos não apenas tem im-
portância teórica, mas é vital para questões de ordem pragmática. Saber se 
a questão está posta no plano da validade ou no plano da existência pode 
fazer toda a diferença.

A decisão judicial inválida não é impugnável através do mesmo meio 
utilizado para combater a decisão inexistente, por exemplo.

2.	NOçõES	SOBRE	O	PLANO	DA	EXISTêNCIA

A existência é o plano que deve, necessariamente, anteceder ao estudo 
dos planos da validade e da eficácia. Para saber se o ato é válido ou eficaz, 
deve-se ter a certeza, antes de mais nada, que ele existe.

É pressuposto do fato jurídico a suficiência do seu suporte fático,3 a 
qual está diretamente ligada à entrada do fato no mundo jurídico. Se não 
houve a concretização dos fatos previstos pela norma jurídica, não existe 
fato jurídico, uma vez que o suporte fático seria insuficiente.

O plano da existência, portanto, está diretamente ligado à suficiência 
ou não do suporte fático. 

O fato jurídico pode se enquadrar como: a) existente, válido e eficaz, b) 
existente, inválido e eficaz, c) existente, válido e ineficaz, d) existente, invá-
lido e ineficaz e) existente e ineficaz e f) existente e eficaz.

Note que para ser jurídico, o fato jurídico, deve, antes de mais nada, 
existir. 

Não é possível haver um fato jurídico inexistente e eficaz. Para se quali-
ficar algo, é preciso que esse algo exista. Ao afirmar que o ato é defeituoso, 
primeiramente, foi dito que ele existiu.

2. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria	do	fato	jurídico:	plano	da	existência.	16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 9.

3. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado	de	direito	privado.	Rio de Janeiro: Borsoi, 
1954, tomo I. p. 19.; É o que os tributaristas chamam de hipótese de incidência; Suporte fático é o fato 
ou conjunto de fatos, sobre o qual a norma jurídica incide.



Com efeito, não pode o ato ser tão defeituoso a ponto de ser inexistente. 
A lição de Pontes de Miranda merece ser destacada “Defeito não é falta. O 
que falta não foi feito. O que foi feito, mas tem defeito, existe. O que não foi 
feito não existe, e, pois não pode ser desfeito. O que foi feito, para que falte, 
há, primeiro, de ser desfeito. Toda afirmação de falta contém um enunciado 
existencial negativo: não há, não é, não existe; Defeito vem de deficio e su-
gere estar mal feito.”4

O defeito não está ligado ao plano da existência, mas sim ao plano da 
validade.

A confusão entre os conceitos de inexistência, validade e até mesmo 
eficácia tem perdurado até os dias atuais com juristas do mais alto quilate 
tratando como sinônimas as expressões.5

Foi a confusão entre os planos do mundo jurídico, que incorreu o legis-
lador ao tratar da ausência de procuração no art. 37 do vigente CPC. 

O estudo mais aprofundado dos planos do mundo jurídico, especial-
mente do plano da existência, é de extrema importância. E não se pode 
dizer que o conceito do inexistente seja inútil: é do interesse do nadador 
saber onde acaba a piscina.6

3.	ANÁLISE	DO	PROCESSO	CUJO	RéU	é	MORTO	OU	INEXISTENTE

O estudo sobre o processo cujo réu é morto ou inexistente transita, 
necessariamente, pela sua capacidade de ser parte, que é atribuída a to-
dos os entes que tenham personalidade judiciária de direito material, as-
sim como todos os agrupamentos humanos minimamente organizados, 
de modo que se possa identificar o seu representante.7 O morto e o ani-
mal, por exemplo, não a tem.

4. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado	de	direito	privado.	2 ed. Rio de Janeiro: 
Borsói. 1970. Tomo IV. p. 13-14.; Nesse sentido PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado	
das	ações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. Tomo IV. p. 43.

5. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições	de	direito	civil.	6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 
404.

6. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado	de	direito	privado.	2 ed. Rio de Janeiro: 
Borsoi. 1970. Tomo IV. p. 20.

7. Por isso que o MST tem a capacidade de ser parte. Neste sentido DIDIER, Fredie. Pressupostos 
processuais	e	condições	da	ação.	São Paulo: Saraiva. 2005.	p. 123.; Assim percebeu CUNHA, Le-
onardo José Carneiro da. A	competência	como	legitimidade	para	a	prática	do	ato	jurídico. in 
revisitando a teoria do fato jurídico. Coords.: DIDIER JR., Fredie; EHRHARDT JR., Marcos. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 377
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Apesar do presente artigo não aprofundar a teoria das capacidades, é 
importante esclarecer alguns pontos, ao menos que minimamente, sobre a 
matéria. 

Capacidade de ser parte não é sinônimo de capacidade processual, que 
por sua vez é diferente de capacidade postulatória. 

A capacidade de estar em juízo, ou capacidade processual, é a aptidão 
para a prática de atos em juízo independente de representação ou assistên-
cia. Já a capacidade postulatória, é a aptidão para a prática de alguns atos 
em juízo que exigem capacidade técnica, como é o caso da petição inicial, 
que precisa, via de regra, estar subscrita por advogado.

Após essa breve síntese sobre as capacidades, o estudo irá buscar a 
desmistificação da tradicional afirmativa de que para haver processo é pre-
ciso de três pessoas: juiz, autor e réu. Tal assertiva atravessou séculos sem 
ser questionada,8 de forma que a figura desses três sujeitos, atrelou-se ao 
plano de existência do processo.

Apesar de um ou outro argumento que militam em favor de considerar 
a capacidade de ser parte do réu como pressuposto processual, não há como 
negar que o processo independe do sujeito passivo da relação processual.

Tanto é assim, que há casos em que não é há um legitimado passivo, 
e o processo entrará no mundo jurídico, desenvolver-se-á e findará sem o 
sujeito passivo da relação processual. É o caso, por exemplo, da ação decla-
ratória de falsidade documental,9 da ação de retificação de registro civil, do 
divórcio consensual e da maioria de casos de jurisdição voluntária.

Contra-argumentando o que foi dito, poder-se-ia pensar: a capacidade 
de ser parte do réu apenas será pressuposto de existência quando o proces-
so exigir a presença dele (do réu). 

Em resposta ao parágrafo anterior, ainda que se exija a presença do réu, 
a sua capacidade de ser parte não será imprescindível para que o processo 
entre no mundo jurídico, ou seja, exista juridicamente.

Barbosa Moreira obtempera que desde o momento em que o autor dis-
tribuiu a petição inicial é dever do juiz despachá-la, ainda que seja para 

8. CARVALHO, José Orlando Rocha de. Processo	sem	réu?	–	Derrocada	do	actus trium persona-
rum?: in Revista dos tribunais. Ano 92. Vol. 809. Marco 2003. p. 35.

9. CARVALHO, José Orlando Rocha de. Processo	sem	réu?	–	Derrocada	do	actus trium persona-
rum?: in Revista dos tribunais. Ano 92. Vol. 809. Marco 2003. p. 47.; No mesmo sentido, e acreditando 
que a presença do réu é imprescindível para a existência do processo DIDIER, Fredie. Pressupostos 
processuais	e	condições	da	ação.	São Paulo: Saraiva. 2005.	p .129.



indeferir.10 Ainda que se trate de citação de pessoa falecida, alerta o autor, o 
processo existirá. Nesse caso, o que não entraria no mundo jurídico seria a 
citação, por falta de elemento essencial – o sujeito passivo. 11

Considerando a existência do processo cujo réu é, antes do ajuizamento 
da petição inicial, morto ou inexistente, Teshainer e Baggio, entendem que 
padecerá o processo de ausência de pressupostos de regular desenvolvi-
mento válido do processo, mas existirá.12

Por mais absurda contra quem seja dirigida a demanda, processo exis-
tirá, pois para que o processo entre no mundo jurídico basta a existência de 
ato inicial do procedimento perante um órgão investido de jurisdição. Não 
importa se a demanda é contra a mais teratológica das partes, um animal 
por exemplo, deverá o juiz extinguir o processo. 

Dessa forma, não há porque considerar a figura do réu como indispen-
sável à existência do processo.13 

4.	ANÁLISE	DO	PROCESSO	CUJO	AUTOR	é	MORTO	OU	INEXISTENTE

Analisar juridicamente o processo cujo autor é morto ou inexistente 
não é das tarefas mais fáceis. O estudo, como não poderia ser diferente, 
arrimar-se-á na teoria do fato jurídico, elaborada por Pontes de Miranda, 
passando, inexoravelmente, pelas noções de mandato.

Quando Tício, que precisa de uma tutela jurisdicional, vai ao escritório 
de advocacia de Caio, e o contrata para que tome as medidas cabíveis para 
que seu inquilino seja despejado, é firmado negócio jurídico de mandato, 
cujo instrumento é a procuração, entre Tício e Caio.

10. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Sobre	pressupostos	processuais.	In Temas de direito processual 
civil:	segunda série. São Paulo: Saraiva. 1989. p. 86.

11. Ao escrever esse artigo Barbosa Moreira trabalha com a hipótese de citação editalícia, ou até mes-
mo, citação por hora certa, uma vez que pode ocorrer a citação por engano (o meirinho cita Caio, 
ao invés de Mário). MOREIRA, José Carlos Barbosa. Citação	de	pessoa	falecida.	In Temas de direito 
processual civil:	quinta série. São Paulo: Saraiva. 1994. p. 83.; No mesmo sentido de Babosa Moreira, 
considera Athos Gusmão que a citação de pessoa falecida é citação inexistente, por faltar elemento 
essencial. CARNEIRO, Athos Gusmão. Citação	de	réus	já	falecidos	in Repro. n. 117. São Paulo: RT, 
2004. p. 230

12. TESHEINER, Jose Maria. BAGGIO, Lucas Pereira. Nulidades	no	processo	civil.	Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2008. p. 151.

13. Nesse sentido: CARVALHO, José Orlando Rocha de. Processo	 sem	 réu?	 –	 Derrocada	 do	actus 
trium personarum?: in Revista dos tribunais. Ano 92. Vol. 809. Marco 2003. p. 41.; CARVALHO, José 
Orlando Rocha de, Teoria	dos	pressupostos	e	dos	requisitos	processuais. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2005. p. 135.; SANTOS, João Eudes Mendanha dos. Pressupostos	processuais	e	condições	
da	ação	no	processo	civil. Rio de Janeiro: Destaque, 2002. p. 40.
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Eis três situações a serem exploradas:

a) Ao aceitar a representar o mandante, que devidamente outorga a pro-
curação para a elaboração da ação de despejo, Caio distribuí a petição 
incial e logo após Tício vem a falecer.

b) Ao aceitar a representar o mandante, que devidamente outorga a pro-
curação para a elaboração da ação de despejo, Caio, sem ter ciência da 
morte de Tício, resolve distribuir a petição incial.

c) Ao aceitar a representar o mandante, que devidamente outorga a pro-
curação para a elaboração da ação de despejo, o estagiário do escritó-
rio, sem ter ciência da morte de Tício e Caio, resolve distribuir a petição 
incial.

Os processos existiram?

A resposta é sim, não há dúvidas que existiram juridicamente.

Explica-se.

A mais simples resposta é a que se refere ao primeiro caso, pois o próprio 
CPC trata dos efeitos do fato jurídico processual em sentido estrito morte. Há 
situações em que o processo é suspenso, outras em que segue normalmente, e 
até mesmo pode, o processo, ser extinto em virtude da morte superveniente à 
propositura da petição inicial.

A inexistência do ato jurídico é verificada sempre no momento da 
formação do ato, jamais depois.14 Não é possível haver um fato superveniente 
que implique inexistência do ato jurídico. 

E no momento da propositura da inicial não havia problema algum, es-
tando autor e advogado vivos. A vida do representado só se exige ao ter-se 
iniciado o negócio jurídico.15

A constatação da existência de processo na primeira hipótese, portan-
to, não parece das mais complicadas, sendo até de fácil solução, na medida 
em que o próprio CPC regulamenta a situação.

Já a segunda hipótese, caso em que a propositura da petição inicial se 
dá após a morte do autor, não há nada referente ao caso no ordenamento 

14. Nesse sentido DIDIER JR., Fredie. Pressupostos processuais	e	condições	da	ação.	São Paulo: Sa-
raiva. 2005. p. 131.

15. Conforme acentua PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado	de	direito	privado. 2ª ed.	
Rio de Janeiro: Borsoi, 1963, tomo XLIII, p. 73. E nesse caso, há de se considerar que a petição inicial 
tem caráter de negócio jurídico processual.



processual. Aqui, diferentemente da hipótese a, a justificativa da existência 
do processo se dará com arrimo no direito material.

Lembre houve um contrato de mandato entre Tício e Caio, e após a 
morte do primeiro, tal contrato foi extinto como dispõe o próprio código 
civil no art. 682, inciso II, pois a morte é causa de extinção do mandato.

Nessa situação, deve ser considerado que Caio, o advogado, ajuizou a 
petição inicial sem a devida autorização, pois não tinha poderes para tal, 
haja vista não estar mais no mundo jurídico o contrato de mandato outrora 
firmado. E os atos praticados por quem não tenha poderes são ineficazes 
em relação ao mandante. É o que dispõe o art. 662 do CPC: 

“Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem pode-
res suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, 
salvo se este os ratificar.”

Já é possível perceber que o problema do autor morto após a propo-
situra da petição inicial não está ligado ao plano de existência, mas sim ao 
da eficácia. Afinal, os atos foram praticados, e entraram no mundo jurídico. 
O ordenamento jurídico faz a ressalva quanto à eficácia desses atos, e não 
quanto à existência.

Acerca da representação de pessoa morta, ensina Pontes de Miranda 
que a trata-se de representação sem poderes.16 O ato de pessoa que não tem 
poder algum de representação é igualmente ineficaz ao ato daquele que 
excede seus poderes.

Assim, pode-se concluir que não há diferença, para a existência do pro-
cesso, se o autor tinha ou não contrato de mandato. Haverá repercussão, 
sim, no plano de eficácia dos atos praticados.17

Ratifica a lição, Pontes de Miranda, afirmando que se a morte foi antes 
da litispendência(no sentido de lide pendente), o ato processual da petição 
inicial posterior à morte do demandante é ineficaz. Caso a morte do autor 
tenha sido posterior à apresentação da petição a despacho, ou se a morte 
do demandado foi posterior à citação, o ato processual da petição, ou da 
citação tem toda eficácia.18

16. “A responsabilidade é a mesma, se o representante não tem qualquer poder, em vez de somente não 
ter aquele em que excedeu, ou se a pessoa representada, por sua incapacidade, não poderia dar 
poderes, ou quando já extinto os poderes.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado	de	
direito	privado. 2ª ed.	Rio de Janeiro: Borsoi, 1963, tomo XLIII, p. 72-73.

17. Sobre a ausência de mandato e de procuração, serão elaborados mais comentários no item seguinte.
18. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil. São Pau-

lo: Forense, 1974. Tomo I. p. 263.

(In)existência processual: Morte das partes e a falta de procuração 249



250	 Danilo Heber Gomes

José Orlando da Rocha Carvalho afirma que inexistindo do autor, não 
existirá processo. Uma vez que é o pressuposto processual básico e funda-
mental de existência do processo, no que se refere às partes do processo, 
vez que este jamais poderá deixar de existir, ao contrário do réu. Todavia, 
pondera o jurista, que é possível que haja processo se advogado do autor 
não sabia da sua morte e mesmo assim ajuizou a demanda.19

Não se concorda com o autor supracitado. A ciência da morte do autor 
não interfere, em absolutamente nada, no plano de existência do processo. 
Existirá processo, mesmo sabendo, o advogado, da morte do autor. 

Crendo na existência processual, Bedaque observa que o falecimento 
do autor antes da propositura da demanda, não é causa de inexistência de 
processo. Poderia o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito. 
Então o processo teria existido.20

Perfilham, assim como Badaque e Pontes de Miranda, o entendimento 
que o processo entra no mundo jurídico, independente da capacidade de 
ser parte do autor, Athos Gusmão, Barbosa Moreira, Tesheiner e Baggio. 

O primeiro compreende como nulo o processo com ausência de autor. 
E ressalva, com muita propriedade, que a afirmação da nulidade pressu-
põe um juízo positivo quanto ao plano da existência.21 Realçando a difi-
culdade do assunto, Barbosa Moreira afirma que o processo existe, pois 
o magistrado deverá se pronunciar ao menos para negar a possibilidade 
de pôr termo validamente à atividade processual, e aí que se constata que 
algo existe.22

Já os últimos, Tesheiner e Baggio, advertem que havendo demanda, 
processo há, ainda que inexista autor. E caso haja proposição de ação cujo 
autor é animal ou vegetal, em suma, não tenha capacidade de ser parte, 
ao advogado é que deverão ser endereçadas todas as sanções correspon-
dentes.23

19. CARVALHO, José Orlando Rocha de, Teoria	dos	pressupostos	e	dos	requisitos	processuais. Rio 
de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 132-133.

20. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade	do	processo	e	técnica	processual.	3ª edição. São 
Paulo: Malheiros. 2010. p. 224.

21. “Se inexistir tanto autor quanto réu, o processo existirá, mas tramitará nulo de pleno direito.” CAR-
NEIRO, Athos Gusmão. Citação	de	réus	já	falecidos	in Repro. n. 117. São Paulo: RT, 2004. p. 228-
230.

22. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Sobre	pressupostos	processuais.	In Temas de direito processual 
civil:	segunda série. São Paulo: Saraiva. 1989. p. 91.

23. TESHEINER, Jose Maria. BAGGIO, Lucas Pereira. Nulidades	no	processo	civil.	Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2008. p. 147 e 154.



Verificadas e comentadas as duas primeiras hipóteses, cumpre agora 
empreender os esforços para justificar a existência do processo cujo autor 
e advogado faleceram antes da propositura da petição inicial. 

Normalmente o advogado, em nome do autor, é quem pratica o ato de 
pedir, uma vez que há poderes para representar o autor para tal.

Mas, no caso em tela, advogado e autor faleceram. Como justificar a 
existência do processo?

A resposta passa pelo entendimento dos pressupostos de existência do 
processo, quais sejam: o ato de pedir (demanda) e o órgão investido de ju-
risdição.

Quanto ao último pressuposto, órgão investido de jurisdição, não há 
dúvidas acerca de sua presença. A problemática toda, então, surge em volta 
do ato inicial do procedimento. 

Apesar da morte de advogado e autor, deve ser considerado que o ato 
inicial do procedimento foi praticado. Afinal, a petição inicial não chegou 
às mãos do juiz por um passe de mágica. Nem pode ser considerado que foi 
obra da natureza, um vento ou um animal a levou. 

Nesse caso, o estagiário, embora sem poderes para tal – uma vez que 
advogado e autor estão mortos, é quem praticou o ato inicial do procedi-
mento, ou seja, o ato de pedir.

Usa-se o mesmo raciocínio da hipótese b, e os atos processuais prati-
cados deverão ser ineficazes, mas o processo terá existido, haja vista a pre-
sença dos dois, e únicos, pressupostos de existência do processo.

Para facilitar a compreensão da existência do processo, imagine que o 
juiz profira sentença. E após a decisão judicial, os herdeiros de Tício (autor 
falecido) resolvem se habilitar no processo e ratificar todos os atos já prati-
cados até então. Seria possível?

A resposta é positiva, os atos poderiam, sim, ser ratificados, tanto pelos 
herdeiros quanto pelo juiz da causa. E caso o processo fosse inexistente, o 
que não se defende, não poderia haver a ratificação, pois não se ratifica o 
ato inexistente.24

24. KOMATSU, Roque. Da	invalidade	no	processo	civil. São Paulo: RT, 1991. p. 160.
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Com efeito, a ausência de poderes para a prática do ato inicial do pro-
cedimento não implica na inexistência do processo, mas repercute no plano 
da eficácia e até mesmo da validade.

E pode-se concluir também, diante do que foi dito, que a capacidade de 
ser parte não é pressuposto de existência do processo.

5.	ANÁLISE	DOS	ATOS	PROCESSUAIS	PRATICADOS	COM	AUSêNCIA	DE	
PROCURAçãO:	UMA	CRíTICA	à	REDAçãO	DO	PARÁgRAFO	úNICO	ART.	
37	DO	CPC	E	AO	PROJETO	DO	NCPC

O comentário à redação do artigo 37 do CPC passa pela noção já levan-
tada no item anterior, qual seja, a ausência do mandato.25

Assim dispõe o aludido dispositivo:
Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar 
em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim de evitar deca-
dência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos reputa-
dos urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de cau-
ção, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável 
até outros 15 (quinze), por despacho do juiz.

Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, 
respondendo o advogado por despesas e perdas e danos.

O dispositivo em comento menciona que caso o advogado não esteja 
munido de procuração, instrumento do mandato, não poderá praticar atos 
em juízo, salvo em caso em caso de urgência. E, caso o advogado não apre-
sente a procuração no prazo estabelecido os atos praticados serão havidos 
por inexistentes, podendo o advogado ainda responder por perdas e danos.

Há dois equívocos teratológicos no dispositivo. 

O primeiro, e mais absurdo, é a respeito da responsabilidade do advo-
gado por perdas e danos. Se o ato é inexistente, como é que pode dar causa 
à uma eventual indenização? O nada jurídico pode ser causa de responsabi-
lidade civil? Absolutamente não!

O nada não pode gerar efeito algum. 

25. Não se pode confundir com o mandato a procuração. É importante distinguir do contrato de man-
dato o negócio jurídico da outorga de poderes, unilateral, que se contém na procuração. Nem todo 
mandato importa haver tal procura, nem toda procura supõe mandato. E, bem alerta Pontes de 
Miranda, que o mandato é quase sempre precedido pela procuração. Mas esse acompanhamento não 
é essencial. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado	de	direito	privado. 2ª ed.	Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1963, tomo XLIII, p. 4 e 9



Mas o advogado não iria responder por perdas e danos? A resposta 
dessa perguntar leva ao segundo equívoco do dispositivo. 

O advogado poderá responder, sim. E o ato não será inexistente, mas 
ineficaz.

Antes mesmo de comentar o citado art. 37, já alertava Pontes de Mi-
randa que a falta de poder de dispor de determinado bem é causa de ine-
ficácia.26 E propriamente sobre o dispositivo, ensinou o alagoano que “re-
presentação sem poder de representação é ineficaz. O processo ou ato pro-
cessual não tem eficácia quanto parte que o procurador ou advogado dizia 
representar. Quem foi representado por advogado sem poderes não entrou 
no processo.”27

O ato praticado sem poder de representação, apesar de ineficaz, é ato 
jurídico, pois entra no mundo jurídico.28

Conforme lição já tratada de Pontes de Miranda, o ato praticado sem 
poder de representação é ineficaz, e não inexistente.

O PLS29 nº 166/2010 altera a redação do dispositivo em comento.

 Mas não é feliz.

A redação, no art. 87, §2º do projeto é a seguinte:
“§2º Os atos não ratificados serão havidos por juridicamente inexistentes, respon-
dendo o advogado por despesas e perdas e danos.”

Houve apenas o acréscimo do termo juridicamente.

Com efeito, apesar de já difundida em sede doutrinária, o rigor científi-
co não permite a chamada categoria do ato inexistente, pois a inexistência é 
conceito próprio do mundo dos fatos, e não do mundo jurídico.30

26. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil. São Pau-
lo: Forense, 1974. Tomo I. p. 270.

27. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários	ao	Código	de	Processo	Civil. São Pau-
lo: Forense, 1974. Tomo I. p. 442.

28. Os atos praticados com excesso de poder não são inexistentes, nem são nulos, são ineficazes em rela-
ção ao mandante. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado	de	direito	privado. 2ª ed.	
Rio de Janeiro: Borsoi, 1963, tomo XLIII, p. 68.; A redação do dispositivo em comento deu origem ao 
enunciado 115 da súmula da jurisprudência dominante do STJ “Na instância especial é inexistente 
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.”

29. PLS: Projeto de Lei do Senado Federal.
30. Assim percebeu MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria	do	fato	jurídico:	plano	da	validade. 9ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. p. 65 e 68.
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Ocorrendo um nada, um vazio, a inexistência, não se deve nem sequer 
falar de ato. Se houve um ato, é porque algo existiu. Logo a categoria do ato 
inexistente é logicamente uma forma contraditória. A contradição cessa, 
percebera com toda razão o professor Calmon de Passos, quando se inscre-
ve o advérbio: ato juridicamente inexistente.31

Apesar de ter dado uma coerência científica à redação do dispositivo, 
no que tange à teoria do ato juridicamente inexistente, a alteração não foi 
feliz.

Como já mencionado alhures, o ato praticado sem procuração é ato ine-
ficaz, e não o juridicamente inexistente. 

Sugere-se, portanto, a seguinte redação: §2º Os atos não ratificados 
serão havidos por ineficazes, respondendo o advogado por despesas e perdas 
e danos.
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Capítulo	XIII
A	utilização	das	máximas	de	experiência	

no	projeto	do	Novo	Código		
de	Processo	Civil

flávia Moreira Guimarães pessoa1

SUMÁRIO	•	1.Introdução 2. Máximas de experiência: conceituação preliminar.. 3. Funções 
Tradicionais das Máximas de experiência no campo probatório. 4. O projeto do novo CPC 
e as funções inovadoras das máximas de experiência no campo probatório.. .5. Considera-
ções Finais. 6 Referências Bibliográficas.

Resumo:	O artigo desenvolve a idéia de que as máximas de experiência 
têm desempenhado a tradicional função de auxiliar na análise da prova, no 
âmbito do direito processual civil. Porém, além desta função, no projeto do 
novo CPC, as máximas de experiência foram fortalecidas ao poderem ser 
utilizadas para promover a inversão do ônus da prova ou a verificação da 
evidência ou impossibilidade de um fato. 

Palavras	Chave:	Máximas de Experiencia, projeto do Novo CPC.

1.	INTRODUçãO

O presente artigo tem por objetivo analisar a utilização das máximas 
de experiência no campo do direito processual civil, especificamente em 
relação à matéria probatória, procurando apontar as funções tradicionais, 
bem como as mais atuais, das regras de experiência nesse campo.

O tema foi escolhido levando-se em consideração a pretensão de uti-
lização do estudo como mecanismo para reacender o debate sobre o uso 
consciente das máximas de experiência pela jurisprudência. Isso porque 
muito embora o art. 361 do projeto do novo CPC2 tenha basicamente a mes-

1. Juíza do Trabalho Titular da 4 Vara do Trabalho de Aracaju (TRT 20ª Região), Professora Adjunta 
da Universidade Federal de Sergipe, Coordenadora do Mestrado em Direito da Universidade Fe-
deral de Sergipe,Especialista em Direito Processual pela UFSC, Mestre em Direito, Estado e Cida-
dania pela UGF, Doutora em Direito Público pela UFBA

2. Art. 361. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum 
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiên-
cia técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.
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ma redação do art. 335 do CPC atual, toda a nova sistemática da produção 
e análise de provas no novo projeto permitem concluir que a utilização das 
máximas de experiência foi em muito fortalecida com o novo regramento.

O artigo é assim dividido em três partes, sendo ao final apontadas as 
considerações finais. Na primeira é feita uma conceituação preliminar das 
regras ou máximas de experiência. Na segunda são apontadas as funções 
tradicionais das máximas de experiência no direito processual civil. Na ter-
ceira, abordadas as funções inovadoras das máximas de experiência, a par-
tir do projeto do novo CPC. 

2.	MÁXIMAS	DE	EXPERIêNCIA	–	CONCEITUAçãO	PRELIMINAR

Deve-se a Friedrich Stein o estudo pioneiro e amplo sobre as máximas 
de experiência no âmbito do direito, o qual foi publicado no livro Das Priva-
te Wissen des Richters3. Embora produzido no final do século XIX, seu estudo 
ainda é fonte fundamental de referência, nos dias atuais, para a análise da 
matéria. As máximas de experiência são assim definidas pelo autor:

São definições ou juízos hipotéticos de conteúdo geral, desligados dos fatos con-
cretos que se julgam no processo, procedentes da experiência, mas independen-
tes dos casos particulares de cuja observação foram induzidos e que, além destes 
casos, pretendem ter validade para outros novos (STEIN, 1999, p. 27, tradução 
nossa). 

Com o objetivo de aclarar o conceito, cumpre mencionar a advertência 
de Friedrich Stein, no sentido de que a declaração de experiência sobre uma 
pluralidade de casos está longe de ser uma máxima de experiência4. É que 
esta exige mais que a mera repetição de casos, necessitando que se verifi-
que “algo independente que nos permite esperar que os casos vindouros, 
ainda não observados, produzir-se-ão da mesma forma que os observados” 
(STEIN, 1999, p. 25, tradução nossa). Somente assim pode-se fixar a máxi-
ma de que “as pessoas que se encontram em determinada situação se con-
duzem de maneira determinada” (STEIN, 1999, p. 25, tradução nossa ).

Dessa forma, é importante salientar, inicialmente, que as máximas de 
experiência não se referem exclusivamente às vivências pessoais do juiz. 
Ao contrário, as noções que expressam devem pertencer ao patrimônio co-

3. Em português: O conhecimento privado do juiz. 
4. A observação de Friedrich Stein também é objeto de estudo da lógica. Com efeito, uma das falácias 

mais comuns nos processos argumentativos reside no fato de se chegar a conclusões a partir de 
dados insuficientes e não significativos. Assim, os casos devem ser repetidos e representativos. 
Outrossim, é preciso estar atento à relação de causalidade entre eles, para que se possa chegar a 
uma conclusão verdadeira.



mum. Significa dizer que as máximas de experiência devem tratar de fenô-
menos que possam ser observados por todos, mesmo que não concreta-
mente conhecidos por todos. Deve-se, ainda, frisar que não se trata de uma 
simples concatenação de acontecimentos, mas da verificação do caráter 
genérico e abstrato de uma seqüência de fatos, capaz de conduzir ao enten-
dimento de que a máxima seria válida para casos posteriores5.

A partir da sistematização empreendida por Stein, podem ser fixados 
os pontos fundamentais para a caracterização das máximas de experiência, 
em seu conteúdo jurídico: a) as máximas de experiência caracterizam-se 
pela generalidade, podendo ser encontradas sob a forma de teses hipotéti-
cas ou de definições que decompõem uma palavra ou um conceito em suas 
partes constitutivas; b) para a criação de uma máxima de experiência, sob 
a forma de tese hipotética, é indiferente a quantidade de casos observados, 
porém, os fatos devem ter algo relevante e comum que os ligue, permitindo 
concluir tratar-se do que ordinariamente acontece; c) as máximas de expe-
riência devem estar submetidas a um constante processo de reformulação, 
a partir da observação tanto dos casos que deram origem à sua formação 
como dos posteriores; d) as máximas de experiência se extraem por indu-
ção e se aplicam por dedução; e) as máximas de experiência são sempre 
relativas, variáveis no tempo e no espaço, estabelecendo, entretanto, um 
juízo a priori; f) em todos os casos, as máximas de experiência admitem 
prova em contrário pela parte eventualmente prejudicada.

3.FUNçõES	TRADICIONAIS	DAS	MÁXIMAS	DE	EXPERIêNCIA	NO	CAM-
PO	PROBATóRIO

As máximas de experiência tem as seguintes funções no âmbito do Di-
reito Processual Civil: a) mecanismos para entender e interpretar as alega-
ções e depoimentos das partes; b) instrumentos utilizados na apreciação 
dos meios probatórios; c) meios de conexão dos indícios com os fatos; d) 
forma de determinação da evidência ou impossibilidade de existência de 
um fato; e) inversão do ônus da prova.

O presente item analisará as três primeiras funções citadas, ditas 
“tradicionais”,sendo abordadas, no item seguinte, a luz do projeto do novo 

5. O fundamento das máximas de experiência é, em última análise, a normalidade. Contudo, há que 
se ressaltar a advertência de Lorenzo Carnelli, no sentido de que existe não apenas uma, mas 
várias “normalidades”: “A normalidade será, em princípio, um termo ideal, mas na vida prática 
não há normalidade, senão, antes normalidades e, às vezes, normalidades aparentes ou fortuitas, 
matéria confusa de observação falível, para ser reduzida a cálculos não menos passíveis de erro” 
(CARNELLI, 1957, p.185-186).

A utilização das máximas de experiência no projeto do Novo Código 259



260	 Flávia Moreira Guimarães Pessoa

Código de Processo Civil, as duas últimas . Note-se que independentemente 
do novo regramento, as máximas de experiência podem ser utilizadas nas 
suas duas últimas funções, mas tal não vem sendo feito pela jurisprudência, 
razão pela qual a abordagem a luz do novo código é essencial para uma 
nova utilização do ancião instituto. 

A primeira função tradicional das máximas de experiência é sua utili-
zação pelo Juiz como mecanismo para entender e interpretar as alegações 
e depoimentos das partes. Essa atuação é relevante porque as máximas de 
experiência podem ser definições ou juízos esclarecedores sobre expres-
sões utilizadas. Desse modo, ao interpretar as alegações das partes, o juiz 
levará em conta as máximas de experiência sobre o uso da linguagem. Com 
isso, pode compreender a definição de certas palavras em ambientes espe-
cíficos ou os significados peculiares de termos segundo o lugar ou o dialeto 
(STEIN, 1999, p. 24). 

 Dispensável é lembrar que o conhecimento do significado de tais ter-
mos é essencial ao juiz para a adequada compreensão do material probató-
rio colhido em audiência. Nesse contexto, as máximas de experiência sobre 
o uso da linguagem têm função fundamental, permitindo a correta compre-
ensão dos depoimentos colhidos, bem com uma maior aproximação entre 
julgador e jurisdicionados. 

As máximas de experiência exercem, por outro lado, papel fundamen-
tal na análise das provas apresentadas, particularmente na formação do ju-
ízo de verossimilhança, essencial para o convencimento do julgador6. Com 
efeito, um dos mais importantes momentos processuais é, sem dúvida, o 
da valoração da prova, feita pelo julgador com base no conjunto probatório 
trazido aos autos. E é justamente nesse momento que as regras de experi-
ência atuam dentro da seqüência de raciocínio do julgador.

No sistema da persuasão racional, as máximas funcionam como crité-
rio para impedir a criação de “verdades” desvinculadas de qualquer crité-
rio de verossimilhança. Não apresentam, entretanto, caráter obrigatório e 
vinculante ou desvirtuador da própria apreciação. Assim, as regras de ex-
periência atuam, dentro do sistema vigente da persuasão racional, como 

6. Sérgio Sahione Fadel exemplifica esse juízo de verossimilhança, que atua na apreciação das pro-
vas e alegações fantasiosas das partes: “Normalmente, o devedor relapso e inadimplente cria 
histórias fantásticas de exigências descabidas do credor, do pagamento de juros extorsivos, de 
condições leoninas etc. É esse o lugar comum nas suas defesas. Ordinariamente acontece isso e, 
sem embargo dos depoimentos das testemunhas que“viram”ou presenciaram a transação, o juiz 
não as leva em conta” (FADEL, 1974, p.196).



elemento auxiliar na análise das provas produzidas, agindo diretamente na 
valoração das provas pelo juiz.

Ainda dentro da aplicação tradicional das máximas de experiência no 
campo da prova, destaca-se a terceira função elencada, que é a ligação entre 
indícios e fatos. É que muitas vezes os fatos não conseguem ser demonstra-
dos de forma direta. Tal se dá por diversas razões, principalmente a “irrepe-
tibilidade do comportamento humano e a impossibilidade de se adentrar às 
conjecturas mentais de cada indivíduo ( FORNACIARI, 2004, p.24).

Nessas hipóteses de impossibilidade de verificação direta do fato, o 
convencimento do juiz é embasado em indícios alegados e comprovados 
pelas partes. Nessa conexão entre o indício e o fato a ser provado atuam 
diretamente as máximas de experiência, extraídas da observação, pelo juiz, 
do que ordinariamente ocorre em casos semelhantes7.

Assim, as máximas de experiência atuam como elemento de ligação 
entre os indícios e os fatos que se deseja provar, em caso de inexistência 
de presunção legal incidente na hipótese. É essa, portanto, a sua terceira 
função tradicional no campo probatório. 

4.	O	PROJETO	DO	NOVO	CPC	E	AS	FUNçõES	INOVADORAS	DAS	MÁXI-
MAS	DE	EXPERIêNCIA	NO	CAMPO	PROBATóRIO

Ultrapassada a análise das funções tradicionais das máximas de experi-
ência no processo, passa-se ao estudo das funções mais atuais, consistentes 
na sua utilização como mecanismo para inversão do ônus da prova ou veri-
ficação da evidência ou impossibilidade de um fato.

A aplicação das máximas de experiência como critério para a análise da 
prova pode conduzir à inversão do ônus da prova num determinado caso 
concreto sob exame. Assim, se o fato apresentado é, de acordo com a obser-
vação do que ordinariamente acontece, verossímil e plausível, enquanto a 
tese da parte contrária é de todo inverossímil, deverá ocorrer a inversão do 
ônus da prova, a qual ficará a cargo da parte que alegar a tese desprovida 
de verossimilhança. 

7. Exemplos da utilização das máximas de experiência na ligação de indícios a fatos são dados por 
Pontes de Miranda: “São muitas as regras de experiência comum, tais como as que se tira do fato 
de estar alguém com tóxicos no bolso ou em mala, ou ser traficante, ou de ser encontrado com a 
arma com que o suspeito teria matado ou ferido alguém, ou se nela falta uma bala, igual à encon-
trada, ou de estar com a mão ferida o que, na escuridão, lutou com aquele que teve de defender-se 
contra o furto” (PONTES DE MIRANDA, 1997, p. 280).
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O projeto do novo CPC, em seu art. 358, é expresso ao prever a possibi-
lidade de inversão do onus da prova pelo Juiz, considerando as circunstân-
cias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado. Certo é que tal sera 
feito pelo juiz em decisão fundamentada, observado o contraditório, Assim, 
poderão as máximas de experiência serem utilizadas para verificação em 
concreto das “circunstâncias da causa” e das “peculiariedades do fato a ser 
provado”. 

Em seu art. 358, o projeto do novo CPC estabelece que o Juiz deverá 
distribuir o ônus à parte que estiver em melhores condições de produzir 
a prova, o que vem na esteira de toda a nova sistemática de ampliação dos 
poderes do juiz no campo probatório8 e, ao mesmo tempo, não se trata de 
novidade no ordenamento, já prevista semelhante disposicão para as re-
lações de consumo, às quais se aplica o artigo 6º, inciso VIII, do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor.

No entanto, há outras hipóteses de desequilíbrio entre os litigantes que 
autorizam a inversão da atribuição do ônus da prova. Dentro desse contex-
to, as máximas de experiência funcionam como mecanismo de análise da 
verossimilhança das teses. Seu objetivo é não permitir que defesas inve-
rossímeis funcionem como simples instrumento de negação dos fatos que 
ensejam o direito da parte contrária, para dificultar a tutela jurisdicional 
pretendida. 

Diante de uma tese defensiva meramente negativa, mas com conteúdo 
altamente inverossímil, deverá o juiz proceder à inversão do ônus da prova, 
passando-a à parte que alegar a tese. Evita-se, com isso, que a dificuldade 
de uma parte de produzir sua prova, leve a uma decisão fundanda na divi-
são do ônus da prova, porém contrária à observação comum. 

Assim, as normas de divisão do ônus da prova devem ser aplicadas a 
partir da perspectiva publicista do processo9. Nesse aspecto, as máximas de 

8. Trata-se da adoção expressa da teoria da distribuição dinâmica do onus da prova, em contraposi-
ção à teoria estática de divisão do onus da prova, adotada pelo atual Código, em que pese ainda no 
modelo vigente poder ser utilizada a divisão dinâmica fundada dentre outros, nos princípios da 
iugladade, lealdade, solidariedade com o órgão judicial. (DIDIER;BRAGA;OLIVEIRA, 2007, p. 63)

9. Justamente por possuir o caráter publicista é que o tema do ônus da prova não pode ficar sujei-
to ao direito material, mas “deve ser regra manuseável pelo juiz, como titular que é da relação 
processual,de forma a que se obtenha, com maior grau de certeza e freqüência, a realização da 
justiça (KLIPELL;BASTOS, 2011, P. 348)



experiência funcionam como critério balizador da verossimilhança, capaz 
de inverter, se necessário, o ônus da prova10.

Tema correlato ao da inversão do ônus da prova é a constatação da 
evidência ou impossibilidade de um fato, segunda função inovadora das 
máximas de experiência. Desse modo, o reconhecimento de que um fato é 
evidente ou, ao contrário, impossível é elemento para que se possa declarar 
inadmissível, porque inútil, a prova que se apresenta para demonstrar sua 
veracidade. 

Quanto à apreciação da prova independentemente de quem a produ-
ziu, disciplina o projeto do novo CPC, em seu art. 355., que o juiz apreciará 
livremente a prova, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na sentença as que lhe formaram o convencimento. 

É claro que o juiz deve ter muita cautela na definição, a priori , dos 
fatos considerados “impossíveis” ou “evidentes”. Contudo, em situações ex-
cepcionais, pode-se dispensar a produção de provas, quando, a partir da 
observação do que ordinariamente acontece, a alegação dos fatos em que se 
funda o pretenso direito for intuitiva ou, ao contrário, de todo impossível.

Especificamente em relação a tal dispensa de provas, disciplina o pro-
jeto do novo CPC em seu art. 354, de forma semelhante ao atual, que caberá 
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas neces-
sárias ao julgamento da lide, dispondo, em seu parágrafo único, que “o juiz 
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias.”.

 Cite-se, como exemplo, a hipótese de o autor pleitear o pagamento de 
horas extras com base na jornada de vinte horas diárias, em todos os dias 
da semana, sem intervalo e sem folga, durantes meses a fio. Outro exemplo 

10. O direito alienígena, principalmente o alemão e o anglo-americano, fornece institutos aplicados 
no âmbito probatório. Muito embora não sejam especificamente estudados sob a ótica de inversão 
do ônus da prova, esses institutos demonstram como a aplicação das máximas de experiência per-
mite uma melhor distribuição da carga probatória. No direito anglo-americano, o processo civil 
conhece a figura dos prima facie cases. Segundo Black, trata-se de instituto utilizado nos “litígios 
em que os fatos ocorridos revelam um grau de credibilidade tal que o antagonista fica com o en-
cargo de produzir prova em contrário à convicção proporcionada ao julgador pela credibilidade 
prima facie [...]” (Apud ARAGÃO, 1984, p. 122). Também o direito alemão tem aplicado o instituto, 
principalmente na apuração de relações de nexo causal ou nas hipóteses em que os fatos descritos 
pela parte contravêm o que normalmente acontece. Nesse último caso, “sobre ela recai o ônus de 
comprová-los, pois em tal caso a chamada prova prima facie favorece a outra parte” (ARAGÃO, 
1984, p. 124).
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de utilização das máximas de experiência para ensejar a impossibilidade 
de reconhecimento de um fato é dado por Karl Larenz: “Pela experiência 
de funcionamento do mercado, do habitual comportamento econômico dos 
compradores de terrenos, o julgador sabe que estes atribuem normalmente 
grande importância à aptidão do terreno para construção na sua decisão de 
comprar e particularmente no preço oferecido”. A partir da máxima citada, 
o autor extrai a conclusão de que “não seria, por exemplo, aceitável que, 
uma vez que a aptidão de um terreno para construção foi considerada como 
qualidade do mesmo essencial no comércio, vir negá-lo num caso concreto” 
(LARENZ, 1978, p.313-315)

As máximas de experiência funcionam, portanto, como critério na aná-
lise da verossimilhança da alegação ou na verificação do caráter consagra-
do de determinado fato, permitindo uma mais rápida instrução e eficaz so-
lução da lide.

5.	CONSIDERAçõES	FINAIS

Após todas as considerações feitas, podem-se extrair a seguinte síntese 
das idéias desenvolvidas:

As máximas de experiência são definições ou juízos hipotéticos firma-
dos pela observação de casos singulares. Todavia, são alçadas à condição 
de princípios autônomos, podendo ser utilizadas nas demais hipóteses as-
semelhadas.

Inúmeras funções são atribuídas às máximas de experiência no campo 
do direito: mecanismos para que o julgador possa entender e interpretar 
as alegações e depoimentos das partes; instrumentos para apreciação dos 
meios probatórios; elementos de conexão dos indícios com os fatos; meios 
de determinação da impossibilidade ou evidência de um fato; subsídios 
para a inversão do ônus da prova; ferramenta auxiliar na subsunção dos 
fatos às regras jurídicas e no preenchimento dos conceitos juridicamente 
indeterminados. 

As três primeiras funções mencionadas constituem as aplicações tra-
dicionais das máximas de experiência no campo da prova. Nesse aspecto, 
as máximas de experiência, dentro do sistema da persuasão racional, fun-
cionam como instrumento para promover o adequado entendimento das 
formulações das partes e testemunhas. Além disso, constituem meio para 
a valoração da prova e mecanismo de conexão de indícios e fatos, sendo, 
dessa forma, essenciais para o convencimento do julgador.



Ainda no campo probatório, dentro da perspectiva instrumentalista 
do processo e de acordo com todo o espírito das novas regras estabele-
cidas no projeto do novo CPC, as máximas de experiência são importan-
tes para a formação do juízo de verossimilhança no julgador. São também 
mecanismos capazes de promover a inversão do ônus da prova em favor 
daquele que apresentar tese mais factível, em relação à parte adversa, se 
esta apresentar alegações desprovidas de plausibilidade. As máximas de 
experiência ainda desempenham a função de verificação da evidência ou 
impossibilidade de um fato, contribuindo para a celeridade da instrução 
probatória. 
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Capítulo	XIV
A	evolução	da	ação	como	um	direito		

fundamental,	a	disciplina	do	projeto	no	CPC,	
a	visão	de	José	Joaquim	Calmon	de	Passos	
e	revolução	na	temática:	a	visão	social	

do	direito	de	ação

francisco Wildo lacerda dantas1

SUMÁRIO	•	1. Introdução. 2. Os períodos de evolução 2.1 – Período clássico (a ação como 
extensão da personalidade) 2.2 – A ação como integrante do direito material (consequ-
ência). 2.3 – A ação como garantia constitucional. 3. A disciplina no Projeto do novo CPC. 
4. A visão de José Joaquim Calmon de Passos. 5. Revolução na temática: a visão social do 
direito de ação e a conciliação. 5.1 – A justiça coexistencial. 5.2 – Relativização do direito 
de ação: arbitragem e conciliação; a) Resumo da arbitragem b) Resumo da conciliação. 4. 
Conclusões

1.	INTRODUçãO

Pretende-se, com esse trabalho, em obra coletiva em que se rendem 
homenagens ao Prof. JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS, que foi, em vida, 
e que permanece depois de falecido, mestre do autor, estudar a evolução so-
frida pelo direito de ação, identificado como o direito subjetivo que, desde 
a Escola dos Pandectas2, passou a figurar, ao lado da personalidade, como 
uma das topoi3 que permitiriam a sistematização do direito, indispensável à 

1. Mestre em Direito, pela UFBA, Doutor em Direito pela FDL e Desembargador Federal do TRF da 5ª 
Região

2. A respeito da sistematização jurídica levada a cabo pela chamada Escola das Pandectas há im-
portante resumo procedido por FABIO KONDER COMPARATO, na obra “O Poder de Controle na 
Sociedade Anônima”, onde considera que se operou no tipo hierárquico, sendo certo que, em sua 
concepção – que ma parece bem formulada – o conceito de direito subjetivo foi colocado no cume 
da pirâmide, com a observação, logo a seguir, de “O verdadeiro direito não seria a norma imposta 
pelo Estado absolutista e condenada pela razão natural, mas os direitos inatos de todo homem, 
enquanto manifestações de sua liberdade essencial”. Importante ressaltar, por fim, que esse auto 
também registra que esse subjetivo exacerbado provocaria reações cíclicas – próprias da dialética 
histórica – do normativismo do início do século, para cuja reação havia contribuído duas corren-
tes filosóficas: o criticismo kantista e o positivismo. Cf. p. 259-260.

3. É Tércio Sampaio Ferraz Júnior quem, entre nós, procedeu á distinção entre as ciências dogmáti-
cas, como Direito, a quem prefere identificar como uma técnica de decidibilidade e não como ciên-
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sua configuração como ciência, ainda que muitos autores a rejeitem4, postu-
ra que desaguaria, inicialmente, na formulação do direito de ação.

Prosseguindo-se nesse estudo, se buscará identificar como o direito 
de ação foi imaginado, desde os romanos, como uma extensão do direito 
material e, por isso, dele sempre dependente, até chegar ao extremo de 
caracterizá-lo como extensão da própria personalidade, para o que não se 
deve esquecer que o próprio conceito de personalidade se revela como um 
dos topoi de criação dos pandectistas5. Esse exame inclui um resumo das 
teorias que, com base nesse posicionamento teórico, se elaboraram, sem 
que, até agora, nada se houvesse construído de definitivo sobre o conceito 
mesmo de ação.6

cia estrito senso e a ciência zetética. A primeira delas se apresenta como um sistema que parte de 
certas verdades tidas por indiscutíveis – indispensáveis ao direito, para permitir exercer a função 
da decidibilidade que lhe é própria, que se identifica como verdadeiro topoi – embora admita que, 
em alguns casos, se aceite a discussão controlada desses pontos de vistas; e as ciências zetéticas, 
em que a ênfase maior está na pesquisa da verdade e, por isso, não se admitem verdades aprio-
rísticas – ou topoi. Para uma melhor compreensão do tema, cf. “Introdução ao Estudo do Direito 
– técnica, Decisão, Dominação”. Ed. Atlas. São Paulo, 1994, 2ª ed., passim.

4. Alguns autores rejeitam o cientificismo do direito, entre eles o próprio Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior, citado na nota anterior, basta observar o título que dera a sua obra. Não é uma Introdução 
à Ciência do Direito, como se costuma denominar tais obras, mas uma Introdução ao Estudo do 
Direito. Pode-se resumir a discussão sobre se o direito é ou não uma ciência na obra de Claus-
-Wilhem Canaris, “Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito” (no ori-
ginal: Sustemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz), extremamente enriquecida com o 
prefácio a ela feita, na versão feita ao vernáculo pelo seu tradutor – O professor doutor António 
Menezes Cordeiro – a ponto de considerar-se que a introdução teria se tornado mais importante 
do que a própria obra. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1996. Sobre considerar-se o direito 
como uma lógica própria, porque ciência cultural, diversa da lógica das ciências causais, sugere-se 
estudar a obra de Recansés Siches, “Tratado General de Filosofia del Derecho”. Ed. Porrúa, 1991, 
Ciudad de México, México, 6ª ed., em que recomenda o reconhecimento de la lógica del humano e 
del razonable. 

5. Recomenda-se, nesse sentido, a leitura da obra de Rudolf von Ihering, paradigmática do direito 
encarado sob o prisma desse individualismo exacerbado, porque centrado na defesa exagerada 
do direito subjetivo, que deve ser defendido acima de tudo, por considerá-lo como integrante da 
própria existência humana, “A Luta pelo Direito”, tradução ao vernáculo de Richard Paul neto, Ed. 
Rio, 1983, 4ª ed., p. 97. A superação dessa concepção se daria, modernamente, quando os teóricos 
se defrontariam com a problemática dos interesses/direitos metaindividuais que, na essência, 
pertencem a todos e não pertencem a ninguém, individualmente, a respeito de cuja disciplina Ada 
Pellegrini Grinover reconheceria que soçobrava o sistema clássico burguês que, em suas palavras: 
“... investia o indivíduo do exercício de direitos subjetivos, titularizados claramente em suas moas, 
e legitimava o prejuízo causado a quem de outro direito subjetivo não fosse titular. Cf. “A proble-
mática dos Interesses Difusos”, artigo integrante da obra coletiva “A Tutela dos interesses Difusos”, 
por ela coordenada, p. 29-45, mais precisamente p. 31.

6. Como observado pelo autor que se homenageia nesta obra coletiva, na tese apresentada à Fa-
culdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, com a qual concorreu à Cátedra de Direito 
Judiciário Civil, sob o nome “A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro, publicado pelas Oficinas 
Gráficas da Imprensa Oficial da Bahia, em 1960. Embora essa obra houvesse sido publicada nesse 



Depois, se procederá ao exame do direito de ação como tratado no tex-
to constitucional, por integrá-lo como uma garantia reconhecida a todos os 
homens, mais do que aos cidadãos, porque alcança até o feto – ou o nascitu-
ro – tal como sempre defendida por EDUARDO COUTURE, como um direito 
autônomo à jurisdição, com as consequências que provoca7.

Em um terceiro momento, se examinará a tendência que se vê aparecen-
do no mundo a respeito do que considero como uma verdadeira revolução, 
por romper em definitivo com a visão da ação como um direito individual 
e, mesmo, uma garantia fundamental, para aproximá-lo a uma visão social 
em que se procura abrandar a visão de necessidade absoluta, para contê-lo 
num novo padrão de justiça, já denominada de iustitia coesistenciale8.

Essa abordagem se fará, porém, com fuste no entendimento desenvol-
vido por J. RAMIRO PODETTI, de que o estudo de qualquer dos institutos 
fundamentais do que denominou de trilogia processual – jurisdição, ação 
e processo, ao que acrescento a defesa como integrante do segundo – por 
considerar que todos eles se apresentam numa relação unitária e subor-
dinada. “Unitária, porque nenhum dos três conceitos pode ter existência 
(dentro do direito e da ciência processual, pois se compenetram e se con-
fundem numa forma tal, que é impossível estabelecer, na teoria e na prática, 
um limite em ter eles). Subordinada porque ‘sem a dilucidação prévia da 
ideia de jurisdição, não se pode conseguir uma acepção lógica de ação. E, 
sem assentar devidamente este dois conceitos prévios, é ilusória toda ten-
tativa de entender o que é o processo”9.

2.	OS	PERíODOS	DE	EVOLUçãO

Penso ser possível identificar, no exame do surgimento e da evolução 
da ação, três períodos distintos em que se apontam fundamentos e caracte-
rísticas diferentes para o direito de ação, sendo certo que o entendimento 
dominante no plano doutrinário repercute e influencia a disciplina legisla-
tiva: clássico, constitucional e um outro que, à falta de outro nome melhor, 

ano, o panorama ali retratado permanece o mesmo, o que permite reproduzir a mesma observa-
ção.

7. Torna-se indispensável examinar-se a obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, tercera edi-
ción (póstuma), reimpresión inalterada, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 67 e s.

8. Como o refere Mauro Cappelletti. Completar.
9. Cf. o nosso “Teoria Geral do Processo [Jurisdição/Ação (Defesa)/Processo], Ed. Método, São Paulo, 

2007, p. 76. Transcreveu-se, trecho do célebre artigo de J. Ramiro Podetti “Trilogia Estructural de 
la Ciencia del Proceso Civil”, artigo publicado na Revista de Derecho Procesal, dirigida por Hugo 
alsina, ano II, 1944, Primeira Partes, Compañia Argentina de Editores. S. R. L., p. 113-170, na nota 
54 ao pé desta página.
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denominarei de período hermético, em homenagem à denominação pro-
visória do terceiro modelo de juiz que se anuncia, na visão de FRANCOIS 
OST10.

2.1.	Período	clássico	(a	ação	como	extensão	da	personalidade)

O primeiro período – que identifico como clássico – vem desde os ro-
manos quando surgiu a jurisdição, no momento em que o Estado se for-
talecia e, por isso, se achava apto a chamar a si a solução dos conflitos de 
interesses surgiu a jurisdição11. O direito de ação se conteria no direito de 
provocar a atuação do Estado através da jurisdição e ambos – ação e juris-
dição – se realizariam no processo.

Certo é que se considera que a jurisdição – entendida como o poder de 
aplicar a lei e fazer prevalecer o direito somente passou a ser assim consi-
derada com o surgimento do Estado, tal como o conhecemos hoje. GABRIEL 
REZENDE FILHO, por exemplo, observou, entre nós, desde a Revolução 
Francesa não mais se admite que outras instituições, além dos juízes e tri-
bunais, pudessem atuar como órgãos de aplicação da lei, havendo se su-
perado os momentos anteriores, onde os senhores feudais exerciam todos 
os poderes, inclusive a jurisdição, e em eu embora também houvesse uma 
justiça do rei, não se assemelhava à jurisdição tal como hoje a conhecemos, 
até porque a própria Igreja podia conhecer e decidir várias questões, ainda 
que não religiosas, denominadas de seculares12.

Embora o tema da investigação seja o da ação, não se pode deixar de fa-
zer referência, ainda que breve, da jurisdição, em face do critério de aborda-
gem adotado, segundo se fez referência na parte introdutória do trabalho. É 
que, com o surgimento da jurisdição, identificado como o poder de o Estado 
resolver os conflitos de interesse entre os particulares e até mesmo entre o 
particular e o próprio Estado, retirou-se do particular o poder de buscar a 
satisfação de seus direitos individualmente. 

10. Refiro-me ao trabalho a que tive acesso em sua versão ao castelhano “Júpiter, Hércules, Hermes: 
três modelos de juez”, p. 169-194, com versão ao castelhano de Isabel Lifante Vidal. Atenção Wan-
der, completar a identificação da fonte consultada, por favor.

11. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo observa que não se pode considerar a existência de jurisdição 
antes do advento do Estado, pelo que entende que o Estado serve como ponto de arranque (punto 
de arranque) da jurisdição. Cf. “Estúdios de Teoría General e historia del Proceso (1945-1972)”, 
Tomo I: Números1-11, universidade Nacional Autônoma de México, 1992, p. 32.

12. Cf. “Curso de Direito processual Civil”, vol. I, 8ª ed., anotada, corrigida e atualizada por Benvindo 
Aires, Ed. Saraiva, São Paulo, 1965, p.86.



Em consequência, entre nós tipificou-se com conduta criminosa a atua-
ção do particular que busca tutela dos próprios interesses, como consta do 
art. 345 do nosso Código Penal13. 

Nesse sentido, ADA PELLEGRINI, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CIN-
TRA e CÂNDIDO DINAMARCO observaram, em obra coletiva e clássica entre 
nós, que, tendo o Estado moderno reservado para si o exercício da função 
jurisdicional – em regime de monopólio, pois – como uma de suas tarefas 
fundamentais e sendo a jurisdição inicialmente inerte cabe ao titular da 
pretensão resistida “... invocar a função jurisdicional, a fim de que esta atue 
diante de um caso concreto”.

Em razão disso, admite-se que a ação possa ser definida como o “... di-
reito ao exercício da atividade jurisdicional (ou o poder de exigir esse exer-
cício) ...” 14. Essa concepção se mostra como notável evolução da ideia inicial 
de ação que tinha desde os romanos, onde era definida precisamente como 
ius quod sibi debeatur in iudicio persequendi, que pode ser livremente tra-
duzido como o direito de perseguir (ou se buscar) em juízo aquilo que lhe 
é devido15.

Observa-se que desde a formulação romana se considerava a ação pre-
sa à ideia de um direito material que se buscava defender: era o direito 
de buscar em juízo aquilo que lhe era devido, naturalmente em razão do 
direito material. A grande e profusa evolução que opera em respeito às te-
orias que procuram identificar a natureza jurídica da ação partem dessa 
premissa fundamental: o direito de ação decorre do direito material a que 
procura tutelar.

O fundamento filosófico do direito de ação – que serve de lastro às inú-
meras teorias que se construiriam a respeito, é o de que como todo homem 
é titular de direitos e este – o direito, identificado como o direito subjetivo – 
representa a própria essência humana, mais precisamente a dignidade hu-
mana porque, como ressaltou RUDOLF VON IHERING “No direito o homem 
encontra e defende suas condições de subsistência moral; sem o direito re-
gride à condição animalesca ...”16.

13. Art. 345 do Código Penal: Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora 
legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa, 
além da pena correspondente á violência. Parágrafo único: Se não há emprego de violência, somente 
se procede mediante queixa.

14. Cf. “Teoria Geral do Processo”, Ed. Malheiros, São Paulo, 2004, 20ª ed., revista e atualizada, p. 249.
15. Idem, ibidem.
16. Cf. “A Luta pelo Direito”, ob. cit., p. 97.
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O direito de ação é visto nesse período, pois, como uma extensão da 
personalidade humana, algo que lhe é inerente tendo em vista que, encara-
do como uma forma de defesa do direito subjetivo, torna-se indispensável à 
dignidade do ser humano.

Em razão disso, assinalei, com amparo em várias obras escritas a res-
peito, um resumo ou visão geral das teorias que se esforçaram por iden-
tificar a natureza jurídica do direito de ação, lastreado nessa ideia inicial. 
Distingui o bloco das teorias que sustentam que o direito de ação é um di-
reito concreto de agir, seja um direito exercido contra o Estado e contra o 
Réu ao mesmo tempo, como defendia ADOLF WACH que, conforme resumiu 
EDUARDO COUTURE, sustentava, essencialmente, que a ação (pretensão) 
somente cabe a quem tem razão. La acción no es el derecho; pero no hay 
acción sin derecho, esclarece este último autor17. 

Nessa concepção, porém, a ação é vista como um direito autônomo 
que não pressupõe necessariamente o direito subjetivo material violado 
ou ameaçado, como demonstrariam as ações declaratórias, mas – preso à 
matriz filosófica em que se ampara – se entendia que esse direito se exercia 
contra o Estado, por se tratar do exercício do direito de exigir a proteção 
jurídica e contra o adversário e só existira quando a sentença fosse favorá-
vel18.

2.2.	A	ação	como	integrante	do	direito	material	(consequência):

Formidável revolução, porém, se operaria através de GIUSEPPE CHIO-
VENDA, professor emérito, Catedrático das Universidades de Roma e de 
Bolonha, que, segundo o testemunho de um dos seus mais famosos alunos 
– PIERO CALMANDREI – permaneceu na Itália, por quinze anos, na expres-
são de sua obra vertida ao castelhano bajo el fascismo, pero ignorando el 
fascismo19. 

É que esse autor passa a conceber a ação em meio caminho entre o 
direito individual – do titular do direito material – e o interesse público de 
realizar-se a justiça, por imaginá-la como um direito potestativo cujo exer-

17. Cf. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, tercera edición (póstuma), reimpresión inalterada. 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 64.

18. Cf. Ada Pellegrini Grinover, Araújo Cintra e Cândido Dinamarco, “Teoria Geral do Processo”, ob. cit., 
p.251

19. Cf. “Giuseppe Chiovenda”, artigo publicado originariamente na Rivista di Diritto Processuale, 1947, 
I, p. 169 e s. Tradução ao castelhano por Santiago Sentis Melendo e inserto na obra coletiva “Acción, 
Pretensión y Demanda”, compilada por Juan Morales Godo, Palestra Editores, Lima, Peru, 2000, p. 
11-20, mais precisamente p. 14.



cício pelo particular significa uma cooperação, no atendimento do próprio 
interesse privado, para a realização do interesse público através da jurisdi-
ção20. Ou, mais precisamente como externou o próprio autor, em obra tra-
duzida ao vernáculo por J. GUIMARÃES MENEGALE, com notas explicativas 
de seus alunos, ENRICO TULLIO LIEBMAN;

A ação é, portanto, o poder jurídico de dar vida à condição para a atuação da von-
tade da lei ... é um poder que nos assiste em face do adversário em relação a quem 
se produz o efeito jurídico da atuação da lei. O adversário não é obrigado a coisa 
nenhuma diante desse poder: simplesmente lhe está sujeito ...21.

A ação, pois, é considerada como “... um direito autônomo, diverso do 
direito material que se pretende valer em juízo; mas o direito de ação não 
é um direito subjetivo – porque não lhe corresponde a obrigação do Estado 
– e muito menos de natureza pública. Dirige-se contra o adversário, cor-
respondendo-lhe a sujeição. Mais precisamente, a ação configura o poder 
jurídico de dar vida à condição (presente em todo direito subjetivo, acres-
cento22) para a atuação da vontade da lei. Exaure-se com seu exercício, ten-
dente à produção de um efeito jurídico em favor de um sujeito e com ônus 
para o outro, o qual nada deve fazer, mas também nada pode fazer a fim de 
evitar tal efeito”23.

Essa teoria, portanto, continua a identificar a ação como um direito que 
resulta do direito material, tanto que o próprio autor dela observaria, no 
ensaio que seria publicado depois da leitura do preâmbulo lido na univer-
sidade de Bolonha, em 3 de fevereiro de 1903, a respeito do direito de ação, 
que se reproduz na versão castelhana:

... la idea de la acción, tomada aquí la acción como derecho de obrar correspondien-
te al particular para la defensa de aquel derecho no satisfecho (grifos nossos)24.

20. Idem, ibidem p, 17.
21. Cf. “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I, Livraria Acadêmica Saraiva + Cia. São Paulo, 

1942, p. 53.
22. Indispensável, para bem se compreender essa teoria, entender-se a classificação dos direitos sub-

jetivos que esse autor havia formulado e na qual se baseia para a formulação da teoria: os direitos 
subjetivos se dividem em direito absolutos e relativos. Estes últimos, por sua vez, se subdividem 
em direito a uma prestação e direito potestativo. Os direitos a uma prestação exigem do sujeito 
passivo a obrigação de efetuar uma prestação, subordinado a uma condição de que se esta não 
realizada, nascer para o titular do direito subjetivo o direito de propor a ação, sendo este último 
um direito potestativo porque a outra parte não pode oferecer nenhuma resistência a respeito. Cf. 
nossa obra “Teoria Geral do Processo”, cit., p. 273.

23. Cf. Ada Pellegrini Grinover, Araújo Cintra e Cândido Dinamarco “Teoria Geral do Processo”, ob. cit., 
p. 251.

24. Cf. “La Acción en el Sistema de los Derechos”, profusión leída en la Universidad de Bolonia, el 3 de 
febrero de 1903. Posteriormente este ensayo fue publicado en Vol. 1 de su libro “Ensayos de Dere-
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Ainda que lastreadas nessa concepção de identificar o direito de ação 
com um direito de proteção ao direito material se evoluiu para as teorias, 
formuladas ainda nesse período clássico, acerca da natureza jurídica da 
ação, que compreende o grupo de teorias denominado de direito abstrato 
de agir.

A primeira delas, denominada teoria do direito abstrato contra o Es-
tado, se atribui a DEGENKOLB e PLOSZ, se resume a um entendimento de 
que o direito de ação, correspondente ao direito de acionar em juízo, é um 
direito subjetivo público, independente da correspondência efetiva a um 
direito privado, porque, segundo o primeiro desses autores – Degenkolb – a 
doutrina processual devia encontrar uma base autônoma, objetiva e impar-
cial, para identificar o direito de ação em respeito ao direito material25.

Complementamos o resumo dessa teoria feito por CHIOVENDA com 
um outro promovido por JOÃO DE CASTRO MENDES, eminente professor 
catedrático luso, da Faculdade de Direito de Lisboa, para quem os autores 
haviam em tendido que o direito de ação era abstrato porque se apresen-
tava como um interesse especial, distinto dos interesses particulares a que 
se referia, revelando-se por ser um interesse – expresso na linguagem lusa, 
como um interesse abstracto e geral, independente dos interesses particu-
lares a que se pode, caso a caso, referir, para acrescentar, em seguida:

Não é mais do que o interesse à intervenção do Estado, para a realização dos pró-
prios interesses tutelados. Como interesse abstracto, permanece sempre o mes-
mo, embora variem os interesses particulares concretos, cuja satisfação possa, em 
cada caso, mirar o seu titular. Pode-se dizer por isso que todo o titular de direito 
subjectivos tem um único interesse abstracto e secundário a obter a intervenção do 
Estado para a realização dos seus interesses tutelados pelo direito. Esse interes-
se abstracto e secundário constitui, por sua vez, um verdadeiro e distinto direito 
subjectivo. Este direito subjectivo é, justamente, o direito de ação26.

cho Procesal civil”, versão ao castellano de Santiago Sentís Melendo. Artigo incluído na compilação 
“Acción, Pretensión y Demanda”, ob. cit., p. 26-230, mais precisamente p. 27.

25. É o próprio Chiovenda que faz as observações resumidas no texto, como se pode ler na obra cita-
da na nota anterior, em que esclarece que o livro do alemão Degenkolb, Einslaussungszwang und 
Urteilsnorm, foi publicado em Leipzig, em 1877 e o livro do húngaro Plósz, Beiträge zur Theorie des 
Klaagerechts, foi publicado em Leipzig, em 1880, sendo certo que esta última obra é em parte a 
tradução alemã de um trabalho publicado pelo mesmo autor húngaro, em 1876, muito embora 
assinale, também, que se trata de obras cujos conceitos fundamentais são substancialmente afins, 
muito embora entenda que ambas estão mais ou menos conscientemente influenciadas pelas teo-
rias precedentes de Muther e de Bekker. Cf. obra citada, p. 32 e notas 35 e 36, às p. 81.

26. Os grifos são do original. Manteve-se a grafia lusa. Cf. “O Direito de Acção Judicial”. Suplemento da 
Faculdade de Direito da Universidade de Direito de Lisboa – Dissertação de Alunos – Lisboa, 1959, 
reimpressão, p. 96.



Pelos comentários transcritos, percebe-se que essa teoria se apresenta 
com um novo viés, que a aproxima das teorias do segundo período – anali-
sadas a seguir. Não se procura identificar o direito de ação como um direito 
que deriva da lesão do direito material e, portanto, destinado a promover-
-lhe a defesa. Pelo contrário, esse direito é autônomo e abstrato, tem am-
paro em um interesse abstrato e secundário de o Estado ser chamado a re-
solver o conflito, mas o objetivo do direito de ação ainda se encontra preso 
à satisfação do direito material porque se afirma que se trata de “... direito 
subjectivo ... que tem ... um único interesse abstracto e secundário a obter a 
intervenção do Estado para a realização dos seus interesses tutelados pelo 
direito” – leia-se; para a satisfação do seu direito material.

Penso que esse propósito vem a ser a essência das teorias do segundo 
grupo, como se verá a seguir.

Isso resulta bem mais claro quando se observam as objeções que CHIO-
VENDA – um dos autores mais importantes de uma teoria do grupo que 
concebe a ação como um direito concreto de agir e que, portanto, deriva do 
direito material e cujas críticas às teorias do direito abstrato de agir, foram 
sumariadas, numa esforçada resenha que se fará a seguir:

1º O direito de ação assim entendido corresponderia também a um direito 
do demandado, o que seria contrário ilógico porque considera que não 
há para o demandado senão um interesse a uma declaração negativa de 
certeza da relação jurídica afirmada pelo autor;

2º Ocorre o mesmo quando se manifestações de declaração de certezas 
positivas ou negativas na nossa lei (referindo-se à lei italiana, é óbvio) 
porque quando alguém pede que se declare a certeza da existência 
de uma relação jurídica, sem aspirar a outros efeitos jurídicos, senão 
aqueles imediatamente derivados da declaração de certeza, não alega 
nenhum direito subjetivo frente ao adversário senão o mesmo direito 
de ação, coordenado a um interesse de declaração de certeza e, com 
maior razão, isso acontece quando esteja coordenado a um interesse 
de declaração negativa de certeza, isto é, da não existência de uma rela-
ção jurídica;

Percebe-se que a crítica é dirigida ao fato de não se aceitar que o direito 
de ação seja outra coisa que não o direito de defesa decorrente do direito 
material violado, por não se conseguir identificar nenhum direito – nem 
mesmo interesse geral – que não decorra do direito subjetivo material. Daí 
porque se costuma dizer que ao aceitar-se essa teoria se terminaria por 
aceitar-se, também, que o direito de ação era um direito dos que não ti-
nham direito (naturalmente o direito material).
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3º Outro exemplo seria a ação privada penal, por entender que embora se 
trate de uma ação privada, que não apresenta um direito subjetivo do 
particular ao castigo do culpado, nem por isso se pode negar que ela 
se revele como um direito subjetivo. Afirma, também, nos comentários 
que, na mesma obra, expendeu à teoria de WACH, que não compreende 
o direito subjetivo de não ter razão, da mesma maneira que não com-
preende o direito do culpado a ser condenado nem o direito do conde-
nado à execução que o condena27.

Outra doutrina que se integra a esse grupo de teorias identificadas 
como fundadas no direito abstrato de agir é a de que a ação de esse conceito 
se encontra umbilicalmente ligado ao de pretensão, tanto que se considera 
que o conceito de ação, apresentava uma explicação, complexa e dificultosa, 
porque tinha, para isso, contribuído para esconder o livre desenvolvimento 
da evolução lógica do conceito de pretensão. 

JAIME GUASP, autor dessas observações, considera que a ação se reve-
lava como a determinação da essência de um poder e não da natureza de um 
ato e que o objeto mesmo do processo é a pretensão processual. Observa, 
porém, que o exame da estrutura e da função jurídicas da pretensão – que 
tem como característica o de ser, não apenas uma declaração de vontade 
qualquer, senão que uma declaração petitória revela que a natureza jurídica 
da pretensão processual e, em consequência, o da ação propriamente dita, é 
o do mesmo direito de petição28.

Essa teoria, passível de críticas como se verá em seguida, teve o mérito 
de romper o condicionamento que agrilhoava o estudo do direito de ação 
ao direito subjetivo ou, mais precisamente, o direito subjetivo que o repre-
senta, com bem observou SANTIAGO SENTIS MELENDO, ao chamar a aten-
ção para o que denominou de fantasma del derecho subjetivo, ao escrever, 
no idioma em que publicou sua obra:

Por dondequiera que se penetre en el estudio de la acción, e nos aparece ese fantas-
ma del derecho subjetivo; fantasma que se nos presenta con dos caras distintas: el 
derecho subjetivo como objeto o materia de la acción (o da pretensión, cuando se ha 
aprendido a diferenciarlas), y la acción como derecho subjetivo (público)29.

27. Cf. ob. cit., p. 35 e p. 33.
28. Cf. Jaime Guasp “La Pretensión Procesal”, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de 

Madrid, reprodução de artigo publicado na Revista de Derecho Procesal, vol. 1, ano IX, nºs 1 e 2, 
Buenos Aires, 1951, na obra “Acción, Pretensión y Demanda”, compilada por Juan Morales, cit, 
p.297-363, mais precisamente p. 323 e 324.

29. Os grifos são do original. Cf. “Acción y Pretensión”, artigo originariamente publicado na revista 
La Ley, tomo I, Buenos Aires, 1967, e reproduzido na compilação “Acción, pretensión y Demanda, 
realizada por Juan Morales Godo, ob. cit., p. 221-270, mais precisamente p. 228.



Esse autor havia entendido que o poder de provocar a atividade jurisdi-
cional, considerada em si mesmo, quer se trate de um autêntico direito quer 
se revela como uma res merae facultatis (uma mera faculdade), se apresen-
ta como um poder político ou administrativo e se revela como um pressu-
posto da atividade processual e, por isso fora do mundo do processo30. 

Em consequência, o conceito de ação era relativo em respeito ao pro-
cesso porque não depende das estruturas processuais, em razão do que o 
identifica como o poder de fazer valer uma pretensão31.

Essa teoria teve o mérito de dissociar o direito de ação do direito sub-
jetivo material, mas, por outro lado, buscou identificar o direito de ação na 
pretensão32, sendo certo que o grande processualista uruguaio EDUARDO 
COUTURE, com base nessas lições, terminaria por concluir que o direito 
de ação se revelava como uma forma típica do direito de petição, que se 
configurava como uma garantia individual, na maioria das constituições 
escritas33. Anunciava a identificação do direito de ação como um direito 
com existência própria, trazendo-o para a órbita da constituição, com total 
abandono da postura inicial, mas sem proceder a uma identificação perfeita 
desse direito, já se tendo afirmado que não lograva definir, com clareza, o 
dever de resposta do Estado34. 

As críticas que se fizeram a essa teoria, porém, já anteriormente anun-
ciadas, é de já haver-se reconhecido, que não se pode aceitar que a ação pe-
nal pública se funde no direito de petição e mesmo na América do Sul, onde 
essa doutrina obteve maior relevo, graças ao merecido prestígio do autor, 
uruguaio, se registram críticas, como a de que no puede existir similitud en-
tre ele derecho de petición genérico y la acción, constitucional, por lo cual es 
mejor considerar la acém como derecho público, cívico y especial35.

30. Idem, ibidem, p. 326-327.
31. Como observa Lino Enrique Palácio, “Manual de Derecho Procesal Civil”, LexisNexis Abeledo Per-

rot, Buenos Aires, 2004, 18ª edição atualizada, p. 94.
32. No que também teria se equivocado, pois como afirma, com melhor razão Victor Fairén Guillen, 

é a pretensão que decorre do direito de ação, ou, como observou: primero es la acción; luego la 
pretensión. Cf. o artigo “Acción”, inserto na coletânea Acción, Pretensión y Demanda, ob. cit., p. 165-
215, mais precisamente p. 187.

33. Como se encontra exposto em “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, ob. cit., p. 74
34. Nesse sentido, Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Dinamarco, em 

obra coletiva, assinalaram que a teoria do direito de petição porque “... tal remédio constitucional 
visa a levar aos órgãos públicos representações contra abusos de poder e porque não configura, 
com a mesma clareza do direito de ação, o dever de resposta do Estado”. Cf. “Teoria Geral do Pro-
cesso”, Ed. Malheiros, São Paulo, 2004, 20ª ed., p. 254.

35. Cf. Hernando Devis Echandía, “Compendio de Derecho Procesal, tomo I – Teoría del Proceso”, 2ª 
ed., Bogotá, Ed. ABC, 1972, p. 151.
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Para finalizar a apreciação sumária desse grupo de teorias, passo a 
apreciar a mais famosa dela, recepcionada pelo nosso CPC, ainda em vigor 
e mantida também no anteprojeto do novo código, como se verá adiante, 
pois que o autor do primeiro ALFREDO BUZAID e a Secretária Geral da Co-
missão Encarregada da elabora-ção, no segundo, são seguidores confessos 
da doutrina de ENRICO TULLIO LIEBMAN.

Esse autor a concebeu – doutrina que identifico como precur-sora do 
segundo grupo, examinado a seguir – fundada na distinção entre o direito 
de ação do direito material, embora termine, ao fim e ao cabo, por servir ao 
direito material. É que o próprio autor fez questão de assinalar que “... só 
tem direito à tutela jurisdicional aquela que tem razão, não quem ostenta 
um direito inexistente”36.

Esforça-se, porém, por distinguir o direito material do direito de ação, 
por considerar que enquanto aquele (o direito material) tem por objeto 
uma prestação da parte contrária, “... a ação visa a provocar uma atividade 
do órgão judiciário” e, prossegue o mesmo autor: “... justamente por isso, 
o direito dirige-se à parte contrária e tem, conforme o caso, natureza pri-
vada ou pública e um conteúdo que varia de caso a caso, enquanto a ação 
se dirige ao Estado e por isso tem natureza sempre pública e um conteúdo 
uniforme, qual seja o pedido de tutela jurisdicional de um direito próprio 
(embora varie o tipo de provimento que cada vez se pede ao juiz)” 37.

Essa teoria, no entanto, afirma que embora o poder de agir em juízo 
seja reconhecido a todos, somente passa a existir quando preenchidos cer-
tos requisitos – que prontamente identificou como condições da ação: pos-
sibilidade jurídica, legitimação para agir e interesse de agir38, embora, pos-
teriormente (com o surgimento do divórcio na Itália, de onde fugira o autor, 
para nossa felicidade, escapando das agruras do fascismo contra os judeus, 
a houvesse reduzido para apenas duas: interesse e legitimidade, essa teo-
ria – repita-se – foi adotada amplamente pelo CPC em vigor, tanto na sua 
formulação original (cf. art. 267, VI), quanto na modificação posterior (cf. 
art. 3º). O direito de ação assim concebido seria distinto do direito material, 
exercido contra o Estado e se revelaria como um direito ao processo e ao 
julgamento mérito39.

36. Cf. “Manual de Direito Processual Civil”, vol. I tradução de Cândido Rangel Dinamarco, Ed. Forense, 
Rio de Janeiro, 1980., p. 147.

37. Cf. “Manual de Direito Processual Civil”, ob. cet, p. 149-150
38. Idem, ibidem, p. 
39. Idem, ibidem, p. 150-151.



O autor trouxe uma insuperável contribuição ao estudo do processo 
entre nós e ajudou a todo o mundo com a concepção que engendrara que, é 
identificada como uma das mais importantes precursoras do grupo de teo-
rias seguintes, que assenta no entendimento de que é uma garantia consti-
tucional e, portanto, é um direito abstrato, absolutamente independente do 
direito material, a que visa proteger.

Essa teoria – como sustentam os seus mais legítimos defensores, exa-
tamente aqueles que tiveram o privilégio de serem alunos do mestre que a 
criou – é o resultado da evolução que se operou desde quando se a consi-
derou como:

... o próprio direito de haver o bem em juízo (actio), sem que sequer existisse ain-
da a ideia (sic) do direito subjetivo; que já foi expressão bélica do direito subjetivo 
lesado (teoria imanentista); que já foi direito a uma sentença favorável (teorias 
concretistas); que já foi direito incondicionado à sentença de mérito e, depois, 
condicionado (diversas teorias abstratas)”, para concluir que “... chegou na atuali-
dade mais recente à condição bem mais modesta de direito ao processo, aos atos 
deste e só sucessivamente, depois de cumpridamente exercida, direito ao provi-
mento de mérito40.

Importa insistir, em que pese a importância da doutrina, a considera-
mos apenas como precursora do grupo seguinte, em que se identifica a ação 
como um direito fundamental, porque, como os próprios defensores dela 
reconheceram:

A doutrina dominante – (naturalmente que a deles, observo) – distingue, porém, 
a ação como direito ou poder constitucional, oriundo do status civitatis e consis-
tindo na exigência da prestação do Estado – garantido a todos e de caráter extre-
mamente genérico e abstrato, do direito de ação de natureza processual, o único 
a ter relevância no processo: o direito de ação de natureza constitucional seria o 
fundamento do direito de ação de natureza processual41.

Para essa teoria, há, inegavelmente, uma distinção entre o direito cons-
titucional de ação e o direito processual de ação, embora o primeiro sir-
va de fundamento ao segundo, enquanto que as teorias do grupo seguinte 
considera existir apenas e tão somente o direito de ação como o direito de 
acesso à jurisdição, como se verá depois.

Não me estenderei às inúmeras críticas feitas a essa teoria nada obs-
tante seja ela a prevalente entre nós, com aceitação pela maioria esmaga-
dora de nossos processualistas. 

40. Cf. Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II, Ed. Malheiros, São 
Paulo, 2004, p. 324-325.

41. Cf. “Teoria Geral do Processo”, ob. cet., p. 256.
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Basta referir o que havia escrito OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA que, em 
apreciando a tese de que o direito de ação se subordina ao preenchimento 
de prévias condições e que quando isso não ocorre, conclui-se que o autor 
é carecedor de ação, por entender que “Dizer-se, como afirma os partidá-
rios da ‘teoria eclética’ (como assim se identificam os partidários da teoria 
de LIEBMAN) que a sentença que declara o autor carecedor da ação por 
ilegitimidade ad causam não decide o mérito de sua ação é imaginar que a 
demanda que o autor descreve na petição inicial pudesse ter seu mérito num 
segundo processo e na lide de outrem”42.

2.3.	A	ação	como	garantia	constitucional

A concepção do direito de ação sofreria outra profunda mudança, des-
de quando se promoveu uma modificação radical no paradigma filosófico 
até então adotado, já identificado como período do pós-positivismo quan-
do, em respeito à investigação sobre a natureza do direito de ação, se aban-
donou o ponto de partida de este direito servir ao direito material.

Reconheceu-se que, a partir desse momento, começou a repensar-se e 
a reformularem-se os institutos dogmáticos do processo, como o da ação, 
pois que se considerou que os vetustos institutos “... passaram a não mais 
resistir à supremacia da constituição, naquilo que não se coadunavam com 
seus imperativos desígnios”, operando-se o que se convencionou denomi-
nar de neoconstitucionalismo, pior haver-se considerado que essa nova vi-
são superava as limitações e deficiências do positivismo jurídico no trato de 
questões mais complexas, como penso ser o do direito de ação43.

Assim, no âmbito do próprio Direito Constitucional, passou-se a iden-
tificar o direito à jurisdição como o verdadeiro direito de ação, por consi-
derar-se que a existência de um poder jurisdicional como sistema de re-
solução de conflitos entre particulares respondia a uma necessidade anti-
quíssima, pois com o Estado de Direito passou-se a entender que mesmo 
os conflitos produzidos entre os cidadãos e os poderes públicos ou seus 

42. Os grifos são do original. Cf. “Curso de processo Civil”, Ed. Fabris, Porto Alegre, 1991, vol. I, p. 89 e 
91.

43. Como observou Guilherme Peres de Oliveira, no artigo “Elementos para uma Leitura do Direito 
Processual Civil a Partir e à Luz da Constituição – o Chamado ‘Modelo Constitucional do Processo 
Civil’ e a Garantia da Tutela jurisdicional Adequada aos Direitos Alegadamente Violados”, inte-
grante da obra coletiva “Teoria do Processo – Panorama doutrinário Mundial”, coordenada por 
Fredie Didier Jr. e Eduardo Ferreira Jordão. Ed. Podivm, Salvador, 2008, p. 319-342, mais precisa-
mente p. 321 e 324.



funcionários deveriam ser resolvidos com a aplicação da lei a respeito dos 
direitos legalmente reconhecidos44.

Na mesma doutrina espanhola, também se reconheceu que se havia 
promovido importante inovação, com a reforma da Constituição daquele 
país, ocorrida em 1978, quando se decidiu incluir entre os direitos funda-
mentais, como se escreveu: entre los derechos fundamentales com el máximo 
plus de fundamentalidad (grifo do original) uma serie de derechos proce-
sales, que son basicamente derechos instrumentales, es decir, derechos que 
tienen una función de garantía o protección de los demás derechos45·.

A ação, portanto, passou a ser vista como o direito à jurisdição, com o 
que se confirmou, mais uma vez, a correção do que havia revelado o argen-
tino J. RAMIRO PODETTI, acerca da impossibilidade de estudar-se qualquer 
um dos três institutos básicos do fenômeno processual, sem a ajuda dos de-
mais: o direito à jurisdição é o próprio direito de ação, que se exercita atra-
vés de um processo, pois, como o autor espanhol, anteriormente transcrito, 
também reconheceu o direito à jurisdição, ou seja, o direito de ação, com 
um plus de fundamentalidade, está previsto no art. 24.1 da Constituição Es-
panhola, compreende três direitos distintos: o direito de livre acesso aos 
juízes e tribunais, correspondente à ação; o direito de obter um julgamento, 
que se identifica, com o direito a uma sentença prolatada em um processo; 
e o direito à execução do que foi julgado46.

Daí porque já ressaltamos em nossa obra que o direito de ação – tal 
como definido pelo art. 30 do CPC francês: L’action est le droit, pour l’auteur 
d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise 
bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-
fondé de cette prétention47 – tanto encerra o direito de ação propriamente 
dito quanto o direito de defesa que, para nós, é o mesmo direito de ação, 
visto pelo ângulo do réu. 

Nessa visão constitucionalista espanhola, o direito de ação se confunde 
com o direito à jurisdição que se apresenta, na moderna visão européia, 

44. Como escreveu o constitucionalista espanhol J. A. Gonzáles Casanova, na obra “Teoría del Estado 
y Derecho Constitucional”, Ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1989, tercera reimpresión, p. 296

45. Cf. Javier Pérez Royo, “Curso de Derecho Constitucional”, Marcial Pons, 1998, quinta edición, Ma-
drid-Barcelona, 1998, p. 311.

46. Idem, ibidem.
47. Este dispositivo foi mantido no Code de procédure civile, na versão atuaolmente em vigor, confor-

me cópia que obtivemos, vérsion 20101117, edition 2010-OITO0;35;46.01.00, No Titre II: L’action
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como referido em obras dos constitucionalistas, já referidos, cujos princi-
pais excertos são transcritos:

b) El Derecho a la Jurisdicción

La existencia de un poder como sistema de resolución de conflictos entre particu-
lares responde a la necesidad antiquísima. Con el Estado de Derecho se pretende, 
además, que los conflictos producidos entre los ciudadanos y los poderes públicos 
o sus funcionarios también puedan ser resueltos, con aplicación de la ley y respeto 
para los derechos legalmente reconocidos. El primer derecho fundamental de los 
ciudadanos del Estado es, por tanto, desde esta perspectiva, el derecho a la jurisdic-
ción (grifo do original).

Este derecho pude esquemáticamente subdividirse en: a) libre acceso a los jueces 
y tribunales; b) protección procesal de los derechos humanos fundamentales; y c) 
garantías procedimentales y de ejecución de las resoluciones judiciales”48.

j) El Derecho a la tutela judicial efectiva y garantías conexas

Una de las innovaciones de la Constitución Española ha consistido en incluir entre 
los derechos fundamentales con el máximo plus de fundamentalidad (grifos do ori-
ginal) una serie de derechos procesales, que son básicamente derechos instrumenta-
les, es decir, derechos que tienen una función de garantía o protección de los demás 
derechos.

el derecho a la jurisdicción (grifo do original) está reconocido ge né ri ca mente en 
el artículo 24.1 en los términos siguientes: ‘Todas las personas (grifo do original) 
tienen derecho a obtener la tutela efectiva (original grifado) de los jueces y tribuna-
les en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda 
producir-se indefensión (grifado no original).

el derecho a la tutela judicial efectiva (original grifado), reconocido a todas las 
personas y, por tanto, también a los extranjeros, comprende tres derechos (origi-
nal grifado): el libre acesso (grifo do original) a los jueces y tribunales, el derecho a 
obtener un fallo (original grifado) y el derecho a la ejecución (original grifado) del 
mismo (STC 26/1983)”49.

Também a Constituição portuguesa acompanha o mesmo en-
tendimento, ao dispor no:

Art. 20: Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva:

1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus 
direitos e interesse legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada 
por insuficiencia de meios económicos.

Omissis.

48. Cf. J. A. Gonzalez Casanova, “Teoría del Estado y Derecho Constitucional”, Ed. Vicens-Vives, Bar ce-
lo na, 1989, 3ª edición revisada, p. 296.

49. Cf. Javier Pérez Royo, “Curso de Derecho Constitucional”, Ed. Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 
‘198, quinta edición, p. 311.



5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos ci-
dadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de 
modo a obter a tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses 
direitos.

A esse respeito, JORGE MIRANDA procedeu às seguintes e pertinentes 
observações:

I – O eficaz funcionamento e o constante aperfeiçoamento da tutela jurisdicional 
dos direitos das pessoas são sinais de civilização jurídica.

Porém, o Estado de direito acrescenta algo mais, como se sabe:

1º) a reserva de jurisdição dos tribunais, órgãos independentes e imparciais, com 
igualdade entre as partes, e que decidem segundo critérios jurídicos; 

2º) a possibilidade de os cidadãos se dirigirem a tribunal para a declaração e a 
efectivação dos seus direitos não só perante outros particulares mas também pe-
rante o Estado e quaisquer entidades públicas50.

Esse entendimento foi adotado pela Carta de Direitos Funda mentais 
da União Européia, proclamada em 7 de dezembro de 2000, no início desta 
década, pois, na reunião do Conselho Europeu de Nice, por NICOLE FON-
TAINE, Presidente do Parlamento Europeu, HUBERT VEDRINE, presiden-
te do Conselho da União Européia e por ROMANO PRODI, Presidente da 
Comissão Européia51. Este documento consagra, sob o título que espanca 
qualquer dúvida, no art. 47, o seguinte:

Artigo 47º

Direito	à	acção	e	a	um	tribunal	imparcial

Toda pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham 
sido violados tem direito a uma acção perante um tribunal.

Toda pessoa tem direito a que sua causa seja julgada de forma equitativa, publica-
mente e num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, previa-
mente estabelecido por lei. Toda pessoa tem a possibili dade de se fazer aconse-
lhar, defender e representar em juízo.

É concedida assistência judiciária a quem não disponha de recursos suficientes, 
na medida em que essa assistência seja necessária para garantir a efectividade do 
acesso à justiça52.

50. Cf. “Direito Constitucional II: Direitos Fundamentais” (Apontamento das aulas dadas ao curso do 
2º ano jurídico). Lisboa. Editora da Faculdade de Direito de Lisboa, 1993-1994, passim. Manteve-
-se a grafia lusa.

51. Como se lê na “Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia”, comentada por Antonio Vito-
rina, publicado por Principia – Publicações Universitárias e Científica, Cascais, Portugal, 2002, 1ª 
edição, p. 07

52. Mantida a ortografia portuguesa em que foi publicada. Idem, ibidem, p. 75.
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Na concepção moderna, pois, o direito de ação se identifica com o di-
reito de acesso à justiça e, mais do que isso, o direito de ser ouvido perante 
um tribunal independente e num prazo razoável. Mais ainda, esse direito é 
reconhecido a todos, não se fazendo distinção, sequer, entre o autor como e 
o réu, porque ambos têm o mesmo e inafastável direito de ação, como bem 
revelado no art. 30 do CPC francês em vigor, já transcrito.

Corresponde, induvidosamente, a uma garantia constitucional, como 
reconheceu, expressamente, JAVIER PÉREZ ROYO, em passagem acima 
transcrita. Encontramos, entre nós, postura semelhante em eminente ad-
ministrativista brasileira. Com efeito, CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA 
reconhece que a jurisdição é um serviço público essencial a ser prestado 
monopolisticamente pelo Estado, de que decorre o direito a esse serviço 
– à jurisdição, pois. Insiste que ele se apresenta como um direito público 
constitucionalmente assegurado ao cidadão de exigir do Estado a prestação 
daquela atividade.

Ressalta, por fim, que esse direito se revela como a primeira das ga-
rantias constitucionais dos direitos fundamentais, chegando a afirmar, de 
forma pe remptória: jurisdição é direito-garantia sem o qual nenhum dos di-
reitos, reconhecidos e declarados pela Lei Magna ou por outro documento 
legal, tem exercício assegurado e lesão ou ameaça desfeita eficazmente. Em 
razão disso, ressalta que o direito à jurisdição, na forma anteriormente as-
sinalada, engloba o direito de acesso aos órgãos jurisdicionais e o direito à 
eficiência da prestação jurisdicional53.

O lastro filosófico dessa concepção foi identificado com os alemães, 
como observou LIPPOLD FREIHERR VON BREDOW, em dois fundamentos 
constitucionais: “O primeiro é a dignidade da pessoa humana, princípio in-
tocável, segundo o art. 1º, inciso I, da Lei Fundamental54, combinado com o 
dever que tem todo o Poder Público de respeitá-la e protegê-la. Isso signi-
fica que também na comunidade estatal o indivíduo deve ser reconhecido 
como membro isonômico com valor próprio. No Estado, o indivíduo não 
deve ser transformado em mero objeto (BverfGE 27, 1 [6], p. ex.). 

53. Cf. “O Direito Constitucional à Jurisdição”, artigo inserto na obra coletiva “As Garantias do Cidadão 
na Justiça”, coordenada pelo Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, São Paulo, 1993, p. 31-51, 
mais precisamente p. 31-43.

54. A Lei Fundamental de Bonn estabelece, no art. 1º (Protecção da dignidade da pessoa humana), 
nº 1: “A dignidade da pessoa humana é inviolável. Todas as autoridades públicas têm o dever de 
a respeitar e proteger”. Cf. “A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha”, tradução ao 
vernáculo com ensaio e anotações de Nuno Rogerio, Coimbra, 1996. Manteve-se a grafia lusa, p. 
124. 



A sentença ‘o ser humano deve sempre ser objetivo em si’ – prossegue 
esse autor – vale irresistivelmente para todos os ramos do Direito, pois a 
dignidade inalienável do ser humano está justamente no fato de se man-
ter reconhecido como pessoa responsável por si mesma (BverfGE 45, 187 
[228]) “55.

Continuo a pensar, como já deixei registrado em despretensiosa obra 
que “... esses dois sustentáculos – dignidade da pessoa humana e dever de 
o Estado moderno protegê-la – estão presentes em nossa Constituição. O 
princípio da dignidade da pessoa humana é, também, um princípio fundan-
te do Estado Democrático de Direito, em que o Estado brasileiro se erigiu 
como resulta da dicção do art. 1º, III, da CF/88 e o segundo – consistente no 
dever que tem todo o poder público de respeitá-la e protegê-la – também 
se identifica em nossa Carta Magna, na medida em que, embora não s tenha 
disposição expressa nas normas indicadas, resulta de haver-se proclamado, 
no caput do art. 1º, que a República Federativa do Brasil se constitui num 
Estado Democrático Direito, em que o ser humano é considerado como su-
jeito e não o objeto de direito”56.

3.	A	DISCIPLINA	NO	PROJETO	DO	NOVO	CPC
Seguramente, se vivo estivesse o autor dessas observações teria se po-

sicionado contra o que se encontra disposto no art. 16 do Projeto do novo 
CPC, onde seguramente se compromete o, excelente trabalho realizado, fei-
to ao se render excessivas homenagens ao extraordinário jurista ENRICO 
TULLIO LIEBAN, ao estabelecer:

Art. 16. Para propor a ação é necessário ter interesse e legitimidade

Ainda que se possa, em homenagem ao entendimento de que se deve 
estabelecer procedimentos que garantam uma prestação jurisdicional mais 
rápida, isso pode e deve ser feita, no processo mesmo, como bem definido 
no art. 317 do Projeto, que cuida Da Rejeição Liminar da Demanda, quando 
consagra prática já corretamente identificada, em feliz expressão por FRE-
DIE DIDIER JR., em julgamento liminar de mérito, ou improcedência prima 
facie57 e não com dispositivo em que não se reconheçam o direito de ação 

55. Cf. “Tutela Judicial no Sistema Multinível”, trabalho publicado na Revisa CEJ (Centro de Estudos 
Judiciário do conselho da justiça Federal), ISNN 1414-008X, ano VIII, dez. 2004, p. 5-17, mais 
precisamente p. 15. Tradução ao vernáculo de Martim Vicente Gottschlak.

56. Cf. o nosso “Teoria Geral do Processo – Jurisdição – Ação (Defesa) – Processo”, Ed. Método, São 
Paulo, 2007. 2ª ed., p. 293. Faz-se remissão expressa, na nota 67 ao pé da página, à obra do Prof. 
Paulo Otero, “Lições de introdução ao Estudo de Direito”, Lisboa, Ed. Rio do mouro, 1999, t. I, p. 44.

57. Cf. “Curso de Direito Processual Civil” vol. 1 – Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimen-
to –Ed. Podivm, Salvador, 2009, p. 449
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quando não há o mérito e, mesmo assim, o magistrado esteja obrigado a 
proferir sentença de extinção de processo, como se lê no art. 300, que a ex-
tinção do processo se dará por sentença e que, ainda que na forma da reda-
ção do art. 301: antes de proferir sentença sem resolução de mérito (em que, 
obviamente não se demonstrou a existência de interesse e legitimidade) o 
juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível corrigir o vício, 
porque estará admitindo que na hipótese do art. 317 se extinga o processo, 
com exame do mérito e, na formam do art. 301, se extinga o processo sem 
exame do mérito. 

Na sistematização do Projeto, se estará admitindo processo com mé-
rito, na primeira hipótese, e processo sem mérito, na última. Tertius non 
dactur.

O projeto, pois, não segue as lições do mestre aqui homenageado, que 
sobre o assunto escreveu: “... nenhum dos requisitos postos como condição 
da ação resiste a mais profundo e demorado exame. Assim é que a análise 
da possibilidade jurídica (definitivamente enxotada das condições da ação, 
que por isso o Projeto sequer ousou incluí-la, como o havia feito o atual no 
art. 267, VI, solenemente contraditado no art. 3º do mesmo CPC que se vai 
revogar, agora repetido), da legitimação para a causa e do interesse de agir 
vai revelar estarem situados no campo do direito material e no mérito da 
causa, levando à improcedência, jamais à carência da ação, entendida esta 
como rejeição da demanda opor falta de requisito que se situe fora, ou an-
tes, do mérito”58.

Nessa nova visão, o magistrado perde a postura de um juiz divino – que 
dita as soluções a partir de dogmas infalíveis, baseados no sistema jurídico 
escalonado como uma pirâmide. Agora, a jurisprudência prestigia mais os 
fatos do que as normas que sobre eles incidem. Daí o autor que concebeu 
essa classificação – o FRANÇOIS OST – haver entendido que o novo modelo 
se parece com uma pirâmide invertida.

O novo modelo de magistrado, próprio desse período em que a ação 
é vista como uma garantia constitucional reconhecida a todos, é ao juiz 
Hércules. A ele compete, desde que provocado pela ação, resolver todas as 
questões que lhe são trazidas, superar as tarefas que lhe são impostas, sem 
permitir que os processos se acumulem e, como não é Deus, mas apenas 
um herói sobre-humano, cabe-lhe realizar esforços constantes, já denomi-
nados mutirões para editar o provimento jurisdicional.

58. “A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro”, ob. cit., p. 134.



Anota-se, entre outras atuações atribuídas a esse juiz modelo Hércules, 
como espécie dos doze tarefas a que passou a ser obrigado a realizar- e, sem 
esgotá-las todas, aponto, entre outras:

1º No plano da efetivação dos direitos humanos, cabe-lhe atuar para pro-
teger a dignidade da pessoa humana; resolver os conflitos entre as 
normas legais e constitucionais, para fazer prevalecer estas últimas, 
sobretudo quando disser respeito aos direitos humanos (como decidir 
entre o direito à intimidade e o direito à informação); conflitos entre o 
direito internacional e o direito interno; conflito entre princípios e re-
gras, quando se deve recorrer, para resolvê-lo, com justiça, ao primado 
do princípio maior da dignidade da pessoa humana59.

2º  No plano dos Juizados Especiais – Cíveis e Criminais, impõe-se-lhe con-
duzir o processo “... pelos critérios de oralidade, simplicidade, informa-
lidade, economia processual e celeridade, buscando sempre a concilia-
ção e a transação” (Cf. art. 2º da Lei Geral dos Juizados Especiais. Lei nº 
9.099/1995);

3º  Ainda no plano dos Juizados Especiais – Cíveis e Criminais – o magis-
trado passa a ter o poder de dirigir o processo “... com liberdade para 
determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la e para dar 
especial valor às regras de experiência comum ou técnica” (Cf. art. 5º 
da Lei Geral dos juizados Especiais, nº 9.099/95). E, ainda que não 
esteja autorizado a julgar por equidade – porque isso somente poder 
dar-se através de lei, na forma do art. 127 do CPC ainda em vigor, está 
autorizado a aplicar as regras de experiência, que se aproximam muito 
disso60;

4º  No que respeita ao processo coletivo, observa-se que os poderes do 
magistrado foram mais ampliados do que para o processo individual, 
identificado mesmo como defining function do juiz, próprio das class 

59. Cf. a esse respeito, Fábio Konder Comparato, “O papel do juiz na efetivação dos Direitos Humanos”, 
participação na obra coletiva “Direitos Humanos (visão contemporânea)”, obra publicada pela As-
sociação Juízes para a Democracia, Método Editoração e Editora Ltda., São Paulo, 2001, p. 15-30, 
mais precisamente p. 15-26.

60. Nesse sentido, Demócrito Ramos Reinaldo Filho observou, com correção, que o juiz, no Juizado 
Especial, não está autorizado a adotar qualquer “decisão que reputar mais justa e equânime”, 
como sustentam os partidários do direito alternativo, mas, apenas”... fica autorizado a adaptar o 
preceito legal ‘aos fins sociais da lei e ás exigências do bem comum”. Cf. “Juizados Especiais Civis 
– Comentários à lei nº 9.099/95”, Ed. Saraiva, São Paulo, 1999, p. 98.
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actions americanas, como já se encontra previsto no Anteprojeto do Có-
digo Brasileiro de Processo Coletivo”61; 

5º  Mesmo o futuro CPC, ainda em projeto no Congresso Nacional, mantém 
essa postura do juiz modelo Hércules – correspondente à visão da ação 
como direito fundamental – ao estabelecer, entre outros dispositivos, 
que lhe cabe, na forma do art. 107, promover o andamento célere da causa 
e, na forma do inciso V do mesmo art. 107, adequar as fases e os atos pro-
cessuais às especificações do conflito, de modo a conferir maior efetividade 
à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o contraditório e a ampla 
defesa. Identifiquei tão somente cinco grupos de tarefas. Há muitas ou-
tras, afinal, o trabalho do magistrado é hercúleo. Penso, porém, que seria 
cansativo enumerá-los todos e refugiria ao propósito do tema.

3.	REVOLUçãO	NA	TEMÁTICA:	A	VISãO	SOCIAL	DO	DIREITO	DE	AçãO	
E	A	CONCILIAçãO

A derradeira modificação que se opera no direito de ação e que, como 
ensina ENRICO PODETTI, projeta efeitos sobre a jurisdição e o processo, 
decorre do movimento que já se denominou de revolução copernicana do 
processo, em expressão criada por MAURO CAPPELLETTI, porque, em suas 
palavras, “... rompe com a impostação tradicional, pela qual o processualista 
ou o jurista em geral concentra sua atenção sobre o direito como norma	
(grifo do original), seja a norma geral (a lei), seja a norma particular (a sen-
tença judicial ou o provimento administrativo)”, em razão do que o direito 
passa a ser encarado pelo ângulo dos consumidores do direito e, segundo 
ainda esse autor, o jurista – e, no caso, o magistrado, é instado a um exame 
quanto:

a) à	necessidade	ou ao	problema	social que reclama por uma resposta no plano 
jurídico;

b) à avaliação de tal resposta que, embora deva assumir, ordinariamente, nature-
za normativa, impele o jurista a realizar um exame sobre a aptidão das institui-
ções e dos procedimentos responsáveis pela atuação daquela resposta normativa;

c) o impacto	que a resposta jurídica ocasionará sobre a necessidade ou sobre o pro-
blema social – ocasião em que estar-se-á examinando a eficácia	de tal resposta62. 

61. Como reconhecido por Ada Pellegrini Grinover, “Direito Processual Coletivo”, participação na obra 
coletiva “Teoria do Processo (Panorama doutrinário Mundial)”, coordenada por Fredie Didier Jr. e 
Eduardo Ferreira Jordão, Ed. Podivm, Salvador, 2007, p. 27-35, mais precisamente p. 31.

62. Cf. “O Problema de Reforma do Processo civil nas sociedades Contemporâneas”, artigo publicado 
na obra coletiva “O Processo Civil Contemporâneo”, coordenada por Luiz Guilherme Marinoni, 
Juruá Editora, Curitiba, 1994, p. 15-16.



3.1.	A	justiça	coexistencial

Nessa revolução, se revela uma tendência de substituir a justiça con-
tenciosa – de natureza estritamente jurisdicional – por outro tipo de justi-
ça, que esse autor preferiu denominar, de justiça coexistencial, pelo explica 
que a concebe não como uma justiça estabelecida para resolver relações 
isoladas e meramente inter-individuais, em que a tomada de decisão está 
ordinariamente destinada a atingir um fenômeno do passado, que não está 
destinado a perdurar, mas como uma justiça que, em suas palavras: “... a re-
mendar (falo precisamente de uma mending justice (Justiça de consertos), 
para aliviar situações de ruptura ou de tensão, com o fim de preservar um 
bem mais durável, qual seja, a pacífica convivência dos sujeitos que fazem 
parte de um grupo ou de uma relação complexa, de cujo meio dificilmente 
poderiam subtrair-se”63. 

Embora essa tendência não se apresente como uma modificação que 
opera de modo definitivo, em que se distinga do modelo atual, pois perma-
nece como uma mera tendência ínsita ao modelo de processo da fase atual, 
como, aliás, já identificado acima, inserto na zona cinzenta da concepção 
tanto do processo em si como da forma jurisdicional a que visa instrumen-
talizar e, em consequência, à natureza do direito de ação que a provoca, me-
rece uma identificação específica, sobretudo porque corresponde ao último 
estádio de evolução desse direito, como se explicará a seguir.

Essa justiça coexistencial, como o próprio CAPPELLETTI originaria-
mente a concebeu, corresponde, exatamente, ao oposto do modelo clássico, 
que se projetou, também, para o modelo de ação como direito fundamental, 
identificado como neoconstitucionalismo, porque se afasta completamen-
te da justiça como satisfação de um direito individual ou mesmo coletivo 
ou, ainda, difuso, porque não resulta da preocupação de satisfazer um di-
reito de alguém, do indivíduo, ou de um grupo, mas do direito de todos 
o que compõem determinada situação. Nasce da concepção dos que vêem 
como fundamento do direito não um direito ou interesse subjetivo, ainda 
que possa ser atendido coletivamente, antes o identifica como resultado da 
solidariedade social, que se revela como o valor maior a ser buscado pelo 
estado de direito64.

63. Os grifos são do original. Cf. “1-Problemas de Reforma do Processo Civil nas Sociedades Contem-
porâneas”, artigo inserto na obra coletiva “O Processo Civil Contemporâneo”, coordenada por Luiz 
Guilherme Marinoni, Juruá Editora, 1994, p. 09-30, mais precisamente p. 19. 

64. Não esquecer que Leon Duguit sustenta que a liberdade individual deve sofrer restrições em favor 
da liberdade de todos. Por isso escreveu – ainda em 1930 – que acreditava firmemente que les 
sociétes modernes, et au premier rang la sociétè française, sont em trai d’evoluer vers cette concep-
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Registra-se a tendência, no Brasil, de, sem recusar a matriz constitucio-
nal do direito de ação da garantia estampada no art. 5º, XXXV da CVF/88, 
procurar ajustá-la para a novel garantia estampada no art. 5º, LXXVIII da 
mesma CF, em que são assegurados a todos, no âmbito judicial e administra-
tivo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação.

E muito embora já se tenha observado observou que “... a correta com-
preensão acerca do princípio da tempestividade da tutela jurisdicional está 
inserido em um contexto cujo principal reclame é o alcance de produtivida-
de por parte dos magistrados...”, já houve vozes respeitadas que considera-
ram equivocado esse enfoque por entender-se que:

A prestação jurisdicional deixa de ser qualitativa para atender a critério quantita-
tivos que em nada se conformam com a essência daquilo que WATANABE chama 
de acesso à ordem jurídica. O monopólio da jurisdição impõe àquele que desem-
penha tal atividade probidade e consciência...

E ressalta, com probidade:
Não é o ‘atingir metas’ que faz do juiz melhor ou pior julgador. A qualidade e a ca-
pacidade de se promover um deslinde que satisfaça as partes, quanto for possível, 
é a meta a ser seguida65. 

Aliás, esse modelo já foi alvo da crítica certeira do Desembargador Fe-
deral PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, quando de sua posse na Presi-
dência do TRF da 5ª Região.

Tem-se repetido os trabalhos acadêmicos – com base na melhor doutri-
na brasileira – em que se procura definir que a opção pela conciliação e pela 
arbitragem é a melhor para atender à garantia de o Estado atender a fun-
ção jurisdicional, identificada como uma garantia constitucional de pres-
tar uma tutela jurisdicional rápida, eficaz e, sobretudo adequada ou, como 
acentua KASUO WATANABE, “acesso à ordem jurídica justa”66. Em um deles, 
se analisa a Exposição de Motivos do Projeto do CPC ainda em vigor, em que 

tion socialiste	(grifo do original) ou plutôt solidiariste. Notre droit public et notre droit privé s’en 
pénètrwent chaque juor advantage. Cf. “Traité de Droit Constitutionnel”, III, Troisiéme Édition, 
Paris, Ancienne Librarie Fontemoing & Cie. Éditeurs E. de Boccard, Sucesseur, 1930, p. 642.

65. Cf. Henrique Guelber de Mendonça, Mestrando em direito Processual na Universidade do Rio de 
Janeiro, “Direito Fordista e Conciliação”, Revista Eletrônica de Direito Processual – www.redp.
com.br – ano 2, vol. II, Janeiro a dezembro de 2008, p. 134-1629, mais precisamente p. 140.

66. Cf. “Acesso à Justiça e Sociedade Moderna”, artigo inserto na obra coletiva “Participação e Proces-
so”, sob a coordenação de Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe, 
RT, São Paulo, 1988, p.128-135, mais precisamente p. 128.



já se observou que ele havia optado pela judicialização dos conflitos, antes 
que pela conciliação67.

Este trabalho se ajusta ao entendimento que vem sendo difundido em 
nossas Faculdades de direito, como se lê na dissertação apresentada para 
a obtenção do título de Mestre em direito pela UFPE, onde se registra a 
tendência – para usar uma expressão que foi posta em voga por lago perío-
do, felizmente já substituída por outras – de relativizar-se o monopólio da 
prestação jurisdicional pelo Estado68.

É, certamente, baseado no entendimento de que a ação era um direito 
que se inseria na própria personalidade do titular do direito material, como 
o havia considerado RUDOLF VON IHERING, na célebre obra que escreve-
ra, quando defendeu a tese de que, com a ação, o titular do direito mate-
rial tinha o dever de satisfazer o seu direito subjetivo a qualquer preço, 
bem resumido na expressão latina Fiat justitia pereat mundus69, quando, 
modernamente, se busca uma realização de justiça em que se atenda não 
apenas o interesse/direito subjetivo de uma das partes, mas, sem deixar de 
reconhecer a prevalência dele em relação aos demais interesses, se intenta 
uma solução que não se reduza tão somente a um vencedor e a um vencido, 
porque todos sairão, em alguma medida, vencedores, como se dá através da 
conciliação

Observou-se que o legislador do Projeto não teve a preocupação de ofe-
recer outras oportunidades a qualquer cidadão que necessitasse de resol-
ver algum tipo de pendência judicial de “... sem despesas e intermediação de 
quem quer que seja, tentar solucioná-la amigavelmente...”. Considerou-se 
que, com nessa opção, se ignorava que “... a demanda judicial, em si, cons-
titui um constrangimento, uma exceção ao equilíbrio de valores éticos e 
morais e, sob o ponto de vista econômico, um ônus para as partes e para o 
Estado porque, a esses, impõe um custo patrimonial que poderia ser evita-
do, mas que não o é por falta imputável a alguém na lide”70.

67. Cf. Henrique Guelber de Mendonça, Mestrando em Direito Processual na Universidade do Rio 
de Janeiro, “Direito Fordista e Conciliação, publicado na Revista Eletrônica de Direito Processual 
ww.redp.com.br – ano 2, vol. II, Janeiro a Dezembro de 2008, p. 14-629, mais precisamente p. 140.

68. Cf. “A Luta pelo Direito”, tradução ao vernáculo de Richard Paul neto, Ed. rio, 1983, 4ª ed., p. 14, p. 
29, p. 78-80

69. Cf. “A Luta pelo Direito”, tradução ao vernáculo de Richard Paul Neto, Ed. Rio, 1983, 4ª ed., p. 78-80
70. Cf. Ruy Trezena Patu Júnior, dissertação final apresentada para conclusão do Curso de Mestrado 

da Faculdade de Direito do Recife da UFPE, tendo como orientador o Prof. Dr. João Maurício Ade-
odato, “Conciliação e Arbitragem: soluções para o problema da Morosidade da justiça no Brasil”, 
Recife, 1999, p. 13.
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Penso que a observação feita nesse excelente trabalho, apresentado a 
guisa de dissertação para obtenção do título de mestre em Direito da UFPE, 
traz importante enfoque à concepção que se formula neste trabalho: regis-
tra-se uma tendência de – para usar uma expressão que foi posta em voga 
por largo período – relativizar-se o monopólio da prestação jurisdicional 
pelo Estado.

3.2.	Relativização	do	direito	de	ação:	arbitragem	e	conciliação

Não se defende que o Estado abra mão do poder de resolver os confli-
tos de interesses porque isso compromete a paz e a ordem social que lhe 
incube manter – razão maior da própria existência do Estado71 – apenas 
se pondera que, no mundo moderno, se deve temperar esse monopólio de 
tal forma que, sem abrir mão dele, se condicione o exercício desse direito-
-poder que tem todo cidadão de acionar a máquina judiciária ao anterior 
esgotamento dos mecanismos de conciliação, previamente postos à sua dis-
posição. 

Na verdade, já se referiu que “... isso só ocorrerá quando a sociedade 
conscientizar-se de que é dever de todos, até mesmo como corolário da or-
dem pública e da paz social, buscar a solução pacífica das controvérsias”, 
como, aliás, previsto no Preâmbulo de nossa Constituição72.

Importa observar que, nos estudos do desenvolvimento do processo, 
já se havia identificado os chamados equivalentes jurisdicionais, tendo NI-
CETO ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, examinado a contribuição de CARNE-
LUTTI, quer não tinha dado maior importância à conciliação porque, para 
ele, ou desembocava em um fracasso e, nesse caso, não se poderia conside-
rá-la como um equivalente jurisdicional ou, então, resultava num acordo e, 

71. Aliás, como já havia observado, há muito tempo, Darcy Azambuja, “O objetivo, a causa final do 
poder (que, a meu ver legitima a existência do Estado) é manter a ordem, assegurar a defesa e 
promover o bem-estar da sociedade; é realizar enfim o bem público”. Cf. “Teoria Geral do Estado”, 
Ed. Globo, Rio-Porto Alegre-São Paulo, 1966, 4ª ed., 3ª impressão, p. 109. Hermann Heller já havia 
também observado que A instituição do Estado aparece, dêste modo, justificada pelo fato de ser 
uma organização de segurança jurídica, e só por isso. Manteve-se a grafia original. Cf. “Teoria do 
Estado”, tradução ao vernáculo de Lycurgo Gomes da Motta, Ed. Mestre Jou, São Paulo, 1968, p. 
267.

72. O preâmbulo da CF/88 soa: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Na-
cional 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 (dei ressalto), promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil,



nesse caso, segundo seu entendimento, se reduziria – salvo se o magistrado 
atuasse como uma espécie de coaccinador (coagente?) – a qualquer uma 
das formas anteriores de autocomposição: renúncia, allanamiento (submis-
são) e transação73.

Entre nós, porém, já se observou o surgimento de meios alternativos de 
pacificação social e, por se reconhecer que o processo é necessariamente 
formal – ainda que não formalista – e, em razão disso – se reconhece que a 
permanência de situações indefinidas se revela como um fator de angústia 
e de infelicidade pessoal, em razão do que se identifica, não de hoje só, uma 
tendência da ruptura com o formalismo processual, buscando-se a desfor-
malização, como uma nova tendência de se dar pronta solução aos litígios, 
com celeridade, para atender-se à preocupação social de levar justiça a to-
dos, com gratuidade, em que ressaltam como os mais importantes a conci-
liação e o arbitramento. 

Essa tendência, que identifico como relativização do direito de ação, já 
havia sido constada há muito tempo entre nós, na melhor doutrina74 e de-
corre, mesmo, do que já se havia identificado na doutrina estrangeira, onde 
já se tinha chamado a atenção para o que se denominou como “tendências 
no uso do enfoque do acesso à justiça!” – lembrando que o acesso à justi-
ça é garantido entre nós, constitucionalmente, pelo direito de ação, de que 
resulta que essas tendências evidentemente se referem a uma evolução no 
tratamento do direito de ação, que prefiro denominar, antes à inexistência 
de um nome melhor de relativização do direito de ação, em que aponta, ao 
lado da reforma dos procedimentos judiciais em geral, o juízo arbitral, ou 
arbitragem, e a conciliação75.

a)	 Resumo	da	arbitragem

Em artigo que escrevi por ocasião da edição da Lei nº 9.307/96, quan-
do havia farta publicação sustentando a inconstitucionalidade desse diplo-
ma legal, em que nos posicionamos contrários a isso, observei que desde o 
direito romano arcaico (das origens do Direito Romano até o século II a. C., 
sendo dessa época a lei da XII Tábuas), em que a jurisdição não tinha ainda 
se formado com todas as características existentes atualmente, certamente 

73. Cf. “Proceso, autocomposición y autodefensa – Contritubuición al estudio de los fines des proce-
so”, universidad nacional autónoma de México, 2000, p. 73.

74. Cf. Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Dinamarco, “Teoria Geral 
do Processo”, Ed. Malheiros, São Paulo, 2004, 20 ed., p. 26-27.

75. Cf. Mauro Cappelletti e Bryan Garth, “Acesso à Justiça”, traduzida ao vernáculo por Ellen Gracie 
Northfleet, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1988, p. 75 e s.
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porque o Estado não tinha ainda conseguido se impor, predominava um 
sistema misto, em que não havia uma jurisdição como a existente no mundo 
moderno, mas os litigantes estavam submetidos a uma arbitragem obriga-
tória, através de um terceiro – um particular – denominado arbiter, na fase 
denominada in iudicium76.

A arbitragem, portanto, antecedeu à jurisdição e, nesse artigo que ha-
via escrito, considerei que a arbitragem introduzida pela Lei nº 9.307/96, 
que não é obrigatória e somente pode ser admitida em algumas situações, 
especificamente quando se tratar de litígios que digam respeito a direitos 
patrimoniais disponíveis, não era inconstitucional, tão somente porque 
considerava os árbitros como verdadeiros juízes – de fato e de direito, na 
forma do art. 18 desse diploma legal – e que deixavam de produzir laudos a 
serem submetidos à apreciação posterior do Juiz de Direito, para produzir 
sentenças – na forma do art. 23 da mesma lei, por considerar que, nada 
obstante, os árbitros não haviam sido transformados em juízes, pois que 
não tinham poderes para executar o que decidiam, na forma do art. 31 da 
Lei de Arbitragem.

Considerei que a verdadeira jurisdição envolve um feixe de poderes 
que são atribuídos ao magistrado – vocatio, notio (ou cognitio), coertio, iu-
dicium e executio – e como não se havia atribuído aos árbitros os poderes da 
coertio e executio, verdadeira execução não havia77.

Certo é, porém, que essa lei veio em boa hora e se revela como uma 
das formas de relativização do direito de ação, por reconhecer que, n os 
conflitos de interesses de grande magnitude econômica, envolvendo conhe-
cimentos técnicos precisos, de que os magistrados em geral não são porta-
dores, em lugar de se exigir que se promova a ação e que o julgamento seja 
submetido a um processo, que tem muito apego à forma, ainda que não 
seja nem deva ser formalista por excelência, quando tudo se submeteria a 
um pronunciamento de perito, que viria suprir a deficiência desse conhe-
cimento técnico do magistrado, se proceda a uma arbitragem, desde que 
os litigantes concordem, escolhendo, de comum acordo, o árbitro que lhes 
resolverão as pendências.

No excelente trabalho com que obteve o grau de mestre pela Faculdade 
de Direito de Pernambuco – e no qual me louvarei para traçar consideração 

76. Cf. Moacyr Amaral Santos, “Primeiras linhas de Direito Processual Civil”, 1º vol., Ed. Saraiva, São 
Paulo, 2002, 223ª ed. revista e atualizada por Aricê Moacyr Amaral Santos

77. Cf. “Breves Considerações sobre a Constitucionalidade da Lei de Arbitragem”, artigo publicado na 
Revista dos Tribunais, RT, vol. 743, set. 1997.



a respeito da arbitragem e da conciliação – RUY TREZENA PATRU JÚNIOR – 
observou que a arbitragem pode ser considerada como a intermediação de 
uma terceira pessoa, cuja solução seria aceita por todos78. 

Na verdade, essa observação entronca com o que havia escrito PIERO 
CALAMANDREI há muito tempo, pois que esse autor havia observado que 
a formulação do direito havia sofrido uma evolução desde a fase da for-
mulação para o caso concreto, quando, na época em que ainda não havia 
uma legislação prévia, os contendores buscavam um terceiro, em quem 
confiavam e que, portanto, lhes pareciam imparcial – quase sempre o sa-
cerdote ou até mesmo o rei, ou soberano, para resolver-lhes as pendên-
cias, sendo certo que eles combinavam previamente aceitar o que viesse 
a ser decidido, a que esse autor denominou do sistema da formulação do 
direito para o caso singular. Somente muito tempo depois se criaria o sis-
tema da formulação do direito por classe ou, como preferiu denominar, da 
formulação legal79.

No histórico que procedeu sobre a arbitragem – e que não vamos re-
produzir, por desnecessário – RUY TREZENA PATRU JÚNIOR observa que, 
no Brasil, ela nos veio com as Ordenações Filipinas, tendo sido recepciona-
da pelo Código Comercial, instituído pela Lei nº 556, do mesmo século, pas-
sando pelo Decreto nº 737 – avoengo das leis processuais brasileiras, quan-
do se distinguiu a arbitragem voluntária da necessária, chegando ao Código 
Civil de 1916, ao CPC de 1939 e ao de 1973, ainda em vigor, cujos dispositi-
vos foram finamente revogados pela já mencionada Lei nº 9.307/96. 

Outros elementos a respeito do funcionamento da arbitragem no direi-
to brasileiro e comparado, bem como o exame da vocação das jurisdições 
judiciária e arbitral na composição de litígios pode ser mais bem examina-
do na referida obra, ao qual se remete o leitor interessado80.

b)	 Resumo	da	conciliação

A palavra conciliação é polissêmica. Ainda que sem o propósito de es-
gotar todos os sentidos existentes a respeito, importa registrar, com lastro 
na obra tantas vezes mencionada, que se trata de vocábulo que nos veio 

78. Cf. “Conciliação e Arbitragem – soluções para o problema da |morosidade da justiça no Brasil”, 
Dissertação final apresentada para conclusão do curso de Mestrado e obtenção do grau de Mestre 
perante o Centro de ciências Jurídica da Faculdade de Direito do Recife, da UF/PE, 1999, Capítulo 
4 – A Arbitragem – p. 77.

79. Cf. “Direito Processual Civil”, vol. I – tradução ao vernáculo de Luiz Abezia e Sandra Drina Fernan-
dez Barbery, Bookseller Editora e Distribuidora, Campina, São Paulo, 1999, p. 96-97.

80. Cf. “Conciliação e Arbitragem”, ob. cit., p. 79 e seguintes.
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do latim conciliatio, com origem em conciliare (atrair, harmonizar, ajuntar), 
com o sentido de ser “... o ato pelo qual duas ou mais pessoas desavindas a 
respeito de certo fato põem termo à divergência amigavelmente”.

Observe-se, porém, que em se considerando tão somente o campo do 
direito processual, o mesmo vocábulo conciliação tanto pode significar o 
acordo amigável obtido entre os contendores, judicial ou extrajudicialmen-
te, com ou sem mediação, como pode também significar “... o método, o pro-
cesso ou o conjunto de atos necessários à sua realização (mediação), ou 
ainda a fase processual ou o momento em que acontece a sessão da audi-
ência de conciliação” 81, sendo certo que o sentido irá depender do contexto 
em que é empregado.

Muito embora a conciliação decorra da atividade que os contendores 
desenvolvem para, renunciando ao emprego da violência, realizam em 
busca de um a maneira de solucioná-los, com o que é identificada como 
a autocomposição, cedo se percebeu que muita vez se torna difícil, senão 
impossível obter-se o juste dessa forma, em razão do alto acirramento 
das divergências de interesses ou de opiniões, ou até mesmo em razão da 
ausência de alternativas à reparação do direito que se tem por ofendido, 
pelo que se prefere, então, proceder-se a mediação através da mediação, 
em que se recorre á figura de um terceiro – denominado de mediador ou 
conciliador – porque este, fora do problema, com isenção, tem mais con-
dições de aclamar os ânimos dos litigantes e sugerir as possíveis soluções, 
até que encontre a solução aceita por ambos, numa forma de verdadeira 
pacificação82.

Para obtenção da arbitragem ou da conciliação, o mediador – no pri-
meiro caso – e o árbitro – no segundo – deve se esforçar por aplicar o direi-
to vigente, numa interpretação comprometida com a realidade social, por 
entender-se que a operação interpretativa tem necessariamente dimensões 
criadoras, na medida em que agrega esses novos ingredientes83, sendo cer-
to que essa interpretação, que importa em encontrar um direito flexível, 
adaptável às diferentes realidades fáticas, nessas duas operações, só pro-
duzirá eficácia se aceita pelos contendores.

81. Idem, ibidem, Capítulo 3 – A conciliação, p. 57.
82. Idem, ibidem, p. 61.
83. Cf. Luis Recanses Siches, Introducción al estudio del derecho. Ed. Porrúa, Argentina, 1972, 2ª ed., p. 

197.



Daí porque se afirma que essas duas técnicas – arbitragem e concilia-
ção – são, de um lado, uma relativização do direito de ação porque não se 
limita a provocar a atuação da máquina estatal, por diferi-la para um mo-
mento posterior, quando e se opera a arbitragem ou a conciliação, e de ou-
tro, porque se amplia a aplicação do direito que não é construído a partir 
de uma norma geral e abstrata, senão que de várias propostas, sobretudo 
na conciliação, todas elas construídas partir de interpretações flexíveis do 
direito positivo, até serem aceitas pelos contendores, por significarem a de-
cisão correta de cada caso.

Essa nova visão da ação – e da jurisdição e consequente processo que 
provoca – identifica-se como modelo de juiz para esse novo tempo que mui-
to embora já se apresente aqui e ali, ainda se revela como uma mera ten-
dência, na classificação de FRANÇOIS OST, o modelo de Juiz Hermes, porque 
a pacificação dos conflitos se dará por um método dialógico de compreen-
são e cooperação entre as partes, por se considerar que para o bom êxito da 
aplicação desses meios alternativos, ou equivalentes jurisdicionais, de so-
lução dos conflitos tem como proposta a busca de uma efetiva participação 
dos consorciados jurídicos na realização dos fins estatais.

Esse novo direito, aqui apresentado como uma tendência, configura 
como o que se optou por denominar de direito pós-moderno, como instru-
mento do juiz desse padrão, representado por “... uma estrutura em rede, 
que se traduz em infinitas informações disponíveis instantaneamente e, ao 
mesmo tempo, dificilmente matizáveis, tal como pode ser um banco de da-
dos”, tendo por proposta uma “... teoria do direito como circulação de senti-
do”, “um processo coletivo ininterrupto e multidirecional de circulação do 
logos jurídico”84.

Nesse sentido, KASUO WATANABE identifica o choque que produz en-
tre o modelo ainda dominante – que denominou cultura de sentença – e o 
que se tem apresentado como ainda uma tendência – denominada cultura 
da pacificação, pois que muito embora o atual sistema brasileiro, em obedi-
ência à linha imposta pelo legislador, tenha sempre “... prestigiado, em vá-
rios dispositivos, os meios alternativos de solução de conflitos, como a con-
ciliação (arts. 125, IV, 331, 447 a 449 e 599 do CPC) e a arbitragem Lei de 
juizados Especiais, anteriormente juizados Especiais de Pequenas Causas)”

84. Cf. François OST, “Jupter, Hércules, Hermes: Três modelos de juez. In DOXA, Nº 14, 1993, P. 172-
182 http://www.cervantesvirtual.com.servlet/sirveobras? 013606298728587891/index.htm. 
Acesso em 14 de novembro de 1006.
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Esse autor observa que esse arcabouço legislativo se complementa 
com a lei especial de arbitragem (Lei 9.307/96)”, mas – apesar disso – todo 
essa esforço do legislador colide com a mentalidade forjada nas academias, 
e fortalecida na práxis forense, exatamente o modelo dominante “... de so-
lução adjudicada autoritativamente pelo juiz, por meio de sentença, men-
talidade essa agravada pela sobrecarga excessiva de serviços que têm os 
magistrados...”, em razão do que esses dispositivos processuais têm pouco 
ou quase nenhuma aplicação85.

85. Cf. “Cultura de sentença e cultura da pacificação”, trabalho publicado na obra coletiva “Estudos em 
Homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover”, organizado por Flávio Luiz Yarshell e Maurício 
Zanoide de Moraes, Ed. DPJ, São Paulo, 2005, p.684-690, mais precisamente, p. 686-687.



Capítulo	XV
A	remessa	necessária	no	projeto	do	
Novo	Código	de	Processo	Civil

frederico Augusto leopoldino Koehler1

SUMÁRIO	•	1. Introdução. 2. Pela extinção da remessa necessária. 3. As vantagens da Fa-
zenda Pública como litigante habitual (repeat-player litigant). 4. Análise da redação do ar-
tigo 483 do projeto do novo CPC. 5. Conclusão 6. Referências.

1.	INTRODUçãO
O projeto do novo Código de Processo Civil, após ter sido aprovado no 

Senado Federal e enviado para apreciação da Câmara dos Deputados, onde 
passou a intitular-se PL nº 8.046/2010, entra na fase em que serão travadas 
as derradeiras discussões em busca dos melhores caminhos a serem segui-
dos na reestruturação do sistema processual civil brasileiro. 

É inserido neste contexto que o presente estudo visa à análise da re-
messa necessária – antigamente conhecido por apelação ex officio, e a par-
tir do CPC de 1973 por diversos outros nomes, como remessa ex officio, 
remessa obrigatória, reexame oficial, duplo grau de jurisdição obrigatório 
e outros – instituto que acompanha o processo civil pátrio desde o nasce-
douro2, atualmente previsto no art. 475 do CPC, e regulado pelo art. 483 do 
projeto sob o nomen juris de remessa necessária.

2.	PELA	EXTINçãO	DA	REMESSA	NECESSÁRIA	
A doutrina e a jurisprudência travaram um longo debate acerca da 

natureza jurídica da remessa necessária. Defende-se nesse estudo que tal 

1. Juiz Federal do TRF-5ª Região. Mestre em Direito Público pela UFPE. Professor Assistente da Fa-
culdade de Direito do Recife – UFPE. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP.

2. Surgiu no cenário jurídico brasileiro pós-independência pela primeira vez no art. 90 da Lei de 
4 de outubro de 1831 e, a partir de então, passou a manifestar-se em diversas leis do Império e, 
posteriormente, da República, não saindo de cena até o presente momento. Cf. SIMARDI, Cláudia. 
Remessa obrigatória. In: ALVIM, Eduardo Pellegrini de Arruda; NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos	polêmicos	e	atuais	dos	recursos. São Paulo: RT, 2000, 
p. 123. Para um histórico detalhado da remessa necessária, vide FONTES, Márcio Schiefler. Direito 
Processual Intertemporal Aplicado: a Lei 10.352 e as Restrições ao Reexame Necessário. Juris-
prudência	Catarinense, vols. 108/109, p. 140-146.
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instituto não é recurso, mas sim condição de eficácia da sentença e pressu-
posto do seu trânsito em julgado3. Nesse sentido, Cândido Dinamarco refere 
que não se trata somente de negar autoridade de coisa julgada às sentenças 
proferidas nas hipóteses indicadas em lei, mas de excluir-lhes por completo 
qualquer eficácia, pois a remessa oficial possui efeito suspensivo, não per-
mitindo sequer a execução provisória da sentença4.

O instituto do duplo grau de jurisdição obrigatório é criticado doutri-
nariamente, 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 Procurado-
rias dos Estados5.

Corroborando esse entendimento, confira-se a sétima proposta do Mi-
nistro Ruy Rosado de Aguiar para alteração do sistema recursal cível: 

7. Não haverá remessa necessária.

JUSTIFICATIVA

As entidades beneficiadas com o regime do reexame necessário dispõem hoje de 
meios de defesa suficientes para lhes garantir a possibilidade de recurso volun-
tário.6

De fato, procedendo a uma análise histórica, defende Júlio César Rossi 
que o direito brasileiro transplantou do direito lusitano antigo, sem qual-
quer justificativa, o instituto da apelação ex officio, que tinha razão de ser 
em Portugal como medida de controle dos poderes quase onipotentes que 
tinha o juiz quando da vigência do sistema inquisitorial daquele país. Sus-
tenta o autor mencionado que, naquele país, o magistrado tinha a faculdade 
de iniciar um processo e de recolher as provas para o julgamento, o que, 
sem fiscalização obrigatória por outro órgão judicante, poderia redundar 
em um instrumento de perseguição de inocentes7.

3. 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. O reexame necessário no novo processo civil. 
Revista	Direito	Federal, Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 264-265.

4. DINAMARCO, Cândido Rangel. A	Reforma	da	Reforma. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 130. 
5. COSTA, José Rubens. Duplo grau de jurisdição obrigatório – alteração da Lei nº 10.352/2001. Re-

vista	dos	Tribunais, São Paulo: RT, a. 93, v. 823, maio 2004, p. 119-126.
6. BARROS, Humberto Gomes de. In: Propostas	da	Comissão	de	Altos	Estudos	da	Justiça	Federal. 

Brasília-DF: Conselho da Justiça Federal. V. 1, p. 26.
7. ROSSI, Júlio César. O Reexame Necessário. Revista	Dialética	de	Direito	Processual, São Paulo: 

Dialética, n. 23, fev. 2005, p. 41. 



O eminente Alfredo Buzaid, mentor do Código de Processo Civil de 
1973, lutou pela extinção do reexame necessário desde o Anteprojeto, não 
tendo, contudo, obtido a unanimidade para a realização dos seus planos8. Já 
em 1951, em sua obra magistral sobre a apelação ex officio no CPC de 1939, 
Buzaid declarava: 

Em suma, existindo, atualmente, no seio da organização judiciária do país, órgãos 
especializados e suficientemente aptos para promoverem a defesa do fisco, dos 
menores, interditos e ausentes, não há necessidade de se manter um recurso que 
João Monteiro, com muita razão, crismou com a denominação de extravagância 
judiciária (...). Convém, portanto, jure constituendo, estirpá-lo do Código como um 
remédio de energia terapêutica negativa (...). E isto porque, nem histórica nem 
cientificamente, se justifica sua manutenção no sistema do direito processual vi-
gente9. 

Ada Pellegrini Grinover10 qualifica a remessa necessária 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 rele-
vância pública da matéria objeto do processo11. Entretanto, apesar da resis-
tência de cunho doutrinário, a jurisprudência é reiterada em admitir que as 
prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública não conflitam com os princípios 
constitucionais do processo, especialmente com o princípio da isonomia12. 

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 ori-
gens: 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 Advo-
gado do Estado é desidioso ou prevaricador, outros povos o afastariam da magis-
tratura. 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 Tur-
ma, j. 16.12.1992, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros).

* * *

8. FONTES, Márcio Schiefler. Direito Processual Intertemporal Aplicado: a Lei 10.352 e as Restrições 
ao Reexame Necessário. Jurisprudência	Catarinense, vols. 108/109, n. 31, 2005, p. 145-146.

9. BUZAID, Alfredo. Da	apelação	ex officio	no	sistema	do	Código	de	Processo	Civil. São Paulo: 
Saraiva, 1951, p. 58.

10. GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Princípios	Constitucionais	e	o	Código	de	Processo	Civil. São 
Paulo: José Bushatsky, 1975, p. 45.

11. No mesmo sentido, suscitando a inconstitucionalidade do remessa necessária, 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.

12. VAZ, Paulo Afonso Brum. O reexame necessário no novo processo civil. Revista	Direito	Federal, 
Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 262.
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4. As normas de remessa necessária, por óbvio, pela sua afinidade com o autorita-
rismo, 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).

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 intro-
duzido 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 julgamen-
to da causa13. 

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 Fazen-
da 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 obrigatório14. Isso traz ain-
da 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 Vaz15 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.

(...).

13. 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. Docu-
mento datilografado não publicado.

14. Flávio Cheim Jorge sustenta a interessante tese de que, sendo caso de remessa necessária, nenhu-
ma das partes pode se valer da apelação adesiva, porquanto, como as partes já sabem previamen-
te 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	Cí-
vel: Teoria Geral e Admissibilidade. São Paulo: RT, 1999, p. 269-271.

15. VAZ, Paulo Afonso Brum. O reexame necessário no novo processo civil. Revista	Direito	Federal, 
Brasília, a. 22, n. 78, out./dez. 2004, p. 261 e 290.



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 ju-
risdicional. Embora freqüentes os casos em que o reexame proporciona a reforma 
da sentença proferida, pensamos que a tutela dos direitos, disponíveis e indispo-
níveis, incumbe àqueles a quem a lei titulariza, e não ao Poder Judiciário.

O Juiz Federal Agapito Machado também prega pela extinção do duplo 
grau de jurisdição obrigatório, lembrando não ser suficiente que a Consti-
tuição 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 proces-
sual, devendo-se eliminar alguns recursos desnecessários, bem como o re-
exame necessário16. 

Há autores que sustentam não haver como defender o reexame obri-
gatório em favor da Administração Pública em juízo, exceto para Estados 
e municípios com orçamentos reduzidos, por ser verdadeiro obstáculo ao 
acesso à Justiça17. 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 condi-
ções de garantia.18

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 pes-
quisa 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 reexa-
me 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  

16. MACHADO, Agapito. A nova Reforma do Poder Judiciário. Revista	Direito	Federal, Brasília, a. 23, 
n. 79, mar./maio 2005, p. 62.

17. FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em juízo: barreira ao acesso à Justiça? 
Revista	CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 25. Defendendo ser justificada a existência do reexe-
ma necessário apenas para os Municípios, suas autarquias e fundações de direito público, vide: 
ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A Remessa Necessária e suas mudanças (Leis ns. 10.259/2001 
e 10.352/1001). LEX	–	Jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	Tribunais	Regionais	
Federais, a. 14, n. 155, jul. 2002, p. 15.

18. Apud BECKER, Laércio. Duplo grau: a retórica de um dogma. In: MARINONI, Luiz Guilherme (co-
ord.). Estudos	de	Direito	Processual	Civil: homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Ara-
gão. São Paulo: RT, 2005, p. 144.
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Desembargadores. 195 (cento e noventa e cinco) decisões negaram provi-
mento ou não conheceram do reexame, enquanto 64 (sessenta e quatro) 
deram-lhe provimento total ou parcial. Das 64 (sessenta e quatro), 49 (qua-
renta 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 tri-
bunais e hoje pacificada via alteração legislativa. Atualmente, a propósito, 
a nova redação do § 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, atribuída 
pela Lei nº 11.051/2004, prescreve que “se da decisão que ordenar o ar-
quivamento 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” (grifos nossos). 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, o julgamento 
da remessa necessária serviria apenas para confirmar o teor da sentença19. 
Apesar do perímetro reduzido da investigação de dados, a referida pesqui-
sa logra demonstrar empiricamente a pouca utilidade prática do instituto.

A propósito, não se pode deixar de registrar a grave ausência de esta-
tísticas sobre a eficácia (índice de provimento) das remessas necessárias, a 
fim de averiguar se vale a pena ou não manter o instituto no novo CPC. Isso 
decorre da própria cultura brasileira, que não é plenamente consciente da 
importância da produção e do exame de dados estatísticos, o que também 
ocorre na área jurídica20. Os juristas em outros países se utilizam rotineira-
mente dessa ferramenta para subsidiar reformas legislativas21. 

Francisco Glauber Pessoa Alves resume bem a necessidade de substi-
tuição do reexame necessário por outras medidas mais eficazes para res-
guardar a coisa pública, pelo que se pede vênia para transcrever trecho da 
lição do referido autor, in verbis:

19. 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.

20. KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. A Razoável Duração do Processo. Salvador: Juspodivm, 
2009, p. 188-189. 

21. A título exemplificativo, confiram-se: VIGORITI, Vicenzo. Notas sobre o custo e a duração do pro-
cesso civil na Itália. Revista	de	Processo, a. 11, v. 43, jul./set. 1986, p. 142-148; OTA, Shozo. Re-
form of Civil Procedure in Japan. The American Journal of comparative law, volume XLIX, num-
ber 4, fall 2001; NOTTAGE, Luke. Civil Procedure Reforms in Japan: The Latest Round. ritsumeikan 
law review, n. 22, p. 81-86, 2005. Disponível em: <http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/
rlr22/NOTTAGE.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2012.



À evidência, por ela busca-se evitar dois lamentáveis contextos: a) o do mau admi-
nistrador, que não toma as precauções necessárias na gestão pública, espelhando-
-se isso na insuficiente defesa jurídica, seja por inépcia, seja por má-fé; b) a do juiz 
inepto, que por decisão supostamente desconforme ao direito finda por prejudi-
car a coisa pública. 

O instituto é inegavelmente preconceituoso. Quer contra o administrador, quer 
contra o julgador de primeiro grau. Mais fácil pôr no plano meramente processual 
medidas acautelatórias, do que tomar as providências efetivas contra os dois in-
capazes titulares de funções públicas22.

Em suma, sugere-se a extinção da remessa necessária do ordenamento 
jurídico pátrio, por configurar-se como um obstáculo à efetivação da razoá-
vel duração do processo23.

3.	AS	VANTAgENS	DA	FAzENDA	PúBLICA	COMO	LITIgANTE	hABITUAL	
(REPEAT-PLAYER LITIGANT)

O professor Marc Galanter desenvolveu a distinção entre os chamados 
litigantes eventuais (one-shot litigants) e os litigantes habituais (repeat-
-player litigants), baseado primariamente na frequência de encontros com 
o sistema judicial. Ele sugere que a distinção corresponde aos indivíduos 
que possuem contatos isolados e incomuns com o sistema judicial e orga-
nizações com uma vasta experiência judicial. As vantagens do repeat-player 
litigant, segundo Galanter, são numerosas: (1) a experiência com a lei per-
mite um melhor planejamento para o litígio; (2) ele possui economia de 
escala devido ao grande número de casos; (3) possui oportunidades de 
desenvolver relações informais com membros da instituição decisora; (4) 
pode distribuir o risco da litigância entre mais casos; e (5) pode utilizar es-
tratégias em casos particulares para assegurar uma postura mais favorável 
em casos futuros. Devido a essas vantagens, os litigantes habituais são mais 
efetivos que os eventuais24. 

O que faz com que um litigante seja frequente ou esporádico não é ape-
nas o tipo de litígio em que está envolvido, mas também a sua dimensão e 
os recursos disponíveis, que tornam distinta – menos custosa e mais pró-
xima – a sua relação com o tribunal. O tipo ideal de litigante frequente é, 

22. ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A Remessa Necessária e suas mudanças (Leis ns. 10.259/2001 
e 10.352/1001). LEX	–	Jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	Tribunais	Regionais	
Federais, a. 14, n. 155, jul. 2002, p. 14-15.

23. Sobre o princípio da razoável duração do processo, vide: KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldi-
no. A	Razoável	Duração	do	Processo. Salvador: Juspodivm, 2009.

24. Apud CAPPELLETTI, Mauro and GARTH, Bryant (editors). Access to Justice: a world survey. Book 
1, v. I. Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff & Milan: Giuffrè, 1978, p. 17-18.
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de acordo com Galanter, aquele que tem tido e prevê que vai ter litígios 
frequentes, que corre poucos riscos relativamente ao resultado de cada um 
dos casos e que tem recursos suficientes para perseguir os seus interesses 
de longo prazo. O tipo ideal de litigante esporádico, pelo contrário, é o liti-
gante cujo valor do litígio é demasiado importante relativamente à sua di-
mensão, ou demasiado pequeno relativamente ao custo da reparação, para 
poder ser gerido de forma racional e rotineira. São fundamentalmente as 
pessoas singulares, não sendo comum que recorram à Justiça duas vezes na 
vida pelo mesmo motivo e por isso não estão dotadas dos recursos neces-
sários para fazê-lo, sendo mais cara a litigância, maiores o risco que correm 
e o empenho que colocam na resolução do problema25.

Há outras vantagens do litigante habitual não citadas por Cappelletti 
e Garth: ele programa e estrutura as suas relações contratuais de forma a 
garantir a sua defesa em caso de eventual conflito, sendo muitas vezes ele 
próprio a escrever o contrato; tem um fácil acesso a especialistas; pode e 
tem interesse em influenciar, não só o próprio conteúdo das leis, substan-
tivas ou processuais, mas também a sua interpretação, para que ambas lhe 
sejam favoráveis, visto ser repetidamente afetado por elas26. 

A Fazenda Pública enquadra-se perfeitamente na figura do repeat-
-player litigant. Um segurado da Previdência Social, um contribuinte, ou um 
servidor, agindo de forma isolada, são o exemplo ideal de one-shot litigant. 

Senão vejamos. A Fazenda Pública possui as seguintes vantagens: 1) 
goza de isenção de custas; 2) está protegida por enorme teia burocrática; 
3) dispõe de orçamento volumoso; 4) dispõe de funcionários de carreira 
remunerados para sua defesa em juízo, selecionados mediante rigoroso e 
concorrido concurso público; 5) dispõe de funcionários de carreira para 
lhes prover assessoria técnica; 6) tem acesso mais fácil a informações que 
comumente se encontram dentro de suas próprias repartições; 7) no aspec-
to cultural e político, seus procuradores gozam de status mais elevado do 
que a maioria dos advogados particulares, o que lhes garante maior mobi-
lidade diante dos magistrados e das instâncias decisórias; 8) acompanha o 
fluxo burocrático do poder (seus defensores estão mais conectados com as 
instabilidades e decisões do governo); 9) pagamento mediante precatório 

25. SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel Leitão, PEDROSO, João e FERREIRA, 
Pedro Lopes. Os	Tribunais	nas	Sociedades	Contemporâneas: o caso português. 2. ed. Porto: 
Afrontamento, 1996, p. 71 e 73.

26. SANTOS, Boaventura de Sousa, MARQUES, Maria Manuel Leitão, PEDROSO, João e FERREIRA, Pe-
dro Lopes. Op. cit., p. 71-72.



e a impenhorabilidade dos seus bens; 10) a comunicação entre os diversos 
órgãos públicos é feita por malote já estabelecido, funcional e constante; 
11) cada órgão do governo lida com grande quantidade de litígios sobre a 
mesma matéria27.Um segurado da Previdência Social, contribuinte ou servi-
dor, por sua vez, não detém nenhuma das vantagens listadas. 

Verifica-se, assim, que a manutenção do duplo grau de jurisdição obri-
gatório com base apenas na busca da proteção da coisa pública, nos tempos 
atuais, revela um tratamento da Fazenda Pública como se hipossuficiente 
fosse, o que não se justifica por se encontrar, geralmente, em situação de 
superioridade técnica por conta de sua litigância habitual28.

Portanto, a posição da Fazenda Pública como repeat-player litigant e 
as vantagens que lhe são atribuídas em virtude de tal status fazem com que 
a concessão de mais um privilégio – no caso, a remessa necessária – fira 
a isonomia processual e a paridade de armas entre os demandantes (Wa-
ffengleichheit), constituindo-se como forte óbice à realização da razoável 
duração do processo.

4.	ANÁLISE	DA	REDAçãO	DO	ARTIgO	483	DO	PROJETO	DO	NOVO	CPC

Inicialmente, a comissão de juristas encarregada de elaborar o novo 
CPC encaminhou ao Presidente do Senado Federal um sumário com os 
resultados da primeira fase dos trabalhos desenvolvidos e, dentre as su-
gestões, destacava-se a proposta de extinção da remessa necessária29. Tal 
proposta, contudo, não vingou, prevendo o substitutivo remetido à Câmara 
dos Deputados a regulamentação da remessa necessária no art. 483, nos 
seguintes termos:

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 dívi-
da ativa da Fazenda Pública.

27. FONTAINHA, Fernando de Castro. Benefícios da Fazenda em juízo: barreira ao acesso à Justiça? 
Revista	CEJ, Brasília, n. 30, jul./set. 2005, p. 24-25.

28. LOPES JÚNIOR, Nilson Martins. Sentenças ilíquidas e remessa necessária. Revista	de	Processo, 
São Paulo: RT, a. 33, n. 161, jul. 2008, p. 341.

29. DONOSO, Denis. Reexame necessário. Análise crítica e pragmática de seu regime jurídico. Revista	
Dialética	de	Direito	Processual, São Paulo: Dialética, n. 87, jun. 2010, p. 48. Registre-se que o 
autor defende a extinção da remessa necessária na versão final do projeto do novo CPC.
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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 tri-
bunal, 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 respec-
tivas autarquias e fundações de direito público, bem assim para as capitais dos 
Estados;

III – cem salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autar-
quias e fundações de direito público.

§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fun-
dada 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.

Abre-se aqui um pequeno parêntesis para registrar que a idéia de ex-
tinção da remessa necessária já vem sendo discutida há um bom tempo no 
Congresso Nacional. Elaborou-se, em 2003, projeto de lei propondo: “...o 
fim do reexame necessário para condenações de até 500 salários mínimos e 
a possibilidade de penhora de bens dominicais”30. 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 juris-
dição 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 Se-
nado – 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 

30. Reforma	Infraconstitucional	do	Judiciário. Brasília-DF: Ministério da Justiça, p. 23.



apenas quando a condenação ou o valor controvertido for de valor certo 
não excedente a 500 (quinhentos) salários mínimos – equivalentes atual-
mente a R$ 311.000,00 (trezentos e onze 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 apro-
vada 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 CPC31.

Volvendo à análise do artigo 483 adrede referido, cabem elogios quan-
do traz valores diferenciados para a sua dispensa caso a parte envolvida 
seja a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público (li-
mite de mil salários mínimos), os Estados, o Distrito Federal e as respecti-
vas autarquias e fundações de direito público, bem assim para as capitais 
dos Estados (limite de quinhentos salários mínimos), ou, por fim, para to-
dos 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 re-
messa necessária quando a sentença estiver fundada em acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal (o CPC atual prevê apenas jurisprudência 
do Plenário do STF) 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.

Cabe, entretanto, uma crítica, qual seja, a de que o valor da condenação 
é um critério que gera um problema prático. Isso porque, em muitos casos o 
juiz profere sentença sem valor exato de condenação, incluindo na sentença 
apenas os parâmetros para a realização do cálculo em momento posterior. 
Por exemplo, quando o magistrado reconhece o direito de um servidor ina-
tivo a receber uma gratificação no mesmo percentual dos servidores ativos, 
deixando a elaboração do cálculo para o momento da execução. Nesses ca-
sos, muito comuns no cotidiano forense, o valor da condenação pode variar 
bastante, a depender de fatores como o salário e os percentuais envolvidos. 
Na imensa maioria dos casos, contudo, é possível perceber de antemão que 
o valor da condenação não superará o limite de 1000 (mil) ou 500 (qui-

31. 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: 02 fev. 2012.
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nhentos) salários mínimos. Mesmo assim, a remessa necessária será obri-
gatória nesses casos e em todos os casos em que não for fixado valor exato 
na condenação. Isso devido à jurisprudência firmada pela Corte Especial do 
STJ, no sentido de que deve haver remessa necessária em face de sentença 
ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, não sendo possível a adoção 
do valor atualizado da causa como parâmetro para se aferir a incidência 
ou não da excepcionalidade da regra estabelecida no art. 475, § 2º, do CPC. 
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO 
DE MUNICÍPIO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP. N. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO 
REGIME DO 543-C DO CPC.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, deverá haver remessa neces-
sária em face de sentença ilíquida contra os Entes Federativos e as suas respecti-
vas autarquias e fundações de direito público.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1209536/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 19/11/2010)

* * *

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º DO ART. 475 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA DE VALOR CERTO 
NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PROLAÇÃO DA SEN-
TENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REMESSA NECESSÁRIA. EXAME OBRIGATÓRIO. 
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 
sentido de que, nos casos de iliquidez do título judicial, não é possível a adoção do 
valor atualizado da causa como parâmetro para se aferir a incidência ou não da 
excepcionalidade da regra estabelecida no art. 475, § 2.º, do Código de Processo 
Civil.

2. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas no jul-
gado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1254476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Pensamos, portanto, que, para equacionar a questão da dispensa do re-
exame necessário em função do valor da condenação e a existência de sen-
tenças ilíquidas, seria melhor a adoção da previsão original do projeto do 
novo CPC, em cujo art. 478, §4º, lia-se: “quando na sentença não se houver 
fixado valor, o reexame necessário, se for o caso, ocorrerá na fase de liquida-



ção”. Assim, ao invés de se realizar a remessa de todas as sentenças ilíquidas 
proferidas contra a Fazenda Pública ao tribunal para reexame, apenas nos 
pouquíssimos casos em que fosse constatada a superação do limite legal 
após a liquidação, seria necessária essa remessa obrigatória. 

5.	CONCLUSãO

Conclui-se, ao final deste estudo, que a manutenção da remessa ne-
cessária no novo Código de Processo Civil que se avizinha contribuirá para 
prolongar, sem a contrapartida de benefícios concretos para a segurança 
jurídica, o desfecho das demandas judiciais, prejudicando a efetivação do 
princípio da razoável duração dos processos.
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Capítulo	XVI
Será	o	fim	da	categoria	“condição		
da	ação”?	Um	elogio	ao	projeto		

do	novo	CPC

fredie didier Jr.1

SUMÁRIO	•1. Introdução; 2. O projeto de novo CPC e a categoria “condição da ação”. Elogio.

Resumo.	O ensaio examina como a categoria “condição da ação” é tra-
tada no projeto de novo Código de Processo Civil.

Palavras-chave:	Condições. Projeto de novo Código de Processo Civil.

1.	INTRODUçãO

 “Condição da ação” é uma categoria criada pela Teoria Geral do Pro-
cesso, com o propósito de identificar uma determinada espécie de questão 
submetida à cognição judicial. Uma condição da ação seria uma questão 
relacionada a um dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), 
que estaria em uma zona intermediária entre as questões de mérito e as 
questões de admissibilidade. As condições da ação não seriam questões 
de mérito nem seriam propriamente questões de admissibilidade; seriam, 
simplesmente, questões relacionadas à ação. Constituir-se-iam, na lição de 
Adroaldo Furtado Fabrício, em um círculo concêntrico intermediário entre 
o externo, correspondente às questões puramente formais, e o interior, re-
presentativo do mérito da causa.2

Essa categoria, desenvolvida a partir das lições de autores italianos, 
principalmente Enrico Tullio Liebman, foi amplamente aceita pela doutrina 

1. Professor-adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (graduação, mestra-
do e doutorado); Coordenador do curso de graduação da Faculdade Baiana de Direito; Membro 
da Associação Internacional de Direito Processual (IAPL), do Instituto Iberoamericano de Direito 
Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual; Presidente da Associação Norte-Nor-
deste de Professores de Processo; Mestre (UFBA), Doutor (PUC/SP), Livre-docente (USP) e Pós-
-doutorado (Universidade de Lisboa); Advogado e consultor jurídico. www.frediedidier.com.br

2.  FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. “Extinção do Processo e Mérito da Causa”. Ensaios sobre direito pro-
cessual. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 379.
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brasileira. Pode-se dizer mais: trata-se de noção amplamente difundida no 
discurso jurídico brasileiro em geral.

Muito embora consagrada, nem por isso deixou de ser alvo de severas 
críticas3. A principal objeção a essa categoria tem fundo lógico: se apenas 
há dois tipos de juízo que podem ser feitos pelo órgão jurisdicional (juízo 
de admissibilidade e juízo de mérito), só há duas espécies de questão que o 
mesmo órgão jurisdicional pode examinar. Não há sentido lógico na criação 
de uma terceira espécie de questão: ou a questão é de mérito ou é de ad-
missibilidade. A doutrina alemã, por exemplo, divide as questões em admis-
sibilidade e mérito, simplesmente4. Cândido Dinamarco, por exemplo, um 
dos principais autores brasileiros a adotar a categoria “condição da ação”, 
já defende a transformação deste trinômio em um binômio de questões: 
admissibilidade e mérito5. 

Cabe, ainda, um esclarecimento.

Ao adotar o binômio, as condições da ação não desapareceriam. É o 
conceito “condição da ação” que seria eliminado. Aquilo que por meio dele 
se buscava identificar permaneceria existente, obviamente. O órgão jurisdi-
cional ainda teria de examinar a legitimidade, o interesse e a possibilidade 
jurídica do pedido. Tais questões seriam examinadas ou como questões de 
mérito (possibilidade jurídica do pedido e legitimação ad causam ordiná-
ria) ou como pressupostos processuais (interesse de agir e legitimação ex-
traordinária).

As críticas doutrinárias, porém, não tiveram êxito na tarefa de proscre-
ver esse conceito jurídico processual do repertório teórico do pensamento 
jurídico brasileiro.

Certamente há várias razões para esse insucesso.

Uma, porém, aparece como a mais forte: o CPC/1973 consagra expres-
samente essa categoria em um texto normativo. O inciso VI do art. 267, au-
toriza que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, quando “não 

3. As críticas são bastante conhecidas. Sobre o tema, permita-se remeter o leitor para DIDIER Jr., 
Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação. São Paulo: Saraiva, 2005.

4. ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Buenos Aires: EJEA, 1955, t. 2, p. 44-50; MO-
REIRA, José Carlos Barbosa. “Sobre pressupostos processuais”. Temas de direito processual — 4ª 
série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 83-84; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e 
da sentença. 5. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 352, nota 140.

5. DINAMARCO, Cândido. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros Ed., 2001, v. 3, 
p. 128; Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros Ed., 2001, v. 2, n. 727, p. 616-
618.



concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, 
a legitimidade das partes e o interesse processual”. Trata-se do único texto 
normativo do CPC que se vale desta categoria conceitual.

Perceba que, no art. 3º do CPC, que se encontra no capítulo “Da ação”, 
o legislador não menciona o termo “condição da ação”, embora se refira ao 
interesse e à legitimidade6.

Uma vez “positivada” a categoria, caberia à doutrina, de fato, estabe-
lecer o seu sentido normativo e esclarecer qual é a sua disciplina jurídica. 

2.	O	PROJETO	DE	NOVO	CPC	E	A	CATEgORIA	 “CONDIçãO	DA	AçãO”.	
ELOgIO

Assim que se divulgou o propósito de elaboração de um anteprojeto 
de novo CPC, uma das questões que surgiram nos encontros doutrinários 
foi exatamente saber como seria o tratamento legislativo das condições da 
ação. A ansiedade se justificava no intenso e antigo debate doutrinário so-
bre o assunto.

Havia quem defendesse a tese de que o projeto não deveria alterar 
nada neste ponto, que era muito sensível e que de alguma maneira já estava 
bem compreendido pela comunidade jurídica brasileira; em outro extremo, 
havia quem dissesse que este seria o momento ideal para corrigir um equí-
voco histórico.

O projeto foi em um caminho intermediário.

E parece ter adotado a postura mais prudente.

Para que se possa avaliar qual é o posicionamento do projeto em torno 
do tema “condição da ação”, convém referir ao texto normativo proposto 
equivalente ao atual inciso VI do art. 267.

Trata-se do inciso VI do art. 472 do projeto de NCPC. Eis a redação pro-
posta: “ Art. 472. O juiz proferirá sentença sem resolução de mérito quando: 
(...) o juiz verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

A redação merece uma pequena correção: não há necessidade de re-
petir “o juiz” no texto do inciso. O sujeito do verbo já se encontra no caput. 
Deve-se adotar o padrão de redação do inciso I do art. 472, que inicia com 
um verbo “indeferir”; no caso, o inciso começaria já com o verbo “verificar”.

6. Art. 3º do CPC brasileiro: “Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimida-
de”.
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Mas o relevante na proposta é o que nela não se contém. Ou seja: a 
proposta configura-se um avanço do pensamento jurídico brasileiro exata-
mente quando silencia a respeita de dois temas.

Primeiramente, não há mais menção “à possibilidade jurídica do pedi-
do” como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do proces-
so. Consagra-se o entendimento, praticamente unânime até então, de que 
a impossibilidade jurídica do pedido é causa de decisão de mérito e não de 
inadmissibilidade. Não há mais menção a ela, também, no rol de hipóteses 
de indeferimento da petição inicial (art. 305, NCPC). Trata-se de proposta 
que foi muito bem aceita na doutrina brasileira.

Extingue-se essa categoria jurídica, e já não era sem tempo7.

A segunda alteração silenciosa é mais importante.

O texto proposto não se vale da expressão “condição da ação”. Apenas 
se prescreve que, reconhecida a ilegitimidade ou a falta de interesse, o ór-
gão jurisdicional deve proferir decisão de inadmissibilidade. Retira-se a 
menção expressa à categoria “condição da ação” do único texto normativo 
do CPC que a previa – e que, por isso, justificava a permanência de estudos 
doutrinários ao seu respeito.

Esse aspecto do projeto ainda não foi percebido: nem a Comissão que 
elaborou a proposta o apresenta como uma das inovações sugeridas, muito 
menos a doutrina que vem comentando o projeto o tem examinado.

A prevalecer a proposta, não haverá mais razão para o uso, pela ciência 
do processo brasileira, do conceito “condição da ação”. A legitimidade ad 
causam e o interesse de agir passarão a ser explicados com suporte no re-
pertório teórico dos pressupostos processuais. 

Rigorosamente, não haveria necessidade de o art. 472 do projeto pre-
ver mais de um inciso para a extinção do processo pela falta de um pressu-
posto processual. Na proposta, os incisos I, IV, V, VI e VII repetem a organi-
zação do CPC atual e cuidam, substancialmente, do mesmo fenômeno: ex-
tinção do processo por inadmissibilidade. Em todos esses casos, o processo 
é extinto em razão do não preenchimento de um pressuposto processual. 
Mas essa enumeração, embora teoricamente desnecessária, não é inútil: 

7. As críticas são bastante conhecidas, há muito tempo: PASSOS, José Joaquim Calmon. “Em torno das 
condições da ação: a possibilidade jurídica do pedido”. Revista de Direito Processual Civil. Rio de 
Janeiro: Saraiva, v. 4, p. 61-2, 1964; DIDIER Jr., Fredie. “Possibilidade Jurídica do Pedido: um novo 
enfoque do problema – pela proscrição”. Gênesis. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 
13, n. 13, p. 449-463, 1999.



como “pressuposto processual” é designação vaga, convém identificar, tan-
to quanto possível, situações típicas de inadmissibilidade do procedimento 
– como a existência de convenção de arbitragem (inciso VII) e a ausência 
de interesse processual (inciso VI) –, para facilitar a argumentação jurídica. 
Mantém-se a regra aberta do inciso IV (falta de pressupostos processuais 
de constituição e desenvolvimento válido), para servir às situações atípicas 
de inadmissibilidade. 

A legitimidade e o interesse passarão, então, a constar da exposição 
sistemática dos pressupostos processuais de validade: o interesse, como 
pressuposto de validade objetivo intrínseco; a legitimidade, como pressu-
posto de validade subjetivo relativo às partes. 

A mudança não é pequena. Sepulta-se um conceito que, embora prenhe 
de defeitos, estava amplamente disseminado no pensamento jurídico bra-
sileiro. Inaugura-se, no particular, um novo paradigma teórico, mais ade-
quado que o anterior, e que, por isso mesmo, é digno de registro e aplausos.

É certo que o projeto poderia avançar ainda mais, para reconhecer que 
a falta de legitimação ordinária implica improcedência do pedido, e não 
juízo de inadmissibilidade do procedimento. Mas este texto é para celebrar 
o avanço e não para lamentar eventual timidez da proposta.

Aqueles que adotam esse entendimento, como é o caso do autor des-
sas linhas, terão de defender a tese de que a norma que se extrai do texto 
do inciso VI do art. 472 do projeto diz respeito apenas à falta de legitima-
ção extraordinária. A legitimidade extraordinária, e apenas ela, deverá ser 
compreendida como pressuposto processual de validade, cuja falta leva à 
extinção sem resolução do mérito.

A falta de legitimação ordinária equivaleria à ausência de titularidade 
do direito afirmado, circunstância que levaria ao julgamento pela impro-
cedência do pedido. A legitimação ordinária seria, assim, um pressuposto 
para o acolhimento da pretensão. Seria, pois, uma questão de mérito, e não 
de admissibilidade.

Enfim, a proposta, no particular, merece nosso sincero elogio.
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Capítulo	XVII
Contraditório		

e	questões	de	ordem	pública

Gisele Santos fernandes Góes1

SUMÁRIO	•	1. Questão de “ordem pública”; 2. Regra básica nas questões de ordem pública: 
contraditório.

Caminhem para o futuro e levem-me com vocês.

Não meu corpo, tão frágil, tão transitório e tão precário, mas o que fui em espírito 
e verdade para vocês, se é que o fui.

Se assim o fizerem, estarei presente também no amanhã de vocês, porque é neste 
permanecer do algo que fomos em alguém que continua sendo que se realiza o 
insopitado desejo humano da perenidade. 

Este sobreviver tem um nome – chama-se imortalidade (Calmon de passos) (Dis-
curso como paraninfo de turma na UFBA).

1.	QUESTãO	DE	“ORDEM	PúBLICA”

O projeto do novo CPC exprime sua preocupação em delimitar o campo 
de atuação do magistrado nas questões de ordem pública.

Essa visão não poderia deixar de acontecer no pretendido novel texto 
normativo, em função de que a ordem pública é um valor que reflete a cul-
tura e história2 de uma Nação, estando em constante mutação. O homem 
jamais pode estar alheio a esse processo histórico...

Logo, indiscutivelemente a ideia do Direito está impregnada de valores. 
Ela transborda, primordialmente, dois valores jurídicos: a justiça e a certe-
za jurídica voltada ao patamar da segurança.

A ordem pública foi convencionada pelo Estado em determinadas nor-
mas, como um imperativo dogmático, como necessidade para o funciona-

1. Doutora (PUC/SP) e Mestre (UFPA). Professora da UFPA e de Cursos de Pós-Graduação. Procura-
dora do Trabalho. Membro do IBDP e Instituto Ibero-americano de Derecho Procesal.

2. REALE, Miguel. Verdade e Conjetura. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 99-100 e do mesmo 
autor também Paradigmas da cultura contemporânea. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 3.
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mento do sistema jurídico3, em prol da unidade dos níveis axiológico e de-
ontológico.

Com efeito, a ordem pública não pode ser um valor sem estabelecimen-
to de “amarras procedimentais” no âmbito do discurso jurídico.

Poderíamos até questionar a existência do nível de justiça, mas onde 
restaria fundado o de segurança jurídica?

O magistrado é detentor de liberdade, age muitas vezes impulsiona-
do pela discricionariedade e isso tende a ocorrer diante da ordem pública, 
contudo a operacionalização dessas circunstâncias devem ser conferidas 
pela própria lei e obrigatoriamente fundamentadas, alcançando-se um dis-
curso jurídico racional.

A racionalidade é encontrada na simetria entre as correntes substan-
cialista4, representando o vértice da Justiça e equidade e procedimentalis-
ta5 para demarcar a atuação, proporcionando segurança jurídica, perante a 
textura aberta do sistema jurídico.

As questões de ordem pública espelham a razão pública no regime de-
mocrático, desde que dentro de uma prática pública de discussão via racio-
nalidade comunicativa6. 

O novo Código de Processo Civil deve estar sob essa perspectiva...7

Portanto, a ordem pública é um conceito lógico-jurídico8, visualizado a 
priori, não se confundindo com as variações do direito positivo.

Já quando ingressamos nas questões de ordem pública, elas em si, são 
as constantes do direito positivo e, dessa maneira, devem estar definidas 
nem que sejam em parâmetros mínimos, até pelas questões de segurança 
jurídica expostas.

3. SCHNAID, David. P. Filosofia do Direito e interpretação. 2. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 61-65.
4. DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard, 1978; Law’s Empire. 9. ed. Cam-

bridge: Harvard, 1995 e A Justiça de Toga. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 
5. ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Ma-

drid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993 e Teoria de la argumentación jurídica. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1997. 

6. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade.. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 2 v.; e O discurso filosófico da modernidade: 
doze lições. Tradução de Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

7. Por isso, já foram realizadas várias audiências públicas no cerne de construção do novo CPC.
8. TERAN, Juan Manuel. Filosofia del derecho. 7. ed. Mexico: Porrua, 1977. p. 81-83.



As questões são o cerne da cognição, são os pontos levantados e, via de 
regra, duvidosos9, são os problemas que o sistema jurídico precisa enfren-
tar.

Como observamos, as questões de ordem pública, na visão do para-
digma procedimental, devem ter regramentos basilares para que atinjam 
a teleologia da justiça, mas com segurança, sem níveis de arbitrariedade 
e formas de abuso de poder que rompem com a certeza jurídica. Sob essa 
óptica, destacamos o art. 10 e seu parágrafo único do projeto do novo Códi-
go de Processo Civil10, no rol dos princípios11 e garantias fundamentais do 
processo civil.

2.	REgRA	BÁSICA	NAS	QUESTõES	DE	ORDEM	PúBLICA:	CONTRADITó-
RIO.

O art. 10 do projeto do novo código de processo nasceu com a seguinte 
redação apresentada ao Senado pela Comissão de Juristas que a elaborou, 
tendo como presidente o Ministro do STF Luiz Fux:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em funda-
mento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifes-
tar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício.

Na redação final do Senado encaminhada à Câmara dos Deputados e 
atualmente em tramitação, no relatório geral do Senador Valter Pereira12, 
foi acrescentado o seguinte parágrafo único:

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tutela de urgência 
e nas hipóteses do art. 307. 

Vejamos a dimensão do dispositivo:

9. CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil. São Paulo: ClassicBook, 2000. v. 2. p. 
39.

10. Vale ressaltar que os artigos 474, Parágrafo único (Ressalvada a hipótese do art. 307, inciso IV, a 
prescrição e a decadência não serão decretadas sem que antes seja dada às partes oportunidade 
de se manifestar); 475, Parágrafo único (Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes 
sobre ele antes de decidir); e art. 845, Parágrafo único ( Na hipótese de prescrição intercorrente, 
deverá o juiz, antes de extinguir a execução, ouvir as partes, no prazo comum de cinco dias) do 
Projeto do novo CPC, nada mais são do que reflexos do art. 10 e seu parágrafo único do projeto em 
tela. 

11. Capítulo extremamente louvável da Comissão do novo CpC, porém, com as devidas críticas reali-
zadas por DIDIER JR., Fredie. A teoria dos princípios e o projeto de novo CpC. In O projeto do novo 
CpC. Coord. Fredie Didier Jr, José Henrique Mouta e Rodrigo Klippel. Salvador: Juspodivm, 2011. p. 
145-152. 

12. Comissão técnica de apoio à elaboração do relatório geral Athos Gusmão Carneiro, Cassio Scarpi-
nella Bueno, Dorival Renato Pavan e Luiz Henrique Volpe Camargo.
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• Trata dos poderes do juiz, visto que numa sociedade que ostenta o sta-
tus de um regime democrático, não se pode ter um poder constituído 
com balizamentos arbitrários, sem esfera de controle e muito menos 
com tendências a emprego de formas de abuso de poder, seja na moda-
lidade do excesso ou do desvio de finalidade;

• Decisão judicial deve sempre respeitar as garantias constitucionais 
processuais fundantes do Estado Democrático de Direito, quais sejam, 
a do devido processo legal, com feições procedimental e substancial e 
as decorrentes do contraditório e ampla defesa/direito à prova, além 
da obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões sob pena 
de vício de invalidade-ineficácia; e

• Existência das questões de ordem pública como escolhas do Estado, 
suas razões públicas legisladas no direito positivo, para a concreção 
dos valores da sociedade brasileira.

Após o tracejo dessas linhas gerais, aprofundaremos a situação objeto 
do presente artigo, portanto, as questões de ordem pública e o exercício 
obrigatório de oportunidade ao contraditório.

Em nossa tese de doutorado13, fizemos o seguinte questionamento: “ao 
se deparar com uma questão de ordem pública, o magistrado deve instau-
rar o contraditório?” 

O problema nasceu, em função da experiência no direito estrangeiro – 
diplomas processuais civis da França e Portugal, os quais se mostram extre-
mamente atentos ao princípio-garantia do contraditório e explicitamente 
delimitam que, em se tratando de questões de ordem pública, há obrigato-
riedade de serem submetidas as partes a uma prévia bilateralidade. 

Na França, o art. 16 do CPC estatui que o juiz em todas as circunstâncias 
é obrigado a obedecer ao princípio do contraditório e dispõe claramente 
que a decisão não pode fundamentar-se em questões declaradas de ofício, 
sem que haja uma comunicação às partes para se manifestarem a respeito 
delas14.

13. Apresentada na PUC-SP em 2007 intitulada “Proposta de sistematização das questões de ordem 
pública processual e substancial.”

14.  O art. 16 diz verbis que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même 
le principe de la contradiction. (...). Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a 
relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations” (www.
legifrance.gouv.fr) (acesso em 05.02.2012 às 13h).



Em Portugal, o art. 3º do Código de Processo Civil português (necessi-
dade do pedido e da contradição) prevê que

3. O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio 
do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, 
decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem 
que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem.

Além disso, atentamos para a circunstância de que o processo civil ho-
dierno não é mais, num primeiro ângulo de análise, o do Código, mas sim 
o processo constitucional na teia do fenômeno do neoconstitucionalismo, 
neopositivismo ou processo constitucional, na terminologia que se com-
preenda como a mais adequada!

Como a lei processual civil brasileira não agiu da mesma forma que os 
diplomas estrangeiros, defendemos em 2007 na tese de doutorado citada 
que havia ncessidade de se redigir uma regra, posto que, o sistema consti-
tucional processual brasileiro alavancado por diversas normas-princípios-
-garantias, em especial as do devido processo legal e, como corolários, con-
traditório e ampla defesa, deveriam impor ao juízo o respeito à bilaterali-
dade, para que as partes possam manifestar-se de modo completo, tanto 
para o exercício do direito de ação, quanto do de defesa e, como resultante, 
o direito à prova.

José Roberto dos Santos Bedaque já afirmava assim peremptoriamente 
que 

nessa medida, não se concebe contraditório real e efetivo sem que as partes pos-
sam participar da formação do convencimento do juiz, mesmo tratando-se das 
questões de ordem pública, cujo exame independe de provocação. O debate ante-
rior à decisão é fundamental para conferir eficácia ao princípio.15

Tudo isso tem como escopo o sistema da persuasão racional que so-
mente se legitima no regime democrático, quando vinculado às garantias 
constitucionais processuais do contraditório e da ampla defesa/direito à 
prova que são as ferramentas primordiais do devido processo legal. 

É fundamental deixarmos claro que as questões de ordem pública po-
dem ser alteradas, consoante o direito positivo, pois derivam de um con-
ceito jurídico-positivo, porém, da feita que, por meio do conceito lógico-ju-
rídico da ordem pública como razão pública, são elevadas a esse status na 
legislação processual, fatalmente devem restar enquadradas nas garantias 

15. Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório. Causa de pedir e pedido no processo 
civil. (coords. José Rogério Cruz e Tucci e José Roberto dos Santos Bedaque). São Paulo: RT, 2002. 
p. 41.
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processuais constitucionais, frisando-se o contraditório, sob pena de for-
mação inclusive de coisa julgada inválida ou até inconstitucional...

Fizemos na tese mencionada divisão entre as questões de ordem pú-
blica absoluta e relativa. Nas primeiras, o caminho é o da imperatividade e 
irrenunciabilidade e nessas, indubitavelmente, o contraditório é essencial. 
Nas questões de ordem pública relativa16 que são imperativas, mas renun-
ciáveis, também o contraditório se afigura como dever, pois afora a declara-
ção de vontade da parte (renúncia ou não), existe também o controle sobre 
o magistrado e a impossibilidade de elemento “surpresa” na relação jurídi-
ca processual. 

O art. 526 em sede de agravo de instrumento e sua comunicação ao 
juízo a quo estatuiu uma questão de ordem pública relativa, dado que gera 
uma norma imperativa – inadmissibilidade do agravo, mas não decretável 
de ofício no parágrafo único, porque dependente da alegação da parte agra-
vada, logo, passível de renúncia ou não. E se o magistrado pretender decre-
tar ex officio? No mínimo, deve observar o contraditório...

O contraditório é o que “dá as mesmas oportunidades para as partes 
(Chancengleichheit) e os mesmos instrumentos processuais (Waffengleich-
heit) para que possam fazer valer em juízo os seus direitos (...)”17.

 Então, o contraditório como dever de consulta18 constitui ferramenta 
de insofismável importância, todavia há algumas formas de limitação, como 
estabelecidas no parágrafo único do art. 10 do projeto atinentes ao art. 307 
(improcedência liminar do pedido) e às tutelas de urgência, inseridas no 
relatório geral do Senador Valter Pereira.

O assunto é caudaloso, pois, para alguns, como o Mestre homenageado 
Calmon de Passos,19 a liminar de natureza de antecipação de tutela deveria 
primeiro esgotar o momento do contraditório, para, depois, o juiz analisar 
a pertinência do deferimento ou não. 

O Mestre preconizou o contraditório a qualquer custo, ainda que em se 
tratando de tutelas de urgência, em virtude de que jamais relegou as garan-
tias processuais constitucionais a um segundo plano, devendo na sua for-

16. À guisa de ilustração a prescrição (art. 219, Parágrafo 5º) – norma imperativa, mas renunciável 
pela parte.

17. NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Andrade. Constituiçao Federal comentada. São Paulo: RT, 2006. p. 
134. 

18. MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC. Crítica e propostas. São Paulo: 
RT, 2010. p. 75-76. 

19. Inovações no Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 26



mação ser em qualquer hipótese cumpridas e nunca suprimidas. O cuidado 
com o contraditório por ele trabalhado carregava um Jurista que, acima de 
tudo, priorizava a Constituição, nossa Lei Maior e os direitos fundamentais. 

Apesar da pertinente inquietude do Mestre, concordamos com a linha 
de pensamento do projeto de novo código, vez que o valor urgência é quem 
deve ser privilegiado e não o valor contraditório – defesa, o qual apenas fica 
relegado a um segundo momento e não excluído, sendo apenas postecipa-
do, como expressão de um contraditório diferido.

Por fim, é imperioso ressaltar que sentimos falta de regramento acerca 
da resultante de inobservância pelo magisrtrado do exercício de contradi-
tório, como oportunidade de manifestação das partes. Como atentam com 
acuidade Marinoni e Mitidiero, “a decisão-surpresa existe e é válida. Ela, 
contudo, viola uma das suas condições de prolação, que é o prévio diálogo 
com as partes. A decisão-surpresa, portanto, é ineficaz20.”

Irrefutável o argumento de que não se pode continuar convivendo com 
a decisão-surpresa... Marinoni e Mitidiero sugerem a oposição dos em-
bargos de declaração pela omissão quanto ao dever de consulta21, no que 
aderimos integralmente e também aduzimos que deveriam incidir níveis 
de responsabilidade sobre a conduta do magistrado, sejam de porte civil, 
quanto administrativo. 

Nossas reflexões se alinham ao Texto Constitucional de 1988 e direito 
estrangeiro, entretanto não tem condão de esgotamento da temática, vis-
to que é complexa e, apenas com o tempo, teremos condições de avaliar a 
apropriada mudança em foco que hoje se afigura como forma de consolida-
ção do acesso à justiça.

20. Op. cit. p. 76.
21. Idem idem.
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Seguro	garantia	judicial.	
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RESUMO:	O texto analisa a função do seguro garantia judicial previsto 
no sistema jurídico pela Lei 11.382/2006 como mais uma forma de garan-
tia apta a ser utilizada pelo devedor no processo judicial.

ABSTRACT:	The paper analyses the function of judicial guarantee in-
surance provided at juridical system by 11.382/2006 law as one more way 
of protection to be used by debtor in the judicial process.

PALAVRAS-ChAVE:	Processo civil – execução – penhora – garantia – 
seguro garantia judicial – substituição.

KEYWORDS:	Civil process – execution – attachment – bank bail – judi-
cial guarantee insurance – replacement.

1. * Ensaio escrito em homenagem àquele que foi um dos maiores expoentes da história do Direito 
brasileiro, um Mestre com letra maiúscula, símbolo de eloquência, independência, originalidade e 
muita cultura: o jurista baiano J. J. Calmon de Passos. Homem de visão holística que mergulhou nos 
domínios da Filosofia e da Semiótica para ensinar que o Direito, e o processo civil em particular, não 
é outra coisa senão um sistema de linguagem a serviço dos valores políticos institucionalizados.

2. Mestre e doutorando em Direito Processual Civil (PUC-SP). Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito do Seguro (IBDS) e do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Advogado em São 
Paulo.
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1.	INTRODUçãO

O processo de execução no Brasil sofreu sua mais profunda transfor-
mação com a Lei 11.232/2005, que estabeleceu a fase de cumprimento vo-
luntário da sentença, sob pena de multa de 10% do débito, entre outras 
cirurgias que procuraram simplificar o procedimento para atingir a plena 
satisfação do credor exequente.3

Por outro lado, mesmo diante desse propósito mais ousado de satisfa-
zer o litigante que tem razão, o sistema continua preocupado em facilitar o 
cumprimento da obrigação sem onerar desnecessariamente o patrimônio 
do executado (CPC, art. 620).4 A lei autoriza, por exemplo, a substituição da 
penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária nas execuções fiscais 
regidas pela Lei 6.830/80 (LEF, art. 15).

O presente ensaio pretende examinar outro tipo de garantia que vem 
sendo apresentado pelas empresas nas disputas judiciais. É o chamado se-
guro garantia judicial, novidade trazida ao sistema brasileiro pela reforma 
processual de 2006, ainda não estudada nos seus devidos termos. Ao final, 
veremos como esse assunto está previsto no Projeto de Lei 8.046/2010, 
que pretende instituir o novo Código de Processo Civil.

2.	O	SEgURO	gARANTIA	E	SUA	REgULAMENTAçãO

Em linhas gerais, o seguro garantia é o contrato pelo qual a companhia 
seguradora presta a garantia de proteção aos interesses do credor (segura-
do) relacionados com o adimplemento de uma obrigação (legal ou contra-
tual) do devedor, nos limites da apólice.5

O devedor é o tomador da garantia junto à seguradora, em cuja apólice 
ele coloca o seu credor como segurado e beneficiário direto da indenização 

3. Temos sustentado que o cálculo da duração razoável do processo, objeto da EC n.º 45/2005, deve 
levar em conta o tempo que vai da propositura da ação até o momento final de satisfação do credor 
com o efetivo cumprimento da prestação inadimplida: MELO, Gustavo de Medeiros. A tutela adequa-
da na Reforma Constitucional de 2004. Revista de Processo, n.º 124, São Paulo: RT, junho, 2005, p. 
76; O acesso adequado à Justiça na perspectiva do justo processo. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson & 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo e Constituição – Estudos em homenagem ao Prof. 
José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: RT, 2006, p. 684.

4. São as duas balizas fundamentais da execução civil, antagônicas, mas harmônicas entre si: DINA-
MARCO, Cândido Rangel. Menor onerosidade possível e efetividade da tutela jurisdicional. Nova era 
do processo civil. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 294.

5. Segundo a moderna doutrina securitária, com respaldo no art. 757 do Código Civil, a garantia é o 
objeto imediato do contrato de seguro e o interesse é o objeto da garantia (TZIRULNIK, Ernesto; 
CAVALCANTI, Flávio Queiroz B. & PIMENTEL, Ayrton. O contrato de seguro: de acordo com o novo 
Código Civil brasileiro. 2ª ed., São Paulo: RT, 2003, p. 32).



que representa o cumprimento da obrigação.6-7 O Decreto-Lei 73/66, que 
dispôs sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regulamentou as 
operações de seguro e resseguro, estabeleceu a obrigatoriedade de contra-
tação do seguro em benefício do adquirente de imóvel sujeito ao risco de 
descumprimento contratual por parte do incorporador e construtor (art. 
20, “e”).8 

Anos depois, o Decreto-Lei 2.300/86, na linha do que havia feito o De-
creto-Lei 200/67, baixou normas sobre licitações e contratos públicos com 
a possibilidade de se exigir garantia para contratação de obras, serviços 
e compras, podendo o contratado optar pelas modalidades ali previstas, 
entre as quais o seguro garantia (art. 46, § 1º, III, redação do Decreto-Lei 
2.348/87).9

Nos anos 90, instituindo regras gerais sobre licitações e contratos com 
a administração pública, a Lei 8.666/93 tratou do seguro garantia de cum-
primento da proposta apresentada na fase de licitação, exigível de todos 
os concorrentes, e garantia de fiel cumprimento do contrato (art. 6º, VI, 
31, III, 56, § 1º, II). Na sistemática das parcerias público-privadas, a Lei 
11.079/2004 prevê essa espécie de garantia tanto para assegurar o cum-
primento dos encargos assumidos pelo parceiro privado quanto o cumpri-
mento das obrigações pecuniárias do ente público (art. 5, VIII, e art. 8, III).

6. Também conhecido em outros sistemas como seguro fidejussório, seguro fiança ou seguro caução: 
BENLLOCH, M.ª Pilar Barres. Régimen Jurídico del Seguro de Caución. Madrid: Aranzadi, 1996, p. 
160; RÍOS, Javier Camacho de los. El Seguro de Caución. Estudo crítico. Mapfre: Madrid, 1994, p. 23; 
BASTIN, Jean. El seguro de crédito – Protección contra el incumplimiento de pago. Mapfre: Madrid, 
1993, p. 261; CUBIDES, Hernando Galindo. El seguro de fianza – Garantía única. Primera edición. 
Bogotá: Legis, 2005, p. 40.

7. No Brasil, a literatura é escassa: COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito – estudo jurídico. 
São Paulo: RT, 1968, p. 90; Notas retificadoras sobre seguro de crédito e fiança. Direito Empresarial 
– Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 445; GOMES, Orlando. Seguro de crédito e negócio 
fidejussório. Cláusula solve et repete. Novíssimas questões de direito civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 
1988, p. 267; CARNEIRO, Athos Gusmão. Seguro-garantia. Ação de execução. Posição processual do 
IRB. RePro, 114/224.

8. O STF entendeu que uma lei municipal do Município do Rio de Janeiro poderia exigir, como requisito 
para concessão de licença aos construtores e incorporadores, seguro garantia de conclusão da obra 
em benefício dos adquirentes do imóvel na planta. A premissa do julgamento foi no sentido de não 
haver usurpação de competência pelo Município quando a exigência se baseia na lei federal que ins-
tituiu esse tipo de seguro obrigatório, no caso o DL 73/66 (art. 20, “e”). Esse dispositivo foi revogado 
pela Medida Provisória 2.221/2001. Pela extensão dos debates ali travados, vale a pena conferir: 
STF, Pleno, RE 390.458-2/RJ, Min. CARLOS VELLOSO, j. 17.06.2004. 

9. Na visão de alguns analistas, esses decretos foram de pouco impacto no mercado e na subscrição das 
apólices: CELIS, Francisco Artigas. Dos seguros de crédito e garantia no direito comparado latino-
-americano. II Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: EMTS, 2002, p. 281.
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Como se vê, o seguro garantia mais conhecido era aquele contratado 
para proteger os interesses da administração pública, em todas as suas es-
feras, contra o risco de descumprimento dos contratos celebrados para exe-
cução de obras e serviços pela iniciativa privada. 

Não se falava até então de seguro contra o risco de constrangimento da 
empresa por débito reconhecido pelo Poder Judiciário. Esse tipo de garan-
tia apareceu com a Circular 232 da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), de 03 de junho de 2003, que regulamentou as várias modalidades 
de seguro garantia e dispôs sobre as condições gerais e especiais que de-
vem constar da apólice. Ali, naquele pacote, apareceu a figura do seguro 
garantia judicial.10

3.	ESTRUTURA	E	FUNçãO	DO	SEgURO	gARANTIA	JUDICIAL

O seguro garantia judicial é uma proteção do devedor (pessoa física 
ou jurídica) que tem débito reconhecido em processo tramitando no Poder 
Judiciário. A estrutura dessa espécie securitária foge um pouco da dinâmica 
comum ao gênero seguro garantia.11 Neste, o tomador contrata uma apóli-
ce como garantia dos interesses do credor da prestação que corre o risco 
de ser descumprida. Exemplo comum é o da pessoa jurídica pública que 
promove uma licitação e, para contratar com a empresa vencedora, exige 
dela a garantia do fiel cumprimento do contrato. A doutrina classifica esse 
negócio de seguro por conta de terceiro.12

No seguro garantia judicial, por sua vez, embora a garantia seja estipu-
lada em benefício do credor, o tomador é o grande interessado na proteção 
de sua própria imagem e patrimônio frente ao risco de possíveis agressões 
do Estado decorrentes do processo judicial que discute o inadimplemento 
da obrigação. 

10. Entre as modalidades de seguro garantia objeto da Circular n.º 232/2003 estão: garantia de exe-
cução do contrato (Performance Bond), garantia da concorrência (Bid Bond), garantia de adian-
tamento de pagamento (Advanced Payment Bond), garantia de retenção de pagamento (Retention 
Payment Bond), garantia de perfeito funcionamento (Maintenance Bond), seguro aduaneiro, seguro 
imobiliário, seguro administrativo e seguro garantia judicial.

11. Estrutura do contrato significa o seu arranjo interno, os elementos que o compõem e como se rela-
cionam: COMPARATO, Fábio Konder. Notas retificadoras sobre seguro de crédito e fiança. Direito 
Empresarial – Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 440.

12. BENLLOCH, M.ª Pilar Barres. Régimen Jurídico del Seguro de Caución. Madrid: Aranzadi, 1996, p. 
163.



O devedor contrata uma apólice de seguro para resguardar o seu inte-
resse legítimo de não ser constrangido por atos executivos de penhora ou 
intimações para efetuar depósito em juízo, garantindo, por tabela, o inte-
resse alheio do credor.

Como se vê, existem dois riscos a serem tutelados pelo seguro garantia 
judicial: primeiro, o risco do constrangimento para o devedor sujeito aos 
atos executivos do processo judicial; e segundo, o risco do descumprimento 
obrigacional que atinge o interesse do credor da prestação. Aqui, o devedor 
é não só o tomador do seguro que coloca o seu credor como segurado da 
garantia, como também é titular de um interesse próprio relacionado com 
o risco de ser exposto às agressões da execução judicial.

A experiência com esse negócio tem registrado que o primeiro risco 
(risco próprio do devedor) é o que, no fundo, tem motivado as empresas a 
buscar uma apólice de seguro garantia judicial.13 Até mesmo sem o conheci-
mento do credor, o devedor pode contratar um seguro garantia judicial por 
livre e espontânea vontade, com o objetivo de se ver livre dos atos executi-
vos de penhora e intimações.

É comum a chamada penhora eletrônica de ativos financeiros, o que 
gera bloqueios na conta corrente, imobiliza o fluxo de caixa, compromete os 
bens de sua atividade produtiva, afeta a linha de crédito bancário, entre ou-
tros aborrecimentos típicos da execução judicial forçada. Isso quando não 
tem a presença de um Oficial de Justiça nas dependências do estabeleci-
mento, expondo a empresa perante fornecedores e consumidores em geral.

É nesse cenário que o seguro garantia judicial vem sendo procurado 
pelas empresas que querem se prevenir contra as medidas constritivas que 
serão disparadas contra si para liquidação de débitos expressivos em juízo. 
Num segundo plano, esse seguro lhes trará também o conforto de ver en-
cerrado o litígio pelo cumprimento da obrigação por parte da seguradora. 
Um processo judicial a menos.14

13. É o que se infere da própria Circular SUSEP n.º 232/2003 quando define o seguro garantia judicial 
da seguinte forma: “Garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos em juízo que o to-
mador necessite realizar no trâmite de procedimentos judiciais” (item 03 da Seção I – Modalidades).

14. Lembrando que a seguradora, ao solver uma dívida nos seguros de danos, sub-roga-se automati-
camente nos direitos e ações que o seu segurado teria contra o terceiro devedor (CC, art. 786; STF, 
Súmula 188). No caso do seguro garantia, a Circular SUSEP 232/2003 dispõe: “Paga a indenização 
ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-
-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado 
causa ao sinistro” (Anexo I – item 08 das Condições Gerais).

Seguro garantia judicial. Aspectos processuais e materiais 331



332	 Gustavo de Medeiros Melo

4.	O	SEgURO	gARANTIA	JUDICIAL	NO	CPC	DE	1973

Entretanto, a Circular SUSEP 232/2003 não foi suficiente para con-
vencer os tribunais da idoneidade do seguro garantia.15 Só com a Lei 
11.382/2006, que alterou o CPC na parte que trata da execução de título 
extrajudicial, foi que o seguro veio a ser inserido no Código de Processo 
Civil como mais uma ferramenta, ao lado da fiança, para substituir a penho-
ra. O art. 656, § 2º, do CPC diz o seguinte: “A penhora pode ser substituída 
por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do 
débito constante da inicial, mais 30% (trinta por cento)”. A partir daí, o novo 
panorama legal começou a surtir reflexos.

Mas a oferta de uma apólice de seguro não representa o dever de acei-
tação automática pelo órgão julgador. É preciso preencher determinadas 
condições para fazer jus a esse instrumento alternativo de garantia do juí-
zo. Do texto do art. 656 do CPC é possível construir a norma que estabelece 
critérios para a aceitação do seguro no processo judicial, alguns explícitos 
naquela plataforma linguística, outros implícitos, porém decorrentes da ne-
cessária idoneidade que deve apresentar a garantia. Vejamo-los um por um. 

4.1.	Requerimento	da	parte

O primeiro requisito está na cabeça do art. 656 do CPC ao falar de re-
querimento da parte para substituição do bem penhorado pelo seguro. Na 
prática, esse requerimento geralmente é de iniciativa do próprio executado 
que pretende livrar o bem constrangido em troca de algum outro que ele 
tenha a oferecer como garantia de cumprimento da obrigação inadimplida. 

Do outro lado, o exequente não está impedido de solicitar eventual mo-
dificação do bem penhorado por outro que lhe pareça mais solvável. Quem 
já pode indicar na petição inicial bens do devedor passíveis de penhora 
pode também, pela mesma razão, requerer eventual substituição. 

É claro que nem ele pode exigir nem o juiz pode impor ao executado a 
contratação de um seguro. Entretanto, o exequente pode tomar a iniciativa 
solicitando ou aquiescendo com eventual substituição se souber da exis-
tência de uma apólice ou de uma carta de fiança relacionada com o débito. 
Na visão dele (exequente), uma garantia como essa pode ser muito mais 
interessante e eficiente do que o bem arrolado pelo Oficial de Justiça ou por 
ele próprio em sua petição inicial.

15. Salvo raras exceções: TRF-2ª Região, 3ª T., AI n.º 200602010058010, Juíza TÂNIA HEINE, DJU 
02.03.2007.



Em suma, qualquer das partes – exequente ou executado – pode reque-
rer a substituição da penhora pelo seguro garantia.16-17

4.2.	Apólice	na	modalidade	garantia	judicial
A partir daqui, pode-se passar para o § 2º do art. 656 do CPC. Não se 

trata de uma apólice qualquer, dentre as inúmeras espécies de seguro e 
suas múltiplas e variadas funções. A lei exige o chamado seguro garantia 
de cumprimento de obrigação, mais especificamente a modalidade seguro 
garantia judicial regida pela Circular 232/2003 da SUSEP.

4.3.	Importância	segurada	em	30%	acima	do	débito
Ainda no § 2º do art. 656 do CPC, a garantia disponibilizada deve cor-

responder a um valor em 30% superior ao débito constante da petição ini-
cial. Em outros termos, a apólice deve conter uma importância segurada 
(IS) com sobra de 30% do débito. 

Aqui, porém, surge uma dúvida. O “débito constante da inicial” é o va-
lor do débito já corrigido e acrescido de juros ou seria o valor histórico 
do débito tal como apontado na petição inicial? A melhor resposta é a que 
reclama o valor corrigido do débito, já com juros, ficando a reserva de 30% 
para cobrir acessórios próprios do processo, como honorários advocatícios 
e custas judiciais.18 Do contrário, esse percentual não chegará nem perto 
de cobrir o passivo criado pelas grandes disputas que se arrastam por anos 
ou décadas, até serem finalmente liquidadas e pagas as últimas contas ali 
pendentes.

4.4.	Idoneidade	da	garantia
Não basta ter sido apresentada por um dos litigantes uma apólice de 

seguro garantia judicial na cifra de 30% acima do débito. É necessário mais. 

16. THEODORO JR., Humberto. A reforma da execução do título extrajudicial – Lei n.º 11.382, de 06 de 
dezembro de 2006. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 83 e 100; ASSIS, Araken de. Manual da Execu-
ção. 13ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 720; BUENO, Cassio Scarpinella. A Nova Etapa da Reforma do 
Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 3, p. 125; MEDINA, José Miguel Garcia. Notas 
sobre a penhora, após as reformas. In: BUENO, Cassio Scarpinella & WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. São Paulo: RT, 2008, v. 4, p. 267; QUARTIERI, 
Rita. et alii. Comentários à Execução Civil – Título Judicial e Extrajudicial (artigo por artigo). São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 226; NEVES, Daniel Amorim Assumpção et alii. Reforma do CPC 2 – Leis 
11.382/2006 e 11.341/2006. São Paulo: RT, 2007, p. 307.

17. O que não engloba a figura de terceiros depositários do bem: STJ, 2ª T., RESP 693.097/RS, Min. CAS-
TRO MEIRA, j. 04.04.2006; 2ª T., RESP 276.817/SP, Min. FRANCIULLI NETTO, j. 23.04.2002.

18. BUENO, Cassio Scarpinella. A Nova Etapa da Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Sarai-
va, 2007, v. 3, p. 132; NEVES, Daniel Amorim Assumpção et alii. Reforma do CPC 2 – Leis 11.382/2006 
e 11.341/2006. São Paulo: RT, 2007, p. 311.
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Embora não esteja expresso naquele dispositivo legal, a oferta deve ser idô-
nea o suficiente para ser aceita pelo Poder Judiciário como garantia de que 
a obrigação será cumprida. 

Mas o que significa essa idoneidade? A garantia de seguro será idônea 
se: (a) emitida por seguradora em funcionamento aparentemente regular; 
(b) tiver um prazo de vigência que acompanhe todo o desenrolar da tra-
mitação do processo judicial; (c) houver previsão na apólice de que a ga-
rantia não perderá efeito mesmo estando o tomador inadimplente com o 
pagamento do prêmio; (d) a apólice estiver apta a gerar efeitos imediatos 
assim que for acionada a seguradora pelo órgão judicial para proceder ao 
depósito em juízo; e (e) o seguro representar maior liquidez do que o bem 
penhorado.

4.4.1. Seguradora aparentemente regular
A primeira decorrência lógica (implícita) do art. 656 do CPC é a exigên-

cia no sentido de que a companhia seguradora (emitente da apólice) esteja 
em situação administrativa e financeira regular, aparentemente solvável, 
autorizada e operando regularmente.19

É claro que isso funcionará por presunção, até que se prove o contrá-
rio.20 Se o exequente conseguir provar que a empresa de seguros não tem 
autorização da SUSEP para funcionar no país ou está em processo de liqui-
dação (ou à beira de), o juiz deve recusar o pedido do executado por enten-
der que a garantia, naquele caso, não é idônea para dar segurança ao credor.

4.4.2. Seguro com vigência correspondente à duração do processo ju-
dicial

Dentro dessa condição de idoneidade, é razoável – e a experiência ju-
diciária tem chamado a atenção para esse ponto – que seja uma apólice 
de seguro não só vigente ao tempo do seu oferecimento, mas também com 
prazo de vigência suficiente para garantir o cumprimento da obrigação do 
tomador durante toda a pendência do processo judicial.

A resistência que se costuma encontrar na prática se deve à circunstân-
cia de que a apólice com vigência curta, geralmente de um ano, não apre-
senta segurança mínima frente à possibilidade de sua expiração antes do 

19. Na Colômbia, o Código de Processo Civil exige que as cauções em forma de garantia bancária e de 
seguro devem ser prestadas por companhias ou entidades de crédito legalmente autorizadas para 
tais classes de operações (art. 678). Cf. CUBIDES, Hernando Galindo. El seguro de fianza – Garantía 
única. Primera edición. Bogotá: Legis, 2005, p. 108.

20. ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 13ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 725.



encerramento definitivo da disputa.21 Volta e meia, os tribunais recusam 
o seguro ao verificar sua vinculação ao trânsito em julgado, dada a forte 
chance de deixar o exequente desamparado com o desdobramento do feito 
após esse momento.22 

A preocupação verificada tem sua razão de ser. A cobertura prevista 
para operar até o trânsito em julgado do processo não significa segurança 
total de que a obrigação será honrada pela seguradora. Basta pensar nos 
atos executivos que se desdobram ao longo da execução definitiva, não obs-
tante o selo da coisa julgada material. 

Em outro caso, o órgão julgador considerou o seguro inidôneo pela 
possibilidade concreta prevista na apólice de não haver renovação, o que 
implicaria a isenção de responsabilidade da seguradora após a expiração 
do prazo.23

Enfim, o que parece razoável para considerar idônea a garantia seria a 
sua apólice prever uma cláusula pela qual a seguradora se obriga a manter 
o seguro vigente enquanto pender a disputa judicial. 

Por essas e outras especificidades, o Projeto de Lei 8.034/2010 (anexa-
do ao PL 3.555/2004), que pretende instituir uma lei específica para reger 
os contratos de seguro, com apoio do Instituto Brasileiro de Direito do Se-
guro (IBDS), em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe a seguinte 
disposição: “O contrato presume-se celebrado para viger pelo prazo de um 
ano, salvo quando outro prazo decorrer da sua natureza, do interesse, do ris-
co ou de acordo das partes” (art. 56).

O seguro garantia é um bom exemplo de negócio que, para atender de-
terminadas circunstâncias, pode sair do padrão comum às outras espécies 
securitárias.

4.4.3. Seguro com eficácia independente de eventual mora do tomador quan-
to ao pagamento do prêmio

Outra particularidade do seguro garantia é o fato de ser possível con-
vencionar que eventual mora do tomador no pagamento do prêmio pode 
não afetar a garantia. Nesse ponto, o regime jurídico do seguro garantia 

21. TJSP, 4ª Câmara de Dir. Público, AI n.º 0586303-14.2010.8.26.0000, Des. RUY STOCO, j. 16.05.2011; 
5ª Câmara de Dir. Público, AI n.º 0075259-21.2011.8.26.0000, Des. MARIA LAURA TAVARES, j. 
23.05.2011.

22. TJSP, 12ª Câmara de Dir. Público, AI n.º 0062793-92.2011.8.26.0000, Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 
08.06.2011.

23. TJSP, 20ª Câmara de Dir. Privado, AI n.º 0013433-91.2011.8.26.0000, Des. LUIS CARLOS DE BARROS, 
j. 18.04.2011.
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pode tangenciar a regra segundo a qual “Não terá direito a indenização o 
segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro 
antes de sua purgação” (CC, art. 763).24-25

A diferença de tratamento tem seus motivos, porque o pagamento do 
prêmio devido à seguradora, nessa modalidade de contrato, não é obriga-
ção do segurado, mas sim do tomador do seguro.26 Do contrário, o segura-
do, já prejudicado com o descumprimento da obrigação principal, ver-se-ia 
privado também do seguro por mais uma falha do seu devedor, dessa vez o 
não-pagamento do prêmio devido por este à seguradora. Um duplo golpe.

Considerando essa circunstância específica, a SUSEP autoriza a emis-
são da apólice com a ressalva de que não será cancelada por falta de pa-
gamento do prêmio devido pelo tomador.27 Se assim for convencionado, a 
apólice continuará surtindo efeitos em benefício do segurado.28

Essa solução foi adotada em outros sistemas de Direito Comparado. A 
Lei do Contrato de Seguros da Espanha estabelece que “Salvo disposição em 
contrário, se o prêmio não tiver sido pago antes de produzir o sinistro, o se-
gurador ficará liberado de sua obrigação” (LCS 50/1980, art. 15). No registro 
da doutrina, a ressalva inicial do legislador teve o propósito de deixar a regra 
adaptável a situações especiais como a do ali chamado seguro de caución.29

24. A jurisprudência do STJ exige da seguradora a prévia interpelação do segurado para constituí-lo em 
estado de mora (STJ, 2ª Seção, RESP 316.552/SP, Min. ALDIR PASSARINHO, j. 09.10.2002).

25. Outro exemplo que foge da regra geral, dessa vez por força de lei, é o seguro DPVAT. Aqui, interpre-
tando a Lei 6.194/74 (art. 5º e 7º), que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados 
por veículos automotores de via terrestre, o STJ produziu o seguinte entendimento: “A falta de pa-
gamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257).

26. Circular SUSEP n.º 232/2003, Item 4.1 – condições gerais: “O tomador é o responsável pelo paga-
mento do prêmio à seguradora”. A literatura registra esse dado como uma das diferenças entre o se-
guro garantia e o seguro de crédito: BASTIN, Jean. A proteção dos credores na economia de mercado. 
II Fórum de Direito do Seguro José Sollero Filho. São Paulo: EMTS, 2002, p. 258.

27. Circular SUSEP n.º 232/2003, item 4.2 das condições gerais: “Fica entendido e acordado que o seguro 
continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convenciona-
das”.

28. A Portaria PGFN n.º 1.153/2009 exige cláusula expressa na apólice nos seguintes termos: “renúncia 
aos termos do art. 763 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, (CC), e do art. 12 do 
Decreto-Lei nº 73, de 1966, com consignação, nos termos estatuídos no item 4.2 das condições gerais 
da Circular SUSEP nº 232, de 2003, de que fica entendido e acordado que o seguro continuará em 
vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas” (art. 2º, 
III).

29. RÍOS, Javier Camacho de los. El Seguro de Caución. Estudo crítico. Mapfre: Madrid, 1994, p. 107. 
Na Colômbia, critica-se a posição da Superintendência Bancária (equivalente à nossa SUSEP) que 
considera de ordem pública, indisponível, mesmo no seguro garantia, a suspensão automática da 
garantia em função da mora no pagamento do prêmio. Cf. CUBIDES, Hernando Galindo. El seguro de 
fianza – Garantía única. Primera edición. Bogotá: Legis, 2005, p. 51.



4.4.4.	Apólice	apta	a	gerar	eficácia	imediata	no	processo	judicial

É importante lembrar a existência de outro requisito formal que deve 
revestir uma apólice como essa, sob pena de pôr em risco a eficiência da 
máquina jurisdicional.

A Circular 232/2003 da SUSEP dispõe que “A cobertura desta apólice, 
limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em 
julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao segurado, cujo valor da con-
denação ou da quantia acordada não haja sido paga pelo tomador” (item VI 
– condições especiais).

Aqui, é preciso reconhecer que a autarquia federal ultrapassou o sinal 
vermelho. A circular da SUSEP pode regulamentar a estrutura básica das 
operações de seguro, as condições gerais das apólices, coberturas, modali-
dades e tarifas,30 mas não pode um ato administrativo obstruir a eficácia da 
decisão judicial.

Ao ingressar no processo, o seguro se submete ao regime que a lei pro-
cessual estabelece para que a garantia possa atender as determinações ju-
diciais e satisfazer o credor exequente, nos limites comprometidos na apó-
lice. A garantia aceita no processo deve estar apta a produzir seus efeitos 
assim que for acionada, a menos que haja, por óbvio, algum efeito suspensi-
vo decretado em sede de impugnação (ou embargos) à execução, ou mesmo 
em nível de recurso.

Nesse ponto, andou melhor a Portaria 1.153/2009 da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional ao exigir uma cláusula na apólice dizendo que a 
companhia seguradora se obriga a “efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro 
do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja 
atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação 
não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em 
julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito” 
(art. 2º, IV).

A LEF, por exemplo, dispõe que, não sendo embargada a execução ou 
sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, 
será este intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dí-

30. Decreto-lei 73/66: Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como 
órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Segura-
doras: b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, 
de acordo com as diretrizes do CNSP; c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a 
serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional (art. 36, alíneas “b” e “c”).
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vida pela qual se obrigou, se a garantia for fidejussória (art. 19, I e II). Em 
outras palavras, substituída a penhora pelo seguro, a seguradora será inti-
mada a liquidar o débito no lugar da empresa devedora. 

Como se observa, a lei federal não condiciona os efeitos da garantia, 
motivo pelo qual a apólice não pode ficar bloqueada esperando o trânsito 
em julgado da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de pa-
gar quantia certa contra o devedor. A garantia pode e deve ser executada no 
momento em que o sistema jurídico autorizar o órgão judicial a intimar a 
seguradora para proceder ao depósito imediato do valor garantido. 

Com esse bloqueio, a Circular SUSEP 232/2003 restringe o acesso do 
exequente à Justiça ao retardar a satisfação da tutela jurisdicional concedi-
da a quem a ela comprovou fazer jus. Além disso, a circular invade a compe-
tência privativa do Congresso Nacional para legislar em matéria processual 
civil (CF, art. 22, I). A um só tempo, ilegal e inconstitucional.

A questão está a merecer maiores reflexões da doutrina, ao que parece 
não muito preocupada até agora com esse detalhe.31

4.4.5. Maior liquidez do que o bem penhorado

Por fim, além do que já foi apontado acima, o executado só poderá lan-
çar mão do seguro se essa garantia representar maior liquidez do que o bem 
penhorado. O pleito será analisado de acordo com as hipóteses do art. 656 
do CPC, sobretudo a que autoriza a oferta para substituir bens de baixa li-
quidez (inc. V).

Em função desse cenário, os tribunais vêm assinalando que a troca de 
garantias só é permitida quando o seguro e a fiança representarem maior 
liquidez no lugar dos bens penhorados. O problema do momento é saber se 
seria possível desbloquear o dinheiro já penhorado. A questão ainda não 
foi exatamente enfrentada pelo STJ, mas existe uma discussão parecida em 
matéria de fiança bancária que produziu duas linhas de interpretação na-
quela Corte Superior.

De um lado, a 2ª Turma passou a entender que, pelo art. 9º, § 3º, da 
LEF, a lei equiparou a fiança bancária ao depósito em dinheiro, significan-
do dizer que a substituição não depende da concordância do credor ou da 
Fazenda Pública. Seria direito subjetivo do executado o desbloqueio do nu-

31. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução. São Paulo: RT, 2008, v. 3, p. 171.



merário em troca da fiança bancária, desde que seus requisitos formais es-
tejam em ordem.32-33

Entretanto, a 1ª Turma apresenta uma visão diferente que leva o re-
sultado do incidente para outro caminho. Segundo essa corrente, o depó-
sito em dinheiro e a fiança bancária, embora tenham o mesmo efeito da 
penhora, não possuem o mesmo status de preferência, porque somente 
o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização 
monetária e juros, autorizando a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário. 

Por esse raciocínio, o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de pre-
ferência e liquidez e, uma vez penhorado, não haverá mais substituição de 
garantia, mesmo a título de fiança. Ou seja, para ser aceita, a carta de fiança 
precisa ser levada ao processo antes de se consumar alguma penhora sobre 
dinheiro. Se vier depois, a permuta dependerá da anuência do credor.34

Instaurado o dissídio, a 1ª Seção do STJ foi chamada a dissolver a con-
trovérsia e uniformizar o entendimento da lei federal. A interpretação que 
prevaleceu (por maioria) deu razão à 1ª Turma, com certo tempero ao final. 
A conclusão foi sentido de que o dinheiro tem preferência e o executado 
dependerá da anuência do credor se quiser remover o bloqueio de dinheiro 
em troca de uma carta de fiança.

Realmente, se está correta a afirmação de que o dinheiro vem na frente 
de todos os outros bens (CPC, art. 655, I), não é menos verdade que a mo-
derna técnica da penhora eletrônica adquiriu força com a Lei 11.382/2006. 
Hoje, para acioná-la, não há mais necessidade de esgotamento prévio das 
diligências para localização de bens livres e desembaraçados em nome do 
devedor.35

Eis uma tendência que parece não ter volta, conforme se vê do Proje-
to de Lei 8.046/2010, que pretende instituir um novo Código de Processo 
Civil. O projeto classifica a penhora em dinheiro como prioridade máxima 
(PL, art. 792, § 1º).

32. STJ, 2ª T., AgRg no RESP 1.058.533/RJ, rel. p/ ac. Min.ª ELIANA CALMON, j. 18.12.2008.
33. NEVES, Daniel Amorim Assumpção et alii. Reforma do CPC 2 – Leis 11.382/2006 e 11.341/2006. São 

Paulo: RT, 2007, p. 311.
34. STJ, 1ª T., RESP 1.089.888/SC, Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 07/05/2009; 1ª T., RESP 801.550/RJ, 

Min. JOSÉ DELGADO, j. 09/05/2006; 1ª T., RESP 1.049.760/RJ, Min. LUIZ FUX, j. 01/06/2010.
35. STJ, Corte Especial, RESP 1.112.943/MA, Min.ª FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, j. 15.09.2010.
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Voltando ao precedente uniformizador da 1ª Seção do STJ, o tempe-
ro que foi dado pela Corte Superior reside na ressalva final que admite a 
substituição, mesmo sem concordância do credor, se o executado conseguir 
comprovar que a penhora pecuniária está lhe acarretando insuportável 
prejuízo a ponto de inviabilizar a sua atividade econômica. Só assim, numa 
situação excepcional, se justifica o peso da balança para o princípio da me-
nor onerosidade, removendo-se o bloqueio em troca da garantia ofertada 
(CPC, art. 620).36 

Essa linha de interpretação foi construída em torno da fiança bancária, 
mas não há dúvida que o raciocínio haverá de ser replicado quando chegar 
a vez do seguro garantia. 

A posição da Corte Superior parece correta porque deixa ao juiz um 
espaço de ponderação à vista das peculiaridades do caso concreto. Existem 
penhoras de ativos financeiros que, em situações devidamente justificadas, 
devem ceder lugar à oferta de uma fiança ou seguro que preencha todos os 
requisitos de liquidez, segurança e solvabilidade, atingindo a mesma finali-
dade com menos agressão ao patrimônio do devedor.37

O acórdão que pode ser considerado um belo paradigma nesse assun-
to foi proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Ali, o Des. RUI 
CASCALDI ponderou que o fato de haver numerário disponível em conta-
-corrente para penhora não induz, por automático, à rejeição do seguro ga-
rantia, sobretudo frente a um bloqueio on line na ordem de algumas deze-
nas de milhões, o que requer cautela do órgão judicial para não prejudicar 
a atividade empresarial do executado por inteiro.38

Em resumo, apresentando o executado uma apólice de seguro garantia 
devidamente em ordem, dentro das condições mínimas exigidas, o órgão 
julgador não pode rejeitá-la como substituta da penhora, a menos que já 
tenha havido penhora de dinheiro.

Mesmo assim, ainda que o credor não aceite a liberação do dinheiro, a 
última palavra ficará com o juiz, que deve avaliar se é realmente necessária 
e possível a medida constritiva dos ativos financeiros diante dos impactos 
que a penhora eletrônica pode causar no patrimônio do devedor.39

36. STJ, 1ª Seção, ERESP 1.077.039/RJ, rel. p/ ac. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 09.02.2011.
37. Logo depois, a 3ª Turma do STJ lançou idênticas considerações dignas de leitura: RESP 1.116.647/

ES, Min.ª FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, j. 15.03.2001.
38. TJSP, 1ª Câmara de Dir. Privado, AI n.º 0021704-89.2011.8.26.0000, Des. RUI CASCALDI, j. 14.06.2011. 
39. STJ, 1ª Seção, ERESP 1.077.039/RJ, Min. HERMAN BENJAMIN, j. 09.02.2011.



5.	INCIDENTE	DE	SUBSTITUIçãO	DA	PENhORA

O pleito de substituição não tem prazo para ser formulado. Se o art. 656 
do CPC não impõe limitação de tempo, a Lei de Execuções Fiscais chega a 
ser até mais explícita quando fala em “qualquer fase do processo” (LEF, art. 
15).40-41

O pedido gera um incidente que impõe a audiência da parte contrária. É 
não só necessário o contraditório como explícita é a sua exigência pelo art. 
657 do CPC, que assina prazo de 03 dias para o outro lado se manifestar a 
respeito. 

O exequente – maior interessado na boa qualidade da garantia que está 
sendo ali oferecida – pode contribuir com alguma observação importante 
se a oferta não preencher os requisitos mínimos exigidos,42 às vezes imper-
ceptíveis na vista do magistrado. A audiência do credor pode evitar que um 
desbloqueio prematuro do bem, em nome de um seguro inidôneo, incapaz 
ou insuficiente, prejudique o funcionamento da atividade jurisdicional e o 
interesse público que está por trás de todo esse aparelho do Estado que 
busca entregar efetivamente o bem da vida a quem a ele comprovou ter 
direito.

Mas isso tudo não significa que o exequente possa simplesmente dizer 
“não” ao requerimento de substituição, sem qualquer motivo plausível, dei-
xando o executado refém do seu mau humor, vingança ou pirraça. A audiên-
cia do exequente é indispensável, mas a substituição da penhora será defe-
rida se estiverem presentes os requisitos formais que atestam a idoneidade 
do seguro garantia ali ofertado.43-44 

40. Observe-se que esse incidente de substituição não é aquele outro previsto no art. 668 do CPC, ali, sim, 
condicionado ao requerimento exclusivo do executado e ao prazo de 10 dias contados da intimação 
da penhora, sob pena de preclusão: THEODORO JR., Humberto. A reforma da execução do título ex-
trajudicial – Lei n.º 11.382, de 06 de dezembro de 2006. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 101; ASSIS, 
Araken de. Manual da Execução. 13ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 722-723. Na doutrina, ainda há 
quem sustente, com bons argumentos, não haver preclusão para o executado, apesar da assinação 
do prazo de 10 dias no incidente do art. 668 do CPC: RAMOS, Glauco Gumerato et alii. Reforma do 
CPC 2 – Leis 11.382/2006 e 11.341/2006. São Paulo: RT, 2007, p. 328. Em nossa opinião, o prazo é 
preclusivo, a menos que o exequente eventualmente concorde com o requerimento do executado.

41. A qualquer tempo, mas antes da arrematação ou da adjudicação: STJ, 1ª T., RESP 613.321/RS, Min. 
JOSÉ DELGADO, j. 23.03.2004.

42. ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 13ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 726.
43. Tal qual o entendimento firmado em caso de depósito em dinheiro ou fiança bancária na execução 

fiscal: STJ, 1ª Seção, RESP 1.090.898/SP, Min. CASTRO MEIRA, j. 12.08.2009. 
44. A doutrina vem falando em direito processsual do executado: SILVA, Bruno Freire e. O novo sistema 

de substituição da penhora no Código de Processo Civil reformado. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes & 
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Sem dilação probatória, o incidente será dissolvido por decisão interlo-
cutória sujeita a recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 522).45-46

6.	CONDIçãO	DE	ADMISSIBILIDADE	DOS	EMBARgOS	à	EXECUçãO	FIS-
CAL

No processo de execução fiscal, o oferecimento de uma garantia é con-
dição de admissibilidade dos embargos do executado (LEF, art. 16). Nesse 
caso, a lei estabelece que o depósito em dinheiro ou a fiança bancária pode 
garantir o juízo com os mesmos efeitos da penhora (art. 9º, § 3º, e art. 16, 
§ 1º). 

Porém, como a Lei 6.830/80 não fala de seguro, alguns órgãos judici-
ários estaduais47 e federais48 ainda recusam a proteção securitária só por 
falta de previsão na lei do processo de execução fiscal.49

Ora, é óbvio que esse silêncio se deve à desatualização daquele esta-
tuto de 1980. Uma visão unitária do ordenamento como um grande sis-
tema de linguagem haverá de abrir a cognição da LEF aos reflexos da Lei 
11.382/2006,50 podendo o seguro ser utilizado não só para substituir a 
penhora já efetivada, mas também para garantir o juízo antes mesmo da 
penhora.51

SHIMURA, Sérgio (Coord.). Execução civil e cumprimento da sentença. São Paulo: Método, 2007, v. 2, 
p. 43.

45. THEODORO JR., Humberto. A reforma da execução do título extrajudicial – Lei n.º 11.382, de 06 de 
dezembro de 2006. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 87; BUENO, Cassio Scarpinella. A Nova Etapa da 
Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 3, p. 133-134; MEDINA, José Miguel 
Garcia. Notas sobre a penhora, após as reformas. In: BUENO, Cassio Scarpinella & WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. São Paulo: RT, 2008, v. 4, p. 267; ASSIS, 
Araken de. Manual da Execução. 13ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 726.

46. Sobre as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução: MELO, Gustavo de Medeiros. O re-
curso de agravo na nova sistemática da Lei 11.187/2005. In: NERY JR., Nelson & WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: 
RT, 2007, v. 11, p. 118.

47. TJSP, 15ª Câmara de Dir. Público, AI n.º 0528050-33.2010.8.26.0000, Des. RODRIGO ENOUT, j. 
14.04.2011.

48. TRF-5ª Região, 1ª T., AI n.º 0037681-86.2004.4.05.0000, Des. FREDERICO PINTO DE AZEVEDO, j. 
19.01.2006.

49. É preocupante ler a afirmação de que o parágrafo 2º do art. 656 do CPC não se aplicaria à execução 
fiscal diante da especialidade do art. 15 da LEF: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. As mudanças 
no processo de execução e seus reflexos na execução fiscal. In: BRUSCHI, Gilberto Gomes & SHIMURA, 
Sérgio (Coord.). Execução civil e cumprimento da sentença. São Paulo: Método, 2007, v. 2, p. 331.

50. Nesse sentido, o STJ já deu os primeiros passos: 3ª T., RESP 1.116.647/ES, Min.ª FÁTIMA NANCY AN-
DRIGHI, j. 15.03.2011.

51. Merece referência elogiosa acórdão do TJSP, 3ª Câmara de Dir. Público, AI n.º 0056519-
15.2011.8.26.0000, Des. MARREY UINT, j. 21.06.2011. Nesse sentido: TRF-5ª Região, 3ª T., AI n.º 
0079619-22.2008.4.05.0000/PB, Des. GERALDO APOLIANO, j. 10.02.2011. 



O argumento de não haver previsão na lei de execução fiscal, embora 
tenha ecoado na instância extraordinária do STJ,52 não resiste a uma dose 
mínima de boa vontade em compreender o instituto à luz do sistema pro-
cessual civil, sobretudo frente à redação do § 2º do art. 656 do CPC,53 aplica-
do subsidiariamente onde não há vedação expressa no diploma especial.54

Basta dizer que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
aceita e regulamenta a indicação do seguro como garantia de pagamento 
em processo judicial de execução fiscal e no parcelamento administrativo 
de débito inscrito na Dívida Ativa da União (Portaria PGFN 1.153/2009). 

7.	CERTIDãO	POSITIVA	DE	DéBITO	FISCAL	COM	EFEITO	DE	NEgATIVA	
E	SUSPENSãO	DO	CRéDITO	TRIBUTÁRIO

Há uma orientação firme no STJ no sentido de que a fiança bancária não 
está entre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, entre as quais 
figura o depósito integral em dinheiro (CTN, art. 151, II; STJ, Súmula 112).55 
Entretanto, essa mesma corrente jurisprudencial admite a fiança bancária 
como técnica de garantia antecipada do juízo para viabilizar a certidão po-
sitiva de débito fiscal com efeito de negativa (CTN, art. 206).56 

O mesmo raciocínio pode e deve ser aplicado para o seguro garantia 
judicial. Se não serve, por si só, para suspender a exigibilidade do crédito da 
Fazenda Pública, uma apólice do tipo pode assegurar a expedição de uma 
certidão positiva de débito fiscal com efeito de negativa. 

Por outro lado, nada impede que, no âmbito de uma postulação de ur-
gência, seja no procedimento comum ordinário, como tutela antecipada ge-
nérica (CPC, art. 273, I), seja em sede de liminar em mandado de segurança, 
o pedido do contribuinte se faça acompanhar de uma garantia securitária 
para reforçar o pleito de suspensão da cobrança fiscal. 

Aqui, a suspensão pode ser obtida não pela presença pura e simples 
da garantia de seguro, mas, sim, pelo reforço que ela representa ao lado 
da demonstração de relevância dos fundamentos jurídicos e da urgência 

52. STJ, 1ª T., RESP 1.098.193/RJ, Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 23.04.2009; 1ª T., AgRg no RESP 1.201.075/
RJ, Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 04.08.2011.

53. Exitem sinais de aceitação na 3ª Turma do STJ: RESP 1.116.647/ES, Min.ª FÁTIMA NANCY ANDRI-
GHI, j. 15.03.2001.

54. A aplicação subsidiária do CPC é determinada expressamente pelo art. 1º da Lei 6.830/80.
55. Na doutrina, há quem critique o teor restritivo dessa posição: CAIS, Cleide Previtalli. O Processo 

Tributário. 6ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 513.
56. STJ, 1ª Seção, RESP 1.156.668/DF, Min. LUIZ FUX, j. 24.11.2010.
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decorrente do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (CTN, art. 
151, IV e V).

Com essa função, fica claro que o seguro garantia não é simples moeda 
de troca para substituir bloqueio de bens.

8.	 CERTIDãO	 DE	 REgULARIDADE	 TRABALhISTA	 PARA	 CONCORRER	
EM	LICITAçãO

Recentemente, a Lei 12.440, de 07 de julho de 2011, alterou a CLT e 
a lei de licitações para exigir a comprovação de regularidade da empresa 
(estabelecimentos, agências e filiais) com a Justiça do Trabalho através de 
certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). A lei autoriza expedir a cer-
tidão positiva de débitos trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT se os 
débitos estiverem garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade 
suspensa.

Aqui, um seguro garantia judicial, se contratado na forma devida, pode 
conferir à empresa o direito a uma certidão positiva de débitos trabalhistas 
com os mesmos efeitos da negativa.

9.	EFEITO	SUSPENSIVO	NO	PROCESSO	COMUM	DE	EXECUçãO	DE	Tí-
TULO	JUDICIAL	E	EXTRAJUDICIAL

Na sistemática do processo comum de execução, a oferta do seguro ga-
rantia não suspende automaticamente a exigibilidade do título executivo 
judicial. Para obter a suspensão dos atos constritivos, o executado deverá, 
via impugnação, demonstrar a relevância de seus fundamentos e a urgência 
da medida (CPC, art. 475-M). 

Nesse cenário, uma apólice de seguro, garantindo o pagamento com 
importância segurada (IS) em 30% acima do débito, representará um pe-
sado reforço para o pedido de efeito suspensivo formulado na defesa do 
executado. 

É esse o espírito do regime instituído pela Lei 11.382/2006 para os 
embargos à execução de título extrajudicial, onde se exige, além da probabi-
lidade e urgência, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução 
suficiente (CPC, art. 739-A, § 1º).57 

57. TJSP, 34ª Câmara de Dir. Privado, AI n.º 990.10.498256-1, Des. NESTOR DUARTE, j. 06.06.2011; 
26ª Câmara de Dir. Privado, AI n.º 0000261-82.2011.8.26.0000, Des. CARLOS ALBERTO GARBI, j. 
01.06.2011.



A caução pode ter várias formas e, quando a lei não determina a sua 
espécie, admite-se seja ela prestada mediante depósito em dinheiro, papéis 
de crédito, títulos da União e dos Estados, pedras e metais preciosos, hipo-
teca, penhor e fiança (CPC, art. 827). Diante desse rol de possibilidades, não 
há dúvida que o seguro garantia pode ser extraído dali por equiparação.58 

10.	A	CAUçãO	NA	DISCIPLINA	DOS	PROVIMENTOS	DE	URgêNCIA

A garantia do seguro pode ser aplicada em qualquer fase da disputa ju-
dicial, inclusive no âmbito dos provimentos de urgência que normalmente 
disparam medidas constritivas (CPC, art. 273 e 461). Veja-se, por exemplo, 
a possibilidade que tem o órgão judicial de exigir, em determinados casos 
que se justifiquem, garantia em forma de caução para conceder medida 
cautelar (CPC, art. 804).

Existe ainda uma técnica de substituição da medida de urgência con-
cedida pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o 
requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-
-la integralmente (CPC, art. 805). 

No sentido genérico de caução (CPC, art. 827), aqui entra em cena o 
seguro garantia judicial a serviço dessa técnica que chamamos de fungibili-
dade de provimentos na jurisdição de urgência.59

11.	O	SEgURO	gARANTIA	JUDICIAL	NO	PROJETO	DE	NOVO	CPC

No projeto de lei que discute o novo Código de Processo Civil brasilei-
ro, atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, tudo indica que 
será mantida a mesma previsão legal que se tem hoje. Certamente pela pou-
ca experiência registrada com a Lei 11.382/2006, a Comissão de Juristas 
encarregada do anteprojeto de reforma optou por não alterar a regra que 
trata da fiança bancária e do seguro garantia, conforme se vê do art. 803, § 
3º, do PL 8.046/2010: “A penhora pode ser substituída por fiança bancária 
ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da 
inicial, mais trinta por cento”.

58. Mesmo assim, ainda aparecem resistências injustificadas, a exemplo de um julgado que indeferiu o 
efeito suspensivo porque a garantia era subscrita por “instituição estranha à relação processual”: 
TJSP, 32ª Câmara Dir. Priv., AI n.º 0112478-68.2011.8.26.0000, j. 30.06.2011.

59. MELO, Gustavo de Medeiros. O princípio da fungibilidade no sistema de tutelas de urgência: um de-
partamento do processo civil ainda carente de sistematização. Revista Forense, n.º 398, Rio de Janei-
ro: Forense, jul./ago., 2008, p. 94; Revista de Processo, n.º 167, São Paulo: RT, janeiro, 2009, p. 80.
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O projeto representa um avanço na colocação topográfica que o assunto 
passará a ter no sistema processual civil. A proposta é de inserir o incidente 
de substituição de penhora numa subseção chamada “Das modificações da 
penhora”, que, por sua vez, pertence ao capítulo “Da execução por quantia 
certa” (Subseção IV, Seção III, Capítulo IV), tudo regulado pelo Livro III sob 
a rubrica “Do processo de execução”.

O Título I do Livro III, referente à execução em geral, anuncia regular 
o procedimento das execuções de título extrajudicial, mas com aplicação 
também, no que couber, aos atos executivos realizados no procedimento de 
cumprimento de sentença, bem como aos atos ou fatos processuais a que a 
lei atribuir força executiva (PL, art. 730). 

Com isso, as disposições gerais que disciplinam os casos de modifica-
ção e substituição de penhora poderão ser aplicáveis, com mais clareza, a 
todo o sistema processual civil, sem restrições de departamento.

12.	PROPOSTA	DE	REDAçãO	PARA	O	PROJETO	DE	LEI	8.046/2010

O único reparo que se pode fazer, a título de sugestão, reside no seguin-
te aspecto. O incidente de substituição de penhora por fiança ou seguro está 
previsto como § 3º do art. 803 do PL, porém dentro de outro incidente de 
substituição, aquele que contém prazo de 10 dias, hoje equivalente ao art. 
668 do CPC.

Quer dizer, o PL 8.046/2010 misturou dois incidentes que apresentam 
relativa diferença. Um deles, previsto na cabeça do art. 803 do PL (hoje cor-
respondente ao art. 668 do CPC), está reservado para substituições que não 
sejam por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Esse incidente é pre-
visto para ser suscitado pelo executado, tem prazo de 10 dias contados da 
intimação da penhora, está sujeito à demonstração de que a substituição 
será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Além disso, o exe-
cutado deve comprovar a propriedade, localização, características, estado 
e valor do imóvel, móvel, semovente e do crédito que deseja ser aceito no 
lugar do bem penhorado.

O outro incidente trata diretamente da fiança bancária e do seguro ga-
rantia, onde não há prazo para solicitar a substituição de bens e cuja legiti-
midade é dada tanto ao exequente quanto ao executado. É o que temos hoje 
no § 2º do art. 656 do CPC. 

O PL 8.046/2010, misturando as duas modalidades, findou amarrando 
o incidente do seguro e da fiança ao prazo de 10 dias, o que não faz sentido. 
Por esse motivo, a nossa sugestão consiste em remover o § 3º do art. 803 do 



PL para colocá-lo no dispositivo seguinte, como § único do art. 804, ali, sim, 
o lugar adequado para estabelecer, sem prazo fixo, o seguinte: 

Art. 804. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: 

(...)

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro ga-
rantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da inicial, com acrésci-
mo de trinta por cento.

Com esse deslocamento, o incidente de substituição que envolve as 
duas garantias financeiras terá a disciplina mais adequada à sua finalidade, 
conforme o modelo hoje vigente.

13.	CONCLUSõES

1. O seguro garantia judicial é uma garantia que visa proteger os interes-
ses do devedor em relação à sua imagem e patrimônio contra os cons-
trangimentos do processo judicial, garantindo também os interesses 
do credor quanto ao adimplemento da obrigação.

2. O seguro garantia judicial inserido no sistema jurídico brasileiro pela 
Lei 11.382/2006, regulamentado pela Circular SUSEP 232/2003 e pela 
Portaria 1.153/2009 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, deve 
ser aplicado subsidiariamente em todo o sistema processual civil, como 
mais uma forma de garantia a serviço do princípio da menor onerosi-
dade possível.

3. Para substituir a penhora por seguro, a lei exige requerimento da parte, 
apólice na modalidade garantia judicial, importância segurada em 30% 
superior ao valor do débito e idoneidade da garantia.

4. A idoneidade da garantia significa que o seguro deve (a) ser emitido 
por seguradora em funcionamento aparentemente regular, (b) ter pra-
zo de vigência correspondente à tramitação do processo judicial, (c) 
previsão expressa na apólice de que a garantia não perderá efeito por 
falta de pagamento do prêmio pelo tomador, (d) apólice apta a gerar 
efeitos imediatos assim que for acionada, e (e) maior liquidez do que o 
bem penhorado.

5. A Circular SUSEP 232/2003 viola a Constituição e a lei federal no ponto 
em que condiciona os efeitos da garantia ao trânsito em julgado da de-
cisão judicial favorável ao segurado.

6. O executado tem direito à substituição do bem penhorado pelo seguro 
garantia judicial, desde que preenchidos os requisitos formais da ga-
rantia, a menos que a penhora já tenha sido efetivada sobre dinheiro.
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7. Se a penhora tiver recaído sobre dinheiro, a troca dependerá da anuên-
cia do exequente ou mesmo da avaliação do juiz sobre a real necessida-
de e os impactos da medida constritiva no patrimônio do executado. 

8. O seguro garantia judicial pode ser oferecido como condição de admis-
sibilidade dos embargos à execução fiscal exigida pela Lei 6.830/80.

9. O seguro garantia judicial não suspende por automático a exigibilidade 
do crédito tributário, mas pode reforçar o pedido de urgência formu-
lado com esse objetivo em sede de tutela antecipada ou de liminar em 
mandado de segurança.

10. O seguro garantia judicial pode assegurar a expedição de uma certidão 
positiva de débito fiscal ou trabalhista com efeito de negativa.

11. O seguro garantia judicial não suspende automaticamente os efeitos 
do título executivo judicial e extrajudicial na sistemática do processo 
comum de execução, mas pode reforçar o pleito de suspensão dos atos 
executivos na defesa do executado, ao lado da demonstração de rele-
vância dos fundamentos e de urgência da medida.

12. O seguro garantia judicial pode ser oferecido como eventual caução 
exigida pelo juiz para deferir medida de urgência ou para substituir al-
guma medida concedida, sempre que adequada e suficiente para evitar 
a lesão ou repará-la integralmente.

13. O PL 8.046/2010 mantém a regra atual de que a penhora pode ser 
substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial em valor 
não inferior ao débito constante da inicial, com sobra de 30%.

14. A título de sugestão, o § 3º do art. 803 do PL 8.046/2010 deve ser des-
locado para o dispositivo seguinte, como § único do art. 804, a fim de 
que o incidente de modificação da penhora por seguro garantia ou fian-
ça bancária não fique sujeito ao prazo de 10 dias.
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Capítulo	XIX
A	denunciação	da	lide	no	novo	CPC	e	

seus	reflexos	no	Código	Civil:	a	extinção	
da	obrigatoriedade	no	caso	da	evicção

iure pedroza Menezes1

SUMÁRIO:	1. Introdução – 2. Fundamento e natureza da litisdenunciação – 3. Cabimento 
da denunciação – 3.1. Aspectos gerais – 3.2. A denunciação fundada na evicção – 4. Não-
-obrigatoriedade da litisdenunciação – 5. Referências bibliográficas.

1.	INTRODUçãO

Costumeiramente, diz-se que o processo é o actum trium personarum. O 
adágio, por evidente, remete-se às três principais figuras da relação proces-
sual: o demandante, que afirma a titularidade de um direito; o demandado, 
contra quem a pretensão é formulada; o juiz, figura que representa o Esta-
do, dotado de jurisdição, imbuído de resolver a contenda no caso concreto.

Porém, há diversas outras categorias de sujeitos que participam do 
processo: auxiliares da justiça, colaboradores sem vínculo com o causa, tes-
temunhas, terceiros etc.

Os terceiros, espécie que interessa ao presente trabalho, podem ser, em 
linhas gerais, classificados como: a) terceiros sem qualquer espécie de vín-
culo direito ou indireto com o conflito; b) terceiros com os quais se vislum-
bra a possibilidade de intervenção no processo.

Essa última classe, ainda genérica, pode contemplar várias sub-cate-
gorias. O nosso sistema não contempla um regime jurídico geral para os 
“terceiros intervenientes”, pois as diversas figuras de intervenção de tercei-
ros obedecem a situações, não-raro, de ordem prática, frente à natureza da 
relação de direito substantivo. As técnicas processuais de intervenção de 

1. Mestrando em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). 
Professor de Direito Processual Civil da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Professor con-
vidado da Escola da Magistratura de Pernambuco (ESMAPE). Juiz de Direito (TJPE). Membro do 
Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro fundador da Associação Norte e Nordes-
te de Professores de Processo (ANNEP).
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terceiros decorrem, preponderantemente, do princípio da economia pro-
cessual.

Cuidaremos, neste artigo, da antiga “denunciação da lide”, agora deno-
minada “denunciação em garantia”, cujo fundamento último é permitir que 
juntamente com a lide principal a lide acessória seja de pronto apreciada.

A ligeira alteração do nomem juris, por si só, não indica maiores novi-
dades de ordem prática. O CPC/73 apega-se a uma nomenclatura proces-
sual: denunciação da “lide” (no caso, da lide já instaurada judicialmente). O 
NCPC se volta à nomenclatura de direito material: denunciação em “garan-
tia”, mormente porque o fundamento maior da denunciação é a existência 
de um garantidor.

Não parece, contudo, que a denominação dada pelo NCPC seja a mais 
adequada, pois a figura do “garantidor” se adequaria melhor ao inciso I do 
art. 314. A hipótese do art. 314, II (tal qual a do art. 70, III, do CPC/73), fun-
dado em direito de regresso, não se ajusta, pelo menos necessariamente, à 
ideia de “garantia”, como será melhor abordado abaixo.

2.	FUNDAMENTO	E	NATUREzA	DA	LITISDENUNCIAçãO

Como bem observa Luiz Rodrigues Wambier, “A denunciação da lide é 
instituto criado com o objetivo de, levando a efeito o princípio da econo-
mia processual, inserir num só procedimento duas lides, interligadas, uma 
de que se diz principal e outra de que se diz eventual (...). O que se quer, 
com a denunciação da lide, como regra geral, é “embutir” no mesmo pro-
cedimento a solução de um segundo conflito, em que, sendo sucumbente 
o réu, nasce simultaneamente à sua condenação a condenação do terceiro 
denunciado”2.

No magistério de Ovídio Baptista da Silva, “Denunciação da lide é o ato 
pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se liguem por al-
guma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os 
prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença 
que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, 
ou para que reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda”3.

Pelas lições antes expostas, facilmente se percebe que o objetivo pri-
maz da litisdenunciação é garantir ao denunciante, caso vencido no proces-

2. Luiz Rodrigues Wambier, Curso	avançado	de	processo	civil, p. 257.
3. Ovídio Baptista da Silva, Curso	de	processo	civil, p. 293.



so, o direito de regresso contra o terceiro (denunciado) no mesmo processo 
em que aquele (denunciante) sofreu derrota.

A pretensão exposta na denunciação será aquela mesma pretensão da 
qual poderia o sucumbente se valer, em ação autônoma, para fins de efeti-
var o direito regressivo, nas hipóteses legais ou contratuais em que o tercei-
ro deva arcar, finalmente, com o prejuízo sofrido pelo derrotado.

O instituto da litisdenunciação, portanto, antecipa aqueloutra deman-
da, já trazendo para o processo originário a sua formulação para apreciação 
na hipótese de o denunciante sair vencido.

Daí, também, afere-se que a denunciação guarda em si uma condiciona-
lidade nata (regime de prejudicialidade): a denunciação, uma vez proposta, 
só merecerá apreciação na hipótese de a ação principal lograr apreciação 
meritória e, ainda mais, se decidida contrariamente aos interesses do de-
nunciante.

Uma vez que se trata de formulação de pretensão sob a via judicial, não 
se tem como negar à denunciação o caráter de ação4 (no caso, ação inci-
dental, já que a litisdenunciação sempre ocorrerá interinamente no seio de 
demanda já existente)5-6. Por outro lado, sendo ação, o terceiro denunciado 
deixará de ser “terceiro” e passará a ser parte. Desse modo, haverá duas 
demandas num mesmo processo: uma (a originária) entre o autor e o réu; 
outra entre o denunciante (que poderá ser o autor ou o réu) e o denunciado.

3.	CABIMENTO	DA	DENUNCIAçãO

3.1.	Aspectos	gerais

O CPC/73 prevê três hipóteses de denunciação. O NCPC, por seu turno, 
vislumbra apenas duas. Contudo, materialmente, não houve, neste talante, 

4. Não obstante tratar-se de ação, o seu indeferimento liminar não enseja apelação, mas sim agravo 
de instrumento, pois a denunciação, mesmo sendo ação, não cria novo processo.

5. Como ensina Ovídio Batista da Silva, citando Piero Calamandrei, a denunciação, no Direito Roma-
no, se perfazia como mero expediente através do qual o denunciante dava notícia ao denunciado 
do litígio que estava a responder, anunciando o seu direito de regresso caso fosse vencido (Curso	
de	processo	civil, p. 293). O mesmo ocorria na sistemática do CPC/39, como bem lembra Fredie 
Didier Jr., A	denunciação	da	lide	e	o	art.	456	do	Novo	CC	–	a	denunciação	per saltum	e	a	
“obrigatoriedade”, p. 264.

6. Contra, Cássio Scarpinella Bueno, para quem “melhor do que a compreensão de se tratar de uma 
“nova” ação, a denunciação da lide é, muito mais, um caso de cumulação de pedidos de tutela 
jurisdicional” (Curso	sistematizado	de	direito	processual	civil, p. 530).
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diminuição das hipóteses genéricas em que é possível o manuseio do insti-
tuto. Explico:

O CPC/73 prevê a denunciação nas seguintes situações:
a) contra o alienante da coisa cuja propriedade passou a ser reivindicada 

por terceira pessoa, para fins de exercício dos direitos decorrentes da 
evicção (instituto do Direito Civil) – art. 70, I;

b) contra o proprietário ou contra o possuidor indireto quando o possui-
dor direto (ex: usufrutuário, inquilino) seja demandado por conta de 
dever/obrigação que deveria ser cumprido contra aquele (proprietário 
ou possuidor indireto) – art. 70, II;

c) contra aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indeni-
zar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda (art. 70, 
III).
De outro lado, o NCPC prevê a denunciação nas seguintes hipóteses:

a) contra o alienante (art. 314, I), basicamente sob o mesmo fundamento 
previsto no art. 70, I, do CPC/73 (item “a”, supra);

b) contra aquele que estiver obrigado a indenizar em ação regressiva pela 
lei ou pelo contrato (art. 314, II), portanto, conforme previsão do art. 
70, III, do CPC/73.
Logo, o NCPC deixou de vislumbrar o que se encontra no art. 70, II, do 

CPC/73. Não obstante, o quanto previsto nesse dispositivo pode ser tran-
quilamente enquadrado no art. 70, III (art. 314, II, do NCPC).

Isso porque, no caso do art. 70, II, do CPC/73, o proprietário ou o pos-
suidor indireto estará obrigado a indenizar o possuidor indireto (do supos-
to prejuízo a sofrer em decorrência de uma decisão judicial) justamente por 
conta de disposição legal ou contratual, o que se amolda, em linhas gerais, à 
disposição contida no art. 70, III, do CPC/73 (art. 314, II, do NCPC).

Em outras palavras: o conteúdo normativo específico do art. 70, II, do 
CPC/73 tem albergue no art. 70, III, que tem cunho mais genérico.

3.2.	A	denunciação	fundada	na	evicção

Reza o art. 314, I, do NCPC:
Art. 314. É admissível a denunciação em garantia, promovida por qualquer das 
partes:

I – do alienante imediato, ou a qualquer dos anteriores na cadeia dominial, na 
ação relativa à coisa cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa 
exercer o direito que da evicção lhe resulta.



A evicção é figura do direito substantivo, como tal tratado no Código Ci-
vil (arts. 447 a 457). “Consiste a evicção na perda, pelo adquirente (evicto), 
da posse ou propriedade da coisa transferida”7.

Tradicionalmente, compreendia-se a evicção como a perda do bem por 
decisão judicial8. Hodiernamente, contudo, entende-se a evicção como a 
perda da coisa por sentença judicial ou ato administrativo9. Por conta da 
evicção, o alienante de uma coisa responde por esta perante o adquirente.

Por conseguinte, caso o comprador, de boa-fé, adquira coisa alheia da 
qual presumia ser dono o alienante, e, posteriormente, seja demandado 
pelo verdadeiro dono, que lhe reivindica o bem, em perdendo o mesmo, po-
derá buscar (contra o alienante) indenização pelo preço que pagou, além de 
daquilo que investiu no bem, sem prejuízo de despesas outras resultantes 
da evicção.

Não se deve, porém, pensar que o vendedor da coisa tenha agido, ne-
cessariamente, de má-fé. Possível que o referido alienante tenha adquirido 
o bem, também, de boa-fé, a um outro vendedor (alienante antecedente).

É justamente por tal razão que o alienante, uma vez denunciado, pode-
rá promover nova denunciação contra quem lhe vendera o bem anterior-
mente. Será o caso, então, de denunciações sucessivas, instituto com o qual 
convivemos com certa tranqüilidade.

É, inclusive, a letra do art. 73 do CPC/73:
Art. 73. Para os fins do disposto no art. 70, o denunciado, por sua vez, intimará do 
litígio o alienante, o proprietário, o possuidor indireto ou o responsável pela in-
denização e, assim, sucessivamente, observando-se, quanto aos prazos, o disposto 
no artigo antecedente.

O Novo CPC, todavia, parece ter implementado uma mudança radical, 
ao não mais permitir a denunciação sucessiva (no caso do art. 314, I, sob 
comento)10. Ainda, para dar lastro à nova sistemática, passa a permitir (e 

7. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo	curso	de	direito	civil, p. 199.
8. À guisa ilustrativa: “Chama-se de evicção a perda da coisa, por força de sentença judicial, que a 

atribui a outrem, por direito anterior ao contrato aquisitivo” (Caio	Mário	da	Silva	Pereira,	Ins-
tituições	de	direito	civil, p. 79); “Evicção é a perda da coisa em virtude da sentença judicial, que 
a atribui a outrem por causa jurídica preexistente ao contrato” (Carlos Roberto Gonçalves, Direito	
civil	brasileiro, p. 140). Diversos outras passagens podem ser extraídas da doutrina civilista.

9. “Tradicionalmente, a doutrina costuma referir que a evicção decorre de uma sentença judicial, que 
reconhece direito anterior de terceiro sobre a coisa. (...). Entretanto, nada impede que a perda do 
bem se dê por força de um ato administrativo, como, por exemplo, uma apreensão policial” (Pablo 
Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo	curso	de	direito	civil, p. 206). 

10. Ovídio Batista da Silva anota que há doutrina entendendo que a denunciação sucessiva não é 
obrigatória, fazendo expressa menção a Arruda Alvim e Athos Gusmão Carneiro, por conta de que 
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isso seria mesmo uma decorrência lógica) que o adquirente, uma vez de-
mandado em ação reivindicatória11, promova a litisdenunciação não apenas 
contra aquele que lhe vendera o bem, mas também contra qualquer outro 
alienante antecedente (ou quaisquer outros), em toda a cadeia sucessiva. É 
a chamada denunciação per saltum. Observemos, novamente, a redação do 
art. 314, I, do NCPC:

Art. 314. É admissível a denunciação em garantia, promovida por qualquer das 
partes:

I – do	alienante	imediato,	ou	a	qualquer	dos	anteriores	na	cadeia	dominial, 
na ação relativa à coisa cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta 
possa exercer o direito que da evicção lhe resulta.

A bem da verdade, assim já determina o Código Civil de 2002, ao esta-
belecer:

Art. 456. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente 
notificará do litígio o	alienante	imediato,	ou	qualquer	dos	anteriores, quando 
e como lhe determinarem as leis do processo.

Com a confirmação desta técnica pelo Novo CPC, que ingressa em har-
monia com o CC/2002, vislumbramos duas importantes nuances, uma de 
caráter processual e outra de caráter substancial. Vejamos:

Na sistemática do CPC/73, o adquirente só pode litisdenunciar aquele 
que lhe vendera, diretamente, o bem (alienante imediato), cabendo a este, 
sendo o caso, litisdenunciar o alienante antecedente, como já vimos. Isso 
obedece a uma lógica da legitimidade ad causam.

o art. 73 do CPC/73 não fala em “citação” do denunciado (na “denunciação sucessiva”), mas sim 
em mera “intimação”. Assim, a denunciação (sucessiva) teria lugar “apenas para dar ciência ao 
obrigado de regresso perante o denunciado e possibilitar sua intervenção como assistente de seu 
denunciante, não para responder como demandado em ação regressiva já cumulativamente pro-
posta” (Curso	de	processo	civil, p. 302). Não nos parece, contudo, convincente o argumento, pois 
o fato de a lei processual falar em intimação (sem prejuízo de suscitar mera atecnia da expressão) 
não retiraria, pelo texto da lei, a obrigatoriedade.

11. O art. 70, I, do CPC/73, por usar o verbo “reivindicar”, parecia proteger o adquirente pelos efeitos 
da evicção apenas nas demandas reivindicatórias. Em que pese essa espécie processual ser o maior 
palco para o manuseio da litisdenunciação (no caso do art. 70, I, do CPC/73, equivalente ao art. 314, 
I, do NCPC), há muito prega a doutrina o cabimento da providência em querelas de outra natureza 
que, igualmente, tenham a aptidão de, no caso de procedência, conduzir o demandado à perda da 
propriedade, ou mesmo, posse do bem. Vale frisar que o NCPC dispensou o uso do verbo “reivindicar”, 
falando, de forma mais ampla, em “ação relativa à coisa”. Portanto, o instituto caberá em demandas 
outras além da reivindicatória nas quais o demandado possa vir a sofrer com a perda do bem (seja 
em seara petitória, seja em possessória): ação possessória, imissão de posse, reivindicatória, anula-
tória etc.



Com efeito, o adquirente (réu na ação reivindicatória) só poderia de-
mandar a pessoa que lhe vendera o bem porque é com ela que possui rela-
ção jurídica (por força da compra-e-venda). O alienante demandaria (sendo 
o caso) o alienante antecedente porque, na mesma lógica, é com ele que 
possui relação jurídica (negócio jurídico anterior).

Já o Novo CPC, como visto, estabelece a possibilidade de o comprador 
litisdenunciar não só a pessoa que lhe vendeu o bem (com o qual possui 
relação jurídica de direito material), assim como outros alienantes antece-
dentes, presentes na cadeia sucessória, com quem não celebrara contrato 
qualquer (e, portanto, não havendo relação jurídica de direito material). 
Com efeito, ao poder demandar pessoa com a qual não possui relação jurí-
dica, o NCPC, seguindo a linha do CC/202, acaba corroborando hipótese de 
legitimação extraordinária.

A medida poderia causar estranheza, porém confere prestígio à celeri-
dade, sobrepondo o direito material sobre as burocracias do processo.

Isso porque não se pode olvidar que a demanda originária terá caráter 
real (com a perda do bem pelo réu na hipótese de procedência da deman-
da), mas a denunciação terá caráter pessoal (indenizatório). Ora, o sistema, 
como posto pelo CPC/73, para o alcance final da justiça, determina que o 
alienante seja condenado (na 1ª denunciação), para, a um só tempo, lograr 
posição de credor (na 2ª denunciação), cujo devedor também logra posição 
de credor (no tocante à 3ª denunciação) e assim em diante.

Todo o complexo ficaria muito mais simples se o adquirente (que perde 
o bem na ação originária) pudesse, de logo, pleitear a indenização (via de-
nunciação) contra o primeiro alienante (na cadeia dominial) que vendera 
bem do qual não poderia dispor. É por isso que o adquirente que perde o 
bem pode “saltar” o ciclo da cadeia e buscar a indenização direta contra o 
alienante primeiro que deu início a toda a cadeia dominial irregular (que, 
mesmo não sendo o responsável pela “má” alienação, estará mais “próxi-
mo” – na cadeia sucessória do bem – daquele que assim o fez).

Mas, inteligentemente, não obriga o adquirente derrotado a isso, pois, 
não tendo celebrado contrato com os “anteriores”, enfrentaria eventuais 
dificuldades em saber de quem se trata, onde poderia ser encontrado ou, 
mesmo, se tem patrimônio para responder pela indenização. É por tal razão 
que o NCPC faculta ao adquirente derrotado denunciar a pessoa que lhe 
vendera o bem ou qualquer outro na cadeia dominial.

Pela lógica que o NCPC pretendeu impor, corretamente, não seria de 
bom senso interpretar que o “ou” previsto no art. 314, I, traz a ideia exclu-
siva de alternatividade, podendo, portanto, ser alternativa ou cumulativa a 
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denunciação contra o alienante e/ou qualquer outro da cadeia dominial. É 
justamente nisso que reside a novidade processual para alinhar a lei formal 
à substantiva.

A alteração de cunho substancial concerne à não-obrigatoriedade da 
denunciação como pressuposto do exercício dos direitos resultantes da 
evicção. O tema será abordado em item próprio, abaixo.

4.	NãO-OBRIgATORIEDADE	DA	LITISDENUNCIAçãO	

O CPC/73, no caput do seu art. 70, enuncia que a denunciação da lide é 
obrigatória12, fazendo crer o dever jurídico de litisdenunciação em todas as 
hipóteses previstas nos seus três incisos.

Contudo, tornou-se tranqüilo na jurisprudência, por muito tempo, que 
a obrigatoriedade só ocorreria no caso da evicção (CPC/73, art. 70, I), pois 
tal obrigatoriedade seria decorrência do direito material (e não do proces-
sual). Com efeito, determina o Código Civil:

Art. 456. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente 
notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e 
como lhe determinarem as leis do processo13.

Uma vez que inexiste, em princípio, norma de direito material determi-
nando a denunciação (ou figura semelhante) no outros casos que não o da 
evicção, conclui-se pela facultatividade nas hipóteses do art. 70, II e II, do 
CPC/73 (NCPC, art. 314, II).

Desse modo, não exercendo a “notificação do litígio” (o que se faz, nos 
termos da lei processual, através da litisdenunciação), conforme determi-
nado pela lei de direito material (Código Civil, art. 456), que só vislumbra 
tal “obrigatoriedade” no caso da evicção (uma das hipóteses de denuncia-
ção, apenas), perdida estaria a oportunidade de demanda regressiva (por 
conta das disposição da lei substantiva, repita-se).

Justamente por isso que se afirmava que não obstante pudesse existir 
ação autônoma de regresso (em não sendo exercida a denunciação da lide), 
tal não seria cabível sob o fundamento da evicção.

12. Fredie Didier Jr. lembra que não é correto, tecnicamente, falar em “obrigatoriedade”. Diz ele: “A 
denunciação é exercício de direito de ação, portanto não é um dever: não há um dever de exercitar 
o direito de ação. É, na verdade, um ônus processual” (A	denunciação	da	lide	e	o	art.	456	do	
Novo	CC – a denunciação per saltum e a “obrigatoriedade”, p. 263).

13. Semelhantemente, dispunha o Código Civil de 1916: “Art. 1.116. Para poder exercitar o direito, que 
da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienaste, quando e como lho determi-
narem as leis do processo”.



Malgrado, há algum tempo, vem ganhando terreno vozes no sentido de 
que nem mesmo no caso da evicção poder-se-ia advogar a obrigatoriedade.

Primeiro porque em certas espécies procedimentais não caberia a de-
nunciação da lide, a exemplo do rito sumário do CPC/7314 e do rito suma-
ríssimo (juizado especial), por expressa disposição de lei que prestigia a ce-
leridade e a simplicidade da causa. Assim, autorizada doutrina já advogava 
a possibilidade da ação autônoma de evicção, afastando a obrigatoriedade 
plena da litisdenunciação, sob pena de perda de direito substantivo (em 
tese) por mera disposição de lei processual.

Mesmo antes do Novo Código Civil, o STJ já tinha entendimento (mino-
ritário) no sentido de que a denunciação não seria obrigatória nem mesmo 
no caso de evicção. A tese da não-obrigatoriedade, contudo, veio logrando 
simpatia jurisdicional15, não obstante ainda haja controvérsias a respeito.

Fredie Didier Jr. vale-se de mais outro fundamento para descartar a 
obrigatoriedade. Por tão esclarecedor que é, pedimos vênia para a trans-
crição que segue:

(...) Pensamos que, agora, já se pode ir além. Nem mesmo nos casos de evicção a 
não denunciação da lide pode importar perda do direito de regresso. Relembre-
mos algumas lições: (a) a denunciação da lide é instituto novo16, bastante dife-
rente do antigo chamamento à autoria, pois consiste no exercício antecipado de 
pretensão regressiva, enquanto o chamamento era uma simples notificação da 
existência do processo; (b) o art. 456 do CC/2002 reproduz o enunciado do art. 
1.116 do CC/1916, época em que não existia a denunciação da lide, apenas o cha-
mamento à autoria – tanto é assim que ainda se fala em “notificação do alienante”, 
seguindo terminologia de então. Como o exercício dos direitos que decorrem da 
evicção somente poderia ocorrer em ação autônoma (art. 101 do CPC/1939), ca-

14. Originariamente, o CPC/73 não continha disposição expressa sobre a impossibilidade da denun-
ciação da lide. Somente com a reforma implementada pela Lei n. 9.245/95 é que se proibiu, expres-
samente, a intervenção de terceiros (incluindo-se, aí, por óbvio, a denunciação da lide), admitindo 
apenas a assistência e o recurso de terceiro prejudicado. Com a reforma de 2002 (Lei n. 10.444), 
corretamente, passou-se a admitir a intervenção de terceiro fundado em contrato de seguro (ti-
picamente, a denunciação da lide sob fundamento do art. 70, III), já que a cobrança de seguro 
relativamente a danos causados em acidente de veículo (maior “cliente” forense do rito sumário 
em razão da matéria), naturalmente, deveria seguir o rito sumário, por conta da disposição do art. 
275, II, “e”. Mas, ainda assim, por restrito que foi o autorizativo do cabimento da denunciação da 
lide no rito sumário, continuava (e continua) a ser proibida a litisdenunciação no caso de evicção.

15. À título de exemplo: “(...) Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que “direito que o evic-
to tem de recobrar o preço, que pagou pela coisa evicta, independe, para ser exercitado, de ter ele 
denunciado a lide ao alienante, na ação em que terceiro reivindicara a coisa” (REsp 255639/SP, Rel. 
Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ de 11/06/2001)” – STJ – 4ª Turma – 
AgRg no Ag 917314/PR – Rel. Min. Fernando Gonçalves – j. 15.12.2009..

16. Refere-se o autor à novidade do CPC/73 em referência ao antigo CPC/39.
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bia ao adquirente, no processo em que demandado, notificar o alienante para que, 
se fosse o caso, assumisse a condição do processo a partir dali.

Pois bem.

O Código Civil/2002 não percebeu a remodelação do instituto processual, ocorri-
da com o Código de Processo Civil/1973 e manteve a redação, agora obsoleta – e 
o curioso é que o parágrafo único do art. 456 do CC/202, adiante examinado, em 
dissonância com o caput do mesmo artigo, menciona a “denunciação da lide”17.

Como visto, há fundamento bastante para uma interpretação (sistemá-
tica) que pugna pela facultatividade da denunciação inclusive no caso da 
evicção, não obstante o tema não seja pacífico.

Mas, em nosso entender, com o NCPC, será colocada a última par de cal 
sobre a contenda doutrinária e jurisprudencial. Explico:

Diz o parágrafo único do art. 314 do NCPC:
Parágrafo único. Serão exercidos em ação autônoma eventuais direitos regressi-
vos do denunciado contra antecessores na cadeia dominial ou responsáveis em 
indenizá-lo, ou, ainda, nos casos em que a denunciação for indeferida.

Portanto, se o adquirente-demandado faz a denunciação unicamente 
contra aquele que imediatamente lhe vendera a coisa e, se este alienante-
-denunciado adquiriu o bem de boa-fé, não poderá o denunciado promover 
a segunda denunciação (denunciação sucessiva). Mas, nem por isso perde-
rá o direito que da evicção lhe resulta, pois, poderá promover a sua preten-
são (contra o alienante antecedente) por via de ação autônoma.

Conclusão: terá direito resultante da evicção mesmo sem litisdenun-
ciação, o que é inovador em nosso sistema (pelo menos no tocante à litera-
lidade das disposições processuais normativas). O Novo CPC, portanto, não 
apenas modificará a sistemática do CPC/73 nesse aspecto, como também 
revogará o art. 456 do Código Civil (no tocante à necessidade de litisdenun-
ciação para exercício da pretensão indenizatória decorrente da evicção).

Podemos ir mais longe: se a não-notificação (do alienante ao alienan-
te antecedente) não lhe retira os direitos decorrentes da evicção (já que o 
próprio NCPC proíbe a denunciação sucessiva e garante o direito por via de 
ação autônoma), não seria sensato pensar em perda do direito resultante 
da evicção por parte do adquirente que deixa de denunciar o alienante!

17. A	denunciação	da	lide	e	o	art.	456	do	Novo	CC – a denunciação per saltum e a “obrigatorieda-
de”, p. 264.



É certo que o alienante não pode denunciar o alienante anterior por 
vedação legal (ao contrário do adquirente demandado originariamente, 
que tem a oportunidade assegurada de litisdenunciar o alienante). Porém, 
temos, sob o ponto de vista do direito material, duas situações idênticas 
que não podem merecer tratamento diverso: se é possível ao alienante 
(na qualidade de adquirente referente à alienação anterior) exercer os 
direitos resultantes da evicção, mesmo sem litisdenunciar, o mesmo tra-
tamento há de ser conferido ao adquirente (demandado na ação reivindi-
catória).

Sem dúvida alguma, por conseguinte, o art. 314, parágrafo único, do 
NCPC refletirá diretamente no art. 456 do Código Civil, revogando-o em 
parte.

De outro lado, como arremate final, não se extrai da letra do Novo CPC 
qualquer ideia de obrigatoriedade. Se o CPC/73 (caput do art. 70) fala que 
“a denunciação da lide é obrigatória (...)”, o NCPC (caput do art. 314) textu-
almente diz que “é admissível a denunciação (...)”.

Não se diga que o uso da expressão “admissível” não tem o condão de 
torná-la, no estado atual da legislação pátria, facultativa, já que, como antes 
mencionado, a obrigatoriedade (já muito discutida no CPC/73) decorre da 
lei material (CC, art. 456).

Já que o Novo CPC deixa de usar a expressão de outrora (“obrigatória”) 
e passa a enunciar apenas “admissível” – não se podendo olvidar que é de 
largo conhecimento a controvérsia sobre a obrigatoriedade/facultativida-
de – inferência outra não se pode ter senão a de que o NCPC pretende, final-
mente, retirar a obrigatoriedade. A interpretação histórica (o transpassar 
de um Código a outro) há de se impor.
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Capítulo	XX
Uma	proposta	de	sistematização	da		
eficácia	temporal	dos	precedentes	
diante	do	projeto	de	novo	CPC

Jaldemiro rodrigues de Ataíde Jr.1
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cional. 3.3.4 A aplicação retroativa clássica e a observância do novo precedente do STJ às 
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1.	CONSIDERAçõES	INICIAIS

Há quase vinte anos, o Direito brasileiro vem caminhando rumo a um 
sistema de precedentes2. É inegável que no Brasil anuncia-se um novo Pro-
cesso, que põe em destaque o caráter paradigmático das decisões dos Tri-
bunais Superiores e se volta a solucionar com maior segurança jurídica, 
coerência, celeridade e isonomia as demandas de massa, as causas repetiti-
vas, ou melhor, as causas cuja relevância ultrapassa os interesses subjetivos 
das partes. Não é por acaso que o efeito vinculante e a possibilidade eficácia 

1. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. Especialista em Direito 
Processual Civil pela Universidade Potiguar – UNP. Graduado em Direito pela Universidade Fe-
deral da Paraíba – UFPB. Professor em Cursos de Pós-Graduação. Advogado sócio do Escritório 
Nóbrega Farias & Trajano Advogados Associados. Membro da Associação Norte e Nordeste de Pro-
fessores de Processo (ANNEP).

2. Basta observar que com o advento do art. 38 da Lei nº 8.038 de 28.05.1990, criou-se a permissão 
para que os Relatores de RESP e RE, no STJ e STF, respectivamente, julgassem monocraticamente, 
quando o acórdão recorrido contrariasse a jurisprudência dominante da Corte. Além disso, com o 
acréscimo do § 2º, ao art. 102, da CF, pela Emenda Constitucional nº 03/1993, atribuiu-se efeitos 
vinculantes à decisão proferida em Ação Declaratória de Constitucionalidade.
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prospectiva dos precedentes3 são considerados por muitos como duas das 
principais inovações do Projeto de Novo Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, a tendência é o surgimento de novas hipóteses 
de precedentes vinculantes4 e, com isso, a necessidade do jurista de saber 
lidar com os seus possíveis efeitos temporais (retroativo puro e clássico, 
prospectivo puro, clássico e a termo). 

Em virtude da gradativa ênfase ao caráter paradigmático das decisões 
dos Tribunais Superiores, tornar-se-á cada vez mais importante a questão 
da eficácia temporal dos precedentes, tendo em vista, de um lado, a forte 
carga normativa dos mesmos e, de outro, a garantia de irretroatividade do 
direito (art. 5º, XXXVI, CF).

Essa questão da eficácia temporal dos precedentes ganha relevo, quan-
do os mesmos anunciam uma nova norma jurídica, uma interpretação da lei 
em sentido destoante da “concepção geral sobre a questão de direito”5, ou 
uma interpretação que revoga ou modifica substancialmente um preceden-
te anterior de orientação diversa6.

Com efeito, haverá uma crescente necessidade de sistematização da 
eficácia temporal dos precedentes, principalmente, daqueles que anunciam 
uma nova norma jurídica, a fim de evitar afronta à irretroatividade do di-
reito, à previsibilidade, à não surpresa, à justa confiança e à boa-fé objetiva, 
valores esses que, justamente, pretende-se proteger com a adoção de um 
sistema de precedentes.

3. Com apoio em Cruz e Tucci (2004, p. 12) é de se inferir com certa facilidade que todo precedente 
judicial constitui-se numa decisão já proferida e que é composta por duas partes distintas, quais 
sejam: a) as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia e, b) a tese ou o princípio jurídi-
co assentado na motivação (ratio decidendi) do provimento decisório. É importante destacar, de 
logo, que o precedente, constituindo-se numa decisão única, não se confunde com jurisprudência 
e muito menos com jurisprudência dominante, na medida em que estas pressupõem uma coleção 
de acórdãos consonantes e reiterados, sobre certa matéria, num dado Tribunal ou em certa Justiça 
(MACUNSO, 2009, p. 348).

4. Nesse sentido é de se destacar que o Projeto de novo CPC institui duas hipóteses de precedente 
vinculante em matéria infraconstitucional, quais sejam, os produzidos no incidente de resolução 
de demandas repetitivas (arts. 993 a 995) e nos recursos especiais em causas repetitivas (art. 956 
a 958).

5. Por concepção geral da questão de direito, deve-se entender a compreensão pacífica, clara, sobre 
a questão jurídica, na doutrina, nas Universidades, nos tribunais, entre os advogados etc. (MARI-
NONI, 2010a, p. 25).

6. Uma Corte Superior realiza o overruling, quando constata que um precedente seu ou das Cortes 
inferiores se formou erroneamente ou que se tornou inadequado em virtude de mudanças sociais, 
alteração do quadro fático-normativo etc..



Nesse particular, cumpre destacar que as normas jurídicas não são os 
textos de lei, nem o conjunto deles, e sim os sentidos construídos a partir 
da conformação constitucional e da interpretação sistemática dos textos le-
gais. Os dispositivos de lei constituem-se no objeto da atividade hermenêu-
tica e, as normas, no seu resultado (ÁVILA, 2009, p.30).

A atividade do intérprete, seja ele julgador ou cientista, não se restrin-
ge a desentranhar ou descrever o significado previamente existente dos 
dispositivos. Sua atividade consiste em construir esses significados à luz 
dos valores então vigentes na sociedade (ÁVILA, 2009, p. 32).

Por isso é que restando evidente que a norma jurídica, atualmente, é 
construída pelo intérprete, admitir que um novo precedente, com sentido 
diverso da anterior orientação jurisprudencial, seja aplicado a atos e fatos 
passados, implica flagrante desrespeito à regra7 da irretroatividade da lei 
(art. 5º, XXXVI, CF), que, na verdade, quer significar irretroatividade do di-
reito.

Bentham (apud BOBBIO, 2006, p. 98), já no início do século XIX, pre-
ocupava-se com a retroatividade do direito no common Law. Afirmava que, 
quando o juiz cria um novo precedente, ou melhor, quando decide um caso 
que não pode ser resolvido com base numa norma concreta dedutível dos 
precedentes já existentes, resolve esse caso com uma norma que na realida-
de ele mesmo cria ex novo. Esclarece, ainda, que tal norma, em se aplicando 
a um comportamento assumido quando ela própria não havia nascido, tem 
eficácia retroativa. O mais grave é que, nos sistemas que adotam o prece-
dente vinculante, a nova norma criada não tem influência apenas para o 
caso concreto, mas também para julgamentos futuros, que podem, inclusi-
ve, ter como objeto atos e fatos ocorridos antes do surgimento desse novo 
precedente, o que contraria a regra da irretroatividade do direito.

Cappelletti (1993, p. 85-86) também se ocupou da eficácia retroativa 
das decisões judiciais criativas8, enfatizando que o novo precedente aplica-se  

7. Neste trabalho, adota-se a doutrina de Humberto Ávila (2009, p. 29-182) de distinção das cate-
gorias normativas em normas de 1º e 2º grau – as primeiras, regras e princípios e, as segundas, 
postulados normativos – de acordo com a qual as regras impõem diretamente um determinado 
comportamento, para, indiretamente, atingir determinado fim; ao passo que os princípios visam 
diretamente um determinado fim e, só indiretamente, impõem uma conduta, de forma que no 
confronto entre regra e princípio de mesmo grau hierárquico deve prevalecer aquela, tendo em 
vista que pela noção de reprovabilidade é muito mais grave inobservar uma regra que um princí-
pio.

8. No civil law, durante séculos, prevaleceu a teoria declaratória, como consequência lógica do dog-
ma da estrita aplicação da lei, segundo o qual o juiz atua mediante a mera descrição dos termos 
da lei, destituído de qualquer poder criativo e de imperium. Porém, com a crise da modernidade, 
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usualmente a fatos e situações ocorridas anteriormente, tendo, pois, efeito 
retroativo, o que vai de encontro aos valores da certeza e da previsibili-
dade, pegando a parte de surpresa. Em seguida, sugere que os tribunais 
devem mitigar tais iniquidades da eficácia retroativa do novo precedente, 
adaptando, moderando e também limitando ou postergando os efeitos de 
tal mudança, evitando, assim, injusto prejuízo às partes do caso concreto e 
aos sujeitos em situações similares9.

Com base nessas razões foi que a jurisprudência norte-americana 
evoluiu para mitigar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, 
atribuindo-lhe, em determinados casos, efeitos prospectivos (pro futuro, ex 
nunc)10 (SESMA,1995, p. 173).

Não se pode olvidar que o Direito tem como um de seus principais 
escopos ordenar o comportamento consciente das pessoas na vida social. 
Para tanto, estabelece regras de conduta, a fim de que os cidadãos saibam, 
de antemão, o que podem, o que não podem e o que devem fazer. Esse 
prévio regramento – mormente, após reiteradas decisões dos Tribunais 
Superiores sobre a matéria – confere às pessoas a certeza de que, condu-
zindo-se de certo modo, suportarão determinadas consequências, o que 
lhes permite planejar suas vidas, na confiança de que os atos e relações 

ocorreram profundas transformações na hermenêutica jurídica, sendo inegável nos dias atuais 
que a atividade de interpretar a lei, constitui-se, também, em criação do direito, em construção 
do sentido da norma (CAPPELLETTI, 1993, p. 21). O próprio Kelsen (2003, p. 269-272), o pai do 
positivismo jurídico, já havia esclarecido que em virtude da necessária indeterminação relativa 
da norma jurídica, ela pode ser metaforicamente referida como uma moldura, dentro da qual se 
acomoda uma pluralidade de significações cientificamente pertinentes, podendo quaisquer delas 
prevalecer por escolha do juiz. Hart (2010, p. 137-161), ao analisar a teoria do direito norte-
-americana como situada entre dois extremos (o Pesadelo e o Nobre Sonho), bem demonstrou 
que, mesmo no casos difíceis (hard case), a verdade é que os juízes ora criam o direito, exercendo 
a “prerrogativa soberana de escolha”, ora decidem com base nos elementos existentes no siste-
ma. Ainda de acordo com Hart (2010a, p. 114-119), toda regra tem um núcleo de certeza onde a 
maioria dos casos são encontrados e onde sabemos que ela deve ser aplicada ou não; porém, em 
virtude da textura aberta da linguagem do Direito, existem inúmeros casos em que há margem de 
dúvida, uma zona de penumbra, onde não se sabe com clareza se a regra deve ou não ser aplicada, 
casos esses nos quais cabe ao juiz exercer seu poder discricionário (criativo) e, em decidindo o 
caso concreto, tornar a regra menos vaga para os casos futuros.

9. Nesse sentido, Cappelletti (1993, p. 85) cita o Lord Delvin (Lord Chanceler) que, falando para 
todos os Law Lords, anunciou, em 1966, a intenção da House of Lords britânica de mudar a prática 
até então vigente, passando a permitir a superação de seu próprio precedente, quando lhe pareça 
justo agir de tal maneira. Porém, advertiu que antes de agir de tal modo a House of Lords não pode 
olvidar o perigo de perturbar retroativamente a base sobre a qual foram estipulados contratos, 
decididas transferências, feitos pagamentos etc.

10. Nos Estados Unidos, embora a regra seja a aplicação retroativa clássica do novo precedente, a 
aplicação prospectiva é conhecida desde o início do século XIX, quando da decisão do caso United 
States v. Schooner Peggy 5 US (I Cranch) 102 (1801) (SOUZA, 2006, p. 169).



jurídicas de que participarem não lhes trarão surpresas desagradáveis 
(CARRAZZA, 2009, p. 61).

Com efeito, uma das funções mais relevantes do Direito é conferir cer-
teza à incerteza das relações sociais; desse modo, o princípio da segurança 
jurídica exige que cada pessoa tenha elementos para conhecer previamente 
as consequências dos comportamentos que adotar.

Logo, é de se questionar como fica a situação daqueles que, confiando 
numa jurisprudência mansa e pacífica, pautaram seu agir em consonância 
com o que vinha sendo reiteradamente decidido e, depois, deparam-se com 
uma abrupta mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. 

Ora, para que não reste comprometida a segurança jurídica (previsibi-
lidade e certeza jurisprudencial), a revogação ou modificação de um prece-
dente, após longo período de prevalecimento, deve produzir apenas efeitos 
prospectivos e, em alguns casos, até diferidos no tempo, permitindo a ul-
tratividade da orientação superada, para regular os efeitos dos atos e fatos 
ocorridos à sua época (CARRAZZA, 2009, p. 66).

Como afirma Roque Carrazza (2009, p. 71): “O princípio da segurança 
jurídica, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, exige que as pessoas te-
nham condições de antecipar objetivamente seus direitos e deveres, fatores 
essenciais para a confiança que as pessoas devem ter no Direito.” 

Outrossim, vale salientar que o constitucional princípio da segurança 
jurídica se desdobra em vários outros subprincípios como o da previsi-
bilidade, da não surpresa, da proteção da confiança diante das situações 
concretas e da proibição de comportamentos contraditórios (venire contra 
factum proprium), bem como na regra da irretroatividade da norma jurídi-
ca; todos eles aptos a impedir a aplicação retroativa de um novo precedente 
revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial.

O Judiciário deve ser coerente em suas posições, de forma que, se pro-
piciou ao jurisdicionado a segurança de que ele poderia praticar determi-
nado ato ou ter determinada conduta, porque assim agindo estaria de acor-
do com o Direito, não pode mudar, abrupta e incoerentemente, sua anterior 
jurisprudência, fazendo com que o novo precedente surta efeitos sobre re-
lações jurídicas consolidadas, atos e fatos já ocorridos (NERY JR., 2009, 86).

A proibição de venire contra factum proprium impõe-se à Administra-
ção, inclusive, ao Judiciário, pois decorre diretamente do texto constitucio-
nal, já que agindo contra seus próprios atos o poder público viola os princí-
pios da segurança jurídica (arts. 1º, 5º, caput e XXXVI, CF), da solidariedade 
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(art. 3º, I, CF), da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, 
CF) (NERY JR., 2009, 86).

Destarte, se em virtude de os Tribunais Superiores terem decidido de 
forma reiterada num determinado sentido, os jurisdicionados pautaram seu 
agir nessa direção, não podem ser surpreendidos com a eficácia retroativa 
de um novo precedente revogador ou modificador, eis que agiram de boa-fé 
e confiando na orientação jurisprudencial remansosa e pacífica. Nesse caso, 
defende-se no presente trabalho que a anterior orientação jurisprudencial 
deve ser entendida como uma norma jurídica “a”, que fora substituída por 
uma norma jurídica “b” (novo precedente), cujo sentido somente fora cons-
truído, quando do julgamento, devendo, pois, ser considerado como um 
novo direito, que não pode retroagir para alcançar atos e fatos passados.

Em casos tais, deve-se atribuir eficácia prospectiva ao novo precedente, 
a fim de que os atos e fatos sejam regidos pela norma jurídica (ratio deci-
dendi11 cristalizada na jurisprudência) vigente ao seu tempo, em respeito à 
máxima tempus regit actum.

Ou seja, em certa medida, pode-se falar até em ultratividade do prece-
dente revogado, pois mesmo após o surgimento do novo precedente, em 
determinadas situações, ele deve continuar sendo aplicável para reger as 
relações jurídicas, atos e fatos nascidos sob sua égide, de forma semelhante 
ao que ocorre com a lei revogada.

Não se discute que uma lei, mesmo depois de revogada, em regra, deve 
ser aplicada para reger os atos e fatos ocorridos durante sua vigência12. Por 
que, então, não se entender o mesmo com o precedente revogado?

No Brasil, a eficácia prospectiva dos precedentes há muito é uma reali-
dade no campo da jurisdicional constitucional, principalmente, após a edi-

11. No Direito brasileiro, numa primeira perspectiva, pode-se afirmar que a ratio decidendi ou razão 
de decidir é a tese jurídica ou a interpretação da norma consagrada na decisão. A ratio decidendi 
não se confunde com a fundamentação ou com o dispositivo, sendo algo diverso, que é formulado 
a partir do relatório, da fundamentação e do dispositivo (MARINONI, 2010a, p. 221-222). Bem 
compreendidas as diferenças quanto à busca da ratio decidendi entre os sistemas inglês e norte-
-americano, de um lado, e, do outro, o brasileiro, parece claro que neste a ratio decidendi coincide 
com os “motivos determinantes da decisão”, entendidos estes como os fundamentos essenciais e 
imprescindíveis à decisão que foi tomada, podendo essa dizer respeito ao caso na íntegra ou às 
questões do caso.

12. “Nessa idêntica linha de pensamento, pondera Carnelutti que, ‘se a lei nova regulasse os atos já re-
alizados sob o domínio da lei anterior, modificando seus efeitos, toda certeza esvaeceria e o direito, 
antes que uma ordem, seria um caos. Não se trata de mero respeito ao passado, como, com vaga 
intuição, sustenta Pace, mas, sim, de uma específica garantia da certeza e, como esta, da estabilida-
de dos efeitos jurídicos’.” (TUCCI, 1997, 43-44)



ção da Lei nº 9.868/99 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade – Ação 
Declaratória de Constitucionalidade), que atribuiu ao STF o poder-dever de 
modular os efeitos temporais de suas decisões, tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Não se pode olvidar, 
contudo, que o art. 2713 do citado diploma legal apenas positivou o que já 
vinha a prática reiterada do STF quanto à modulação dos efeitos de suas 
decisões de inconstitucionalidade14.

Ou seja, no STF, atualmente, não há maiores dificuldades quanto à apli-
cação de efeitos prospectivos às decisões de inconstitucionalidade de lei, 
quer seja no âmbito do controle concentrado15, quer seja no âmbito do con-
trole difuso16 de constitucionalidade. 

Entretanto, no campo da jurisdição infraconstitucional, não há previ-
são legislativa17, permitindo que os Tribunais Superiores venham a modu-

13. “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por 
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que 
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser 
fixado.”

14. A título de exemplo, pode-se citar: o RE nº 78.594 julgado no ano de 1974; o RE nº 122.202 jul-
gado no ano de 1993; o HC nº 70.514 julgado no ano de 1994; o RE nº 147.776 julgado no ano de 
1998. 

15. Como exemplo de decisão paradigmática, no âmbito do controle concentrado de constitucionali-
dade, pode-se citar a ADI nº 2.240, em que o STF, após brilhante voto-vista do Min. Gilmar Mendes, 
declarou a inconstitucionalidade da Lei baiana nº 7.619/00, que criou o Município de Luis Edu-
ardo Magalhães-BA, em virtude da afronta ao art. 18, § 4º, da CF, porém, tendo em vista razões 
de segurança jurídica e de excepcional interesse social, decidiu por não pronunciar sua nulidade, 
mantendo sua vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, lapso temporal razoável para o 
legislador estadual reapreciar o tema, tendo como base os parâmetros que deverão ser fixados na 
lei complementar federal.

16. Como exemplo de decisão paradigmática, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, 
pode-se citar o RE nº 197.917, onde se declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de lei 
municipal que fixou em 11 (onze) o número de vereadores da Câmara Municipal de Mira Estrela-
-SP, porém, aplicou efeito prospectivo ao julgado, em virtude do princípio da segurança jurídica 
e da prevalência do interesse público, já que a pronúncia de nulidade acarretaria graves danos a 
toda a municipalidade, pois ensejaria a nulidade das leis municipais editadas pela Câmara, o que 
consequentemente repercutiria sobre todas as relações jurídicas, atos e fatos praticados com base 
nas mesmas. 

17. O autor defende que, mesmo na ausência de previsão legislativa expressa, os Tribunais Supe-
riores, a exemplo do STJ, podem e devem aplicar efeitos prospectivos aos seus precedentes, que 
anunciam uma nova norma jurídica, quando assim o autorizar razões de segurança jurídica ou 
de relevante interesse social. É que o poder de dizer sobre o termo a quo da eficácia temporal do 
julgado é inerente à atividade jurisdicional (FERRAZ JR., 2009, p. 25-26), assim como o é o poder 
de zelar pela autoridade de seus julgados e o poder geral de cautela. Ademais, tal poder também 
pode se deduzido do princípio da segurança jurídica (art. 1º, caput; art. 3º, I e, art. 5º, XXXVI, CF) e 
da legalidade (art. 5º, II, CF), assim como da interpretação sistemática de dispositivos legais como 
o art. 146 do CTN e art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.874/99.
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lar os efeitos de seus precedentes e, tais tribunais, de fato, não vêm aplican-
do efeitos prospectivos aos seus julgados18.

Daí, a grande relevância do Projeto de Novo CPC, ao prever em seu art. 
88219, V, a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões dos Tribu-
nais Superiores, que venham a alterar sua jurisprudência dominante.

Acredita-se que o Projeto de Novo CPC venha a provocar uma ampla re-
flexão acerca da eficácia temporal dos precedentes e, pretende-se, através 
do presente trabalho, dar uma singela contribuição à sistematização dos 
efeitos temporais dos precedentes, o que se faz mediante a apresentação 
dos 05 (cinco) possíveis efeitos temporais dos precedentes e a classifica-
ção dos precedentes dos Tribunais Superiores, de acordo com a novidade 
da norma jurídica que anunciam, a fim de que se possam criar critérios a 
indicar tal ou qual tipo de efeito temporal deva ser mais adequadamente 
aplicado a determinado precedente.

2.	DOS	POSSíVEIS	EFEITOS	TEMPORAIS	DOS	PRECEDENTES

Lato sensu, há dois tipos de efeitos do novo precedente quanto ao tem-
po, quais sejam, a eficácia retroativa e a prospectiva. Entretanto, uma análise 
mais acurada da doutrina e da prática dos tribunais ingleses e americanos 
revela a existência de variantes desses dois principais tipos, que partem de 
ligeiras adaptações, visando superar os problemas existentes em ambos os 
modos de aplicação (SOUZA, 2006, p. 157).

18. Um caso paradigmático em que o STJ perdeu a oportunidade de dar prevalência ao princípio da 
segurança jurídica, aplicando efeito prospectivo ao novo precedente revogador ou modificador, 
deu-se no caso do Crédito-prêmio do IPI. Com efeito, até a data de 09.08.2004, prevalecia no STJ o 
entendimento de que o benefício do crédito-prêmio havia sido restaurado sem definição de prazo. 
Porém, com a decisão proferida no RESP nº 591.708, revogou-se a anterior orientação jurispru-
dencial, tendo o STJ adotado o entendimento de que a vigência do benefício do crédito-prêmio 
encerrou-se em 05.10.1990. Em virtude desse quadro e levando em consideração a “sombra de 
juridicidade” existente acerca da vigência do benefício do crédito-prêmio até 09.08.2004, a con-
fiança nutrida pelos contribuintes nos reiterados precedentes do STJ e os graves prejuízos su-
portados por esses, que, durante quase 14 (quatorze) anos, aproveitaram ininterruptamente o 
benefício do crédito-prêmio, foi que o Min. Herman Benjamim, nos Embargos de Divergência nº 
738.689-PR, votou no sentido de não permitir a aplicação de efeitos retroativos ao precedente do 
RESP nº 591.708, resguardando a situação jurídica dos contribuintes que aproveitaram o benefí-
cio do crédito-prêmio até 09.08.2004. Entretanto, o Min. Herman Benjamim ficou vencido nessa 
questão.

19. “Art. 882. Os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e pela estabilidade da jurispru-
dência, observando-se o seguinte:

 V- na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tri-
bunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação 
dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.”



De logo, é importante esclarecer que cada uma dessas duas matrizes 
originais encontra-se mais ligada a uma determinada tradição jurídica. Na 
Inglaterra, como reflexo da teoria declaratória do precedente – de acordo 
com a qual a decisão judicial não cria direito, mas apenas o evidencia – o 
precedente revogador, em regra, tem efeito retroativo, pois tal fato não sig-
nifica que o direito expressado no precedente revogado estava errado, e 
sim que tal precedente havia expressado imperfeitamente o direito, isso 
por causa da ficção de que, quando estabelece o direito, uma Corte está 
estabelecendo-o como sempre foi. Já nos Estados Unidos, como fruto da 
Escola do realismo jurídico, que defende a criação judicial do direito, foi 
natural o surgimento de técnica alternativa de aplicação do precedente re-
vogador, através da qual este não tem, necessariamente, efeitos retroativos 
(SESMA, 1995, p. 77).

Ressalte-se que a adoção prévia de uma ou outra matriz – retroativi-
dade ou prospectividade – influencia fortemente a atitude dos juízes e tri-
bunais quanto à mudança da orientação jurisprudencial, já que as Cortes, 
quando adotam a eficácia temporal retroativa, tendem a ser mais conser-
vadoras, hesitando em realizar mudanças abruptas de entendimento sobre 
determinada questão; ao passo em que tendem a ser mais liberais, quando 
o novo precedente não alcança situações anteriores (SOUZA, 2006, p. 159).

Como ressalta García de Enterría (1989, p. 13), a jurisprudência e 
doutrina norte-americana têm invocado frequentemente um argumento 
evidente, isto é, se não se admitisse o pronunciamento prospectivo, não se 
declararia a inconstitucionalidade em grande número de casos. A doutri-
na rígida da nulidade retroativa da lei declarada inconstitucional conduz a 
uma grande restrição, um forte freio ao pronunciamento de inconstitucio-
nalidade.

Dias de Souza (2006, p. 157-159), após analisar as classificações de-
fendidas por Pomorski e Sesma, adotando uma linguagem mais familiar ao 
jurista da tradição romano-germânica, propõe sua própria classificação, 
como será visto a seguir.

Pomorski (apud SESMA, 1995, p. 170) classifica os efeitos temporais 
atribuíveis ao novo precedente em: a) aplicação puramente prospectiva 
(purely prospective aplication) – quando o tribunal só aplica o novo prece-
dente aos fatos acontecidos após o surgimento da nova regra, não a apli-
cando nem mesmo ao caso em julgamento; b) aplicação prospectiva regular 
(regular prospective aplication) – quando o tribunal não aplica a nova regra 
a fatos passados, exceto aos fatos do caso ante o tribunal, que são afeta-
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dos pela nova regra; c) aplicação plenamente retroativa	(full retroaction) 
– quando o tribunal aplica a nova regra aos fatos acontecidos antes e depois 
do seu surgimento, inclusive, àqueles já passados em julgado e, d) aplicação 
retroativa limitada (limited retroaction) – quando o tribunal aplica a nova 
regra aos fatos que existiam antes de ela ter sido criada, ressalvando apenas 
os casos que já tiveram sentença definitiva.

Sesma (1995, p. 170-171), por sua vez, sugere a seguinte classificação: 
a) aplicação retroativa – quando o tribunal aplica a nova regra retroativa-
mente, permitindo que regule tanto os fatos acontecidos antes como de-
pois da decisão; b) aplicação prospectiva – quando o tribunal aplica o novo 
precedente apenas para regular as condutas que ocorreram depois do seu 
surgimento; c) aplicação prospectiva-prospectiva – quando o tribunal ao 
criar o novo precedente dispõe que o mesmo deve ser aplicado apenas a 
partir de uma determinada data futura e, d) aplicação quase prospectiva – 
quando o tribunal aplica a nova regra a fatos passados apenas com relação 
às partes e, no mais, prospectivamente, no futuro.

Como se pode observar, não há grande diferença de conteúdo entre 
uma e outra classificação, eis que diferem apenas na denominação e, sutil-
mente, quanto à aplicação prospectiva a termo do novo precedente (aplica-
ção prospectiva-prospectiva na doutrina de Sesma).

Dias de Souza (2006, p. 159), cuja classificação dos efeitos temporais 
dos precedentes se adota como referencial teórico no presente trabalho, 
tipifica os efeitos temporais do novo precedente em: a) aplicação retroati-
va pura, que tem o mesmo sentido da aplicação plenamente retroativa de 
Pomorski, ou melhor, quando o tribunal aplica a nova regra aos fatos acon-
tecidos antes e depois do seu surgimento, inclusive, àqueles já transitados 
em julgado; b) aplicação retroativa clássica, que tem o mesmo sentido da 
aplicação retroativa limitada de Pomorski, isto é, quando o tribunal aplica 
a nova regra aos fatos ocorridos antes de ela ter sido criada (por exemplo, 
às ações em curso), ressalvando apenas o casos que já tiveram sentença 
passada em julgado; c) aplicação prospectiva pura, que tem o mesmo sen-
tido da aplicação prospectiva de Sesma, qual seja, quando o tribunal aplica 
o novo precedente apenas para regular as condutas que ocorreram depois 
do seu surgimento, inclusive, com relação ao caso em julgamento; d) aplica-
ção prospectiva clássica, que tem o mesmo sentido da aplicação prospectiva 
regular de Pomorski, de acordo com a qual o tribunal não aplica o novo 
precedente a fatos passados (por exemplo, às ações em curso), exceto aos 
fatos do caso concreto em julgamento, que são afetados pela nova regra 



e, e) aplicação prospectiva a termo, que tem o mesmo sentido da aplica-
ção prospectiva-prospectiva de Sesma, segundo a qual o tribunal, ao criar o 
novo precedente, dispõe que o mesmo deve ser aplicado apenas a partir de 
uma determinada data futura.

Há sérias críticas tanto à aplicação retroativa como prospectiva do 
novo precedente e por tal motivo surgiram suas variantes, visando evitar 
situações iníquas, mas, mesmo assim, ainda há situações em que a adoção 
de um ou outro efeito dependerá da análise do caso concreto, como ocorre 
principalmente na jurisdição constitucional e nas decisões paradigmáticas 
em matéria infraconstitucional, cujo reflexo, por se espraiar para um sem-
-número de casos, dá margem à modulação dos efeitos das decisões.

3.	PRESSUPOSTOS	à	SISTEMATIzAçãO	DA	EFICÁCIA	TEMPORAL	
DOS	PRECEDENTES

No Brasil, a eficácia temporal dos precedentes é regulada por disposi-
tivos de leis esparsas, o que não permite, prima facie, uma clara sistemati-
zação da matéria.

Assim, partindo da classificação da eficácia temporal dos precedentes 
adotada no presente trabalho (retroativa pura, retroativa clássica, prospec-
tiva clássica, prospectiva pura e prospectiva a termo), bem como dos dispo-
sitivos de lei relativos à matéria, passa-se a analisar os efeitos que os Tribu-
nais Superiores comumente vêm atribuindo aos seus precedentes, para, ao 
final, criticar a prática vigente e sugerir uma sensível alteração, mediante a 
correlação entre as mais relevantes espécies de decisões dos Tribunais Su-
periores e os respectivos efeitos temporais que lhes devem ser atribuídos.

Porém, antes de anunciar as críticas à prática vigente e atingir tal pro-
posta de sistematização dos efeitos temporais dos precedentes no Brasil, 
mister se faz analisar alguns pontos, para construir as premissas básicas, 
sobre que se fundarão as conclusões.

Nesse desiderato, anunciam-se os seguintes pontos: a) a identificação 
da norma jurídica e da norma individual nos precedentes dos Tribunais Su-
periores e, a relação dialética entre a irretroatividade da norma jurídica (≈ 
lei) e retroatividade da norma individual (≈ sentença); b) a classificação dos 
precedentes quanto à novidade da norma que anunciam (novo precedente 
em sentido não surpreendente, novo precedente em sentido diverso da con-
cepção geral sobre a questão de direito e precedente revogador ou modifica-
dor de anterior orientação jurisprudencial) e, c) a previsão, no ordenamento 
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jurídico brasileiro, de meios processuais que ensejam a aplicação de efeitos 
puramente retroativos ao “novo precedente”.

3.1.	A	identificação	da	norma jurídica	e	da	norma individual	nos	pre-
cedentes	dos	Tribunais	Superiores	e,	a	relação	dialética	entre	a	irre-
troatividade	da	norma jurídica	e	retroatividade	da	norma individual

Na modernidade, principalmente, após a Revolução Francesa, pas-
sou a viger o princípio da supremacia da lei, de acordo com o qual a com-
petência de criar o direito era exclusiva do parlamento, cabendo ao juiz 
apenas declarar a vontade da lei. O parlamento, que representava os an-
seios do povo, deveria elaborar leis claras e que abrangessem todas as 
searas possíveis e imagináveis do comportamento humano, a fim de que 
não se ensejasse qualquer margem interpretativa ou criativa para os ju-
ízes, que se limitavam a aplicar estritamente o texto da lei (MERRYMAN, 
1989, p. 84).

Imaginava-se que uma legislação clara e completa possibilitaria ao juiz 
simplesmente aplicar a lei e, desta maneira, solucionar os casos litigiosos 
sem a necessidade de estender ou limitar o alcance da lei (MERRYMAN, 
1989, p. 84).

O juiz encontrava-se submetido ao parlamento, através do dogma da 
estrita aplicação da lei, segundo o qual atuava mediante a mera descrição 
dos termos da lei, destituído de qualquer poder criativo e de imperium.

Nessa época, o julgamento apenas afirmaria o que estava contido na lei. 
Acreditava-se que não havendo diferença entre o julgamento e o texto da 
lei, estaria garantida a segurança jurídica.

Por isso que Montesquieu (2004, 99-110) definiu o juiz como a “bouche 
de la loi” (boca da lei), ao asseverar que os juízes de uma nação não são mais 
“que a boca que pronuncia as sentenças da lei, seres inanimados que não 
podem moderar nem sua força nem seu rigor”.

Porém, com a crise da modernidade e com o advento do constituciona-
lismo, ocorreram profundas transformações na hermenêutica jurídica e no 
próprio conceito de jurisdição e direito, sendo inegável que nos dias atuais 
a atividade de interpretar a lei, constitui-se, também, em criação do direito, 
em construção do sentido da norma (GOUVEIA, 2010, p. 245-255)20.

20. Para melhor compreensão da teoria da concreção, recomenda a leitura da “teoria tridimensional 
do direito” em Miguel Reale (1988, p.64-67).



Com o constitucionalismo, a lei perdeu sua supremacia, submetendo-
-se à Constituição. Se o juiz não aplica a lei por reputá-la inconstitucional, 
interpreta-a conforme a Constituição ou supre a omissão de uma regra pro-
cessual que deveria ter sido estabelecida em virtude de um direito funda-
mental, não se pode mais afirmar que sua atividade se limita a declarar a 
vontade da lei.

É óbvio que um juiz que, mediante as técnicas da interpretação con-
forme a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de 
texto, confere à lei sentido distinto do que lhe deu o Legislativo, bem como 
aquele que acolhe um mandado de injunção para construir a norma do caso 
concreto, efetivamente, cria o direito (MARINONI, 2008c, p. 99-100).

Por conseguinte, atualmente, é dominante o pensamento de que o juiz 
exerce atividade criativa, e não meramente declaratória, já que o sentido 
da norma não é simplesmente extraído do texto da lei, mas construído no 
exato momento de decisão do caso concreto21.

Assim, se nas teorias clássicas o juiz apenas declarava a lei ou criava a 
norma individual do caso concreto a partir da norma geral (lei), agora, ele 
constrói a norma jurídica a partir da interpretação de acordo com a Consti-
tuição (MARINONI, 2008c, p. 103; DIDIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2010, p. 
287).

Ou melhor, atualmente, o juiz, ao decidir uma demanda, cria, neces-
sariamente, duas normas. A primeira (norma jurídica), de caráter geral e 
natureza expansiva, é fruto da sua interpretação/compreensão/valoração 

21. Como bem observado por Humberto Ávila (2009, p. 32-33): “Todavia, a constatação de que os 
sentidos são construídos pelo intérprete no processo de interpretação não deve levar à conclusão 
de que não há significado algum antes do término desse processo de interpretação. Afirmar que 
o significado depende do uso não é o mesmo que sustentar que ele só surja com o uso específico 
e individual. Isso porque há traços de significado mínimos incorporados ao uso ordinário ou téc-
nico da linguagem. Wittgenstein refere-se aos jogos de linguagem: há sentidos que pré-existem ao 
processo particular de interpretação, na medida em que resultam de estereótipos de conteúdos já 
existentes na comunicação linguística geral. Heidegger menciona o enquanto hermenêutico: há es-
truturas de compreensão existente de antemão ou a priori, que permitem a compreensão mínima 
de cada sentença sob certo ponto de vista já incorporado ao uso comum da linguagem. Miguel Re-
ale faz uso da condição a priori intersubjetiva: há condições estruturais preexistentes no processo 
de cognição, que fazem com que o sujeito interprete algo anterior que se lhe apresenta para ser 
interpretado. Pode-se, com isso, afirmar que o uso comunitário da linguagem constitui algumas 
condições de uso da própria linguagem. Como lembra Aarnio, termos como ‘vida’, ‘morte’, ‘mãe’, 
‘antes’, ‘depois’, apresentam significados intersubjetivos, que não precisam, a toda nova situação, 
ser fundamentados”.
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dos fatos envolvidos na causa e da sua conformação à Constituição e às leis 
como um todo. A segunda (norma individual do caso concreto) constitui a 
sua decisão para aquela situação específica que se lhe põe para análise (DI-
DIER JR.; BRAGA; OLIVEIRA, 2010, p. 382).

Nesse sentido, o julgador cria uma norma jurídica, que vai servir de 
fundamento para a decisão a ser tomada na parte dispositiva do pronun-
ciamento (norma individual do caso concreto). Essa norma jurídica criada 
e contida na fundamentação do julgado compõe o que se chama de ratio 
decidendi – a cristalização da interpretação e do controle de constituciona-
lidade – que, por indução, pode passar a funcionar como regra geral, a ser 
invocada como precedente judicial em outras situações (DIDIER JR.; BRA-
GA; OLIVEIRA; 2010, p. 287).

Portanto, há que se distinguir a norma jurídica, criada e contida na 
parte da fundamentação da sentença, da norma individual (contida no dis-
positivo da sentença) que, com base naquela, é voltada especificamente à 
regulação de um caso concreto (MARINONI, 2008c, p. 101).

Fixada essa concepção de que o precedente, em regra, contém uma 
norma jurídica (ratio decidendi) e uma norma individual (decisão do caso 
concreto contida no dispositivo), cumpre analisar a relação dialética entre 
a irretroatividade da lei e retroatividade da sentença.

A função jurisdicional cognitiva compõe atividades destinadas a for-
mular juízo acerca da incidência ou não de norma abstrata sobre deter-
minado suporte fático. Tais atividades consistem, primordialmente, em 
coletar e examinar as provas sobre o ato ou fato em questão; construir a 
partir do ordenamento jurídico a norma de regência da matéria e, por fim, 
declarar as consequências jurídicas decorrentes da incidência (ZAVASCKI, 
2001, p. 80).

Pois bem, a sentença ao examinar o fenômeno de incidência em deter-
minada relação jurídica, pronunciando as consequências jurídicas daí de-
correntes, leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito, então 
apresentadas pelas partes (ZAVASCKI, 2001, p. 83; PONTES DE MIRANDA, 
1997, p. 64-65; CARNELUTTI, 1999, p. 117-118).

Ou seja, a sentença tem os olhos voltados para o passado e, por isso, a 
norma individual do caso concreto, ao regular as consequências jurídicas de 
atos e fatos já ocorridos, naturalmente, retroage, ou melhor, aplica-se a atos 
e fatos passados.



Já a norma jurídica, em decorrência do seu caráter geral e abstrato, da 
sua forte carga normativa e da tendência de repercutir sobre inúmeros ou-
tros casos, nasce para se aplicar a atos e fatos futuros. 

Carnelutti (1944, p. 438), analisando a matéria a seu tempo – quando 
ainda se pensava que a norma geral era um dispositivo de lei e a norma 
concreta o dispositivo da sentença e, que o fenômeno de incidência se dava 
mediante a escolha do texto de lei a ser aplicado sobre determinados fatos 
–, anotou que a lei, em princípio, regula somente os fatos que ocorrerem de-
pois de ela adquirir eficácia, ao que se dá o nome de princípio da irretroati-
vidade. Com a sentença ocorre normalmente o contrário, dado o seu caráter 
de comando concreto, o juiz, ao decidir a lide, define, em regra, os efeitos 
de fatos já acontecidos, não de fatos ainda por acontecer. E Carnelutti con-
clui afirmando que à irretroatividade da lei corresponde a retroatividade da 
sentença.

No estágio atual do Direito brasileiro, pode-se concluir que a ratio deci-
dendi (norma jurídica) dos precedentes dos Tribunais Superiores tem forte 
carga normativa e tende a ser aplicada a inúmeros outros casos, já que tais 
decisões, pelo seu caráter paradigmático, ultrapassam os interesses subje-
tivos das causas em que foram produzidas.

Assim, atualizando as inferências de Carnelutti, a conclusão óbvia a que 
se pode chegar é que a norma jurídica extraível dos precedentes dos Tribu-
nais Superiores deve se submeter à regra da irretroatividade.

Por outro lado, a norma individual (dispositivo) de tais precedentes, 
devido ao seu caráter concreto, naturalmente se volta para atos e fatos pas-
sados da causa, eis que nasce, justamente, para regular os efeitos jurídicos 
destes. 

Portanto, pode-se afirmar que dos precedentes dos Tribunais Superio-
res, geralmente, derivam uma norma jurídica geral e irretroativa, que deve 
repercutir sobre o julgamento de inúmeros outros casos e, uma norma indi-
vidual, concreta e retroativa, já que deve regular os atos e fatos do caso em 
questão.

Nesse sentido as palavras de Misabel Derzi (2009, p. 55-56) são eluci-
dativas:

o que se chama de jurisprudência consolidada, que atinge terceiros que não são 
partes no processo, formando-se uma expectativa normativa, será a norma judi-
cial ou regra, também mais abstrata e genérica. A norma judicial aproxima-se, a 
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partir do momento em que se converte em jurisprudência, da norma legal em 
suas características essenciais. (...) O tempo das leis, já o dissemos, é diferente do 
tempo da sentença. O princípio da irretroatividade das leis é considerado ‘natu-
ral’, ínsito, algo que lhes é próprio (das leis).

3.2.	A	classificação	dos	precedentes	quanto	à	novidade	da	norma	que	
anunciam

A sistematização dos efeitos temporais dos precedentes exige uma 
prévia classificação destes quanto à novidade das normas que anunciam, 
pois, consoante já demonstrado, a irretroatividade da norma jurídica 
está fortemente ligada ao princípio da segurança jurídica, do qual deri-
vam os subprincípios da previsibilidade, da não surpresa, da proteção da 
confiança e da boa-fé objetiva; de forma que quanto maior a novidade da 
norma jurídica anunciada no precedente, maior será a agressão ao prin-
cípio da segurança jurídica e seus consectários, na hipótese de aplicação 
retroativa.

Nesse desiderato, sugere-se que os precedentes sejam tipificados em: 
a)	novo precedente em sentido não surpreendente; b) novo precedente em 
sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito e, c) precedente 
revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial.

O	novo precedente em sentido não surpreendente é aquele que sur-
ge, quando os Tribunais Superiores, na função de dar a última palavra e 
unificar a interpretação da Constituição e da legislação federal (STF e STJ, 
respectivamente) julgam pela primeira vez a matéria (leading case), produ-
zindo decisão paradigmática.

Observe-se que nesses casos, antes de os Tribunais Superiores assen-
tarem seu entendimento sobre a matéria, “existem inúmeras alternativas 
possíveis de significados dos enunciados linguísticos das leis” (DERZI, 
2009, p. 188), bem como existem múltiplas interpretações divergentes nos 
tribunais ordinários, gerando inúmeras possibilidades hermenêuticas, até 
porque ainda não há pronunciamento do órgão encarregado de unificar a 
interpretação da lei22.

22. Misabel Derzi (2009, p. 522) entende que o leadig case, sentença inaugural ou first impressions 
gozam de efeito retroativo, em virtude da natural retroatividade da sentença que tem os olhos vol-
tados para o passado. Neste trabalho, defende-se a mesma conclusão, ou melhor, a retroatividade 
do novo precedente em sentido não surpreendente, só que com fulcro em argumento diverso, qual 
seja, que tal precedente, por se constituir numa primeira decisão de Corte Superior, que apenas 



Em hipóteses como essas, onde ainda não existe precedente das Altas 
Cortes, por mais que a matéria seja regulada em lei, o jurista americano – 
habituado à técnica das distinções e a revelar a legal rule dos precedentes 
– naturalmente dirá: “there is no law on the point” (não há direito sobre a 
questão) (DAVID, 2002, p. 459).

Pode-se visualizar tal situação, mediante a seguinte hipótese: a respei-
to de determinada questão de direito o Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) mantém interpretação que gera uma norma jurídica “a”; o Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) tem interpretação que gera uma norma jurídi-
ca “b”; o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) tem interpreta-
ção que gera uma norma jurídica “c” e, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) 
tem interpretação que gera uma norma jurídica “d”. Deparando-se pela pri-
meira vez com a questão, o STJ – a quem cabe dar a interpretação definitiva 
em matéria infraconstitucional – decide que o entendimento mais adequa-
do é o que gera a norma jurídica “c”, de forma que, daqui por diante, a norma 
jurídica que deve prevalecer com relação à matéria de direito é a norma 
jurídica “C”. Observe-se a figura abaixo:

STJ
Norma	“C”

TJPE
norma	“a”

TJPB
norma	“b”

TJRN
norma	“c”

TJCE
norma	“d”

Figura	1	–	Representação do novo precedente em sentido não surpreendente.

O novo precedente em sentido diverso da concepção Geral sobre a 
questão de direito	surge, quando o leading case do STF ou STJ sobre deter-
minada matéria, acaba por surpreender a comunidade jurídica e a socieda-
de como um todo, por ser contrário ao entendimento até então corrente, ou 
melhor, à compreensão pacífica e clara sobre a questão jurídica, na doutri-

elege uma das possibilidades hermenêuticas então vigentes, não anuncia uma nova norma pro-
priamente dita, não havendo, pois, que se falar em irretroatividade da norma jurídica.
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na, nas Universidades, nos tribunais, entre os advogados etc. (MARINONI, 
2010, p. 25).

Decisões nesse sentido são mais comuns do que se pensa e, geralmen-
te, decorrem do grande lapso temporal até que os Tribunais Superiores ve-
nham a se posicionar sobre a matéria. Pode ser, por exemplo, que nesse 
período ocorram “alterações semânticas dos preceitos da Constituição, em 
decorrência de modificações no prisma histórico-social ou fático-axiológico 
em que se concretiza a sua aplicação” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, 
p. 130). Nessa hipótese, o que deve ser ponderado pelas Cortes Superiores, 
para fins de atribuição de eficácia temporal ao novo precedente, é o acerto 
das decisões dos tribunais ordinários à luz do cenário fático-normativo em 
que se posicionaram, ou melhor, devem os Tribunais Superiores perquiri-
rem como decidiram diante do quadro vigente à época.

É importante abrir um parêntese para enfatizar que o tempo exerce 
influência determinante nas mutações normativas, ou melhor, na mudan-
ça de sentido dos enunciados normativos, que mesmo conservados em sua 
roupagem verbal, adquirem novas acepções. Com efeito, a um mesmo dis-
positivo de lei podem ser atribuídos sentidos diversos, durante seu longo 
tempo de vigência, e isso pode decorrer de variados fatores, tais como: o 
surgimento de novos valores em uma sociedade ou a mudança na hierar-
quia dos valores existentes; o surgimento de uma substancial mudança fá-
tica que venha a repercutir sobre o fenômeno da incidência normativa; a 
superveniência de outras normas que, apesar de não revogarem determi-
nado dispositivo legal, ensejam-lhe outro sentido em decorrência da inter-
pretação sistemática etc. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 130). Uma 
demonstração clássica dessa mutação normativa se deu na Alemanha, que, 
por não ter um Código Civil até o ano de 1900, inspirou-se em textos clás-
sicos da tradição romana, só que adaptando-os ao seu contexto histórico e 
social23 (TEIXEIRA, 2003, p. 43).

Pode-se visualizar o surgimento do novo precedente em sentido diverso 
da concepção geral sobre a questão de direito, mediante a seguinte hipótese: 
a respeito de determinada questão de direito o TJPE, TJPB, TJRN e TJCE 

23. Sobre o tema, afigura-se importante o estudo da Escola histórica do direito surgida na Alemanha e 
difundida por Savigny, bem como da Escola sistemática ou histórico-dogmática de Mortara e Chio-
venda, que surgiu na Itália, no final do século XIX e início do século XX, sugerindo a interpretação 
da lei em consonância com o contexto social (MANINONI, 2008, p. 41; TEIXEIRA, 2003, p. 43-44; 
GOUVEIA, 2000, p. 30-34).



mantêm interpretação uníssona que gera uma norma jurídica “c”. Anos de-
pois, deparando-se pela primeira vez com a questão, o STJ decide que o 
entendimento adequado é o que gera a norma jurídica “D”. Observe-se a 
figura abaixo:

STJ
Norma	“D”

TJPE
norma	“c”

TJPB
norma	“c”

TJRN
norma	“c”

TJCE
norma	“c”

Figura	2	–	O novo precedente em sentido diverso  
da concepção geral sobre a questão de direito.

O novo	precedente revogador ou modificador de anterior orienta-
ção jurisprudencial, como o próprio nome indica, é aquele em que o Tribu-
nal Superior revoga ou altera o seu anterior entendimento sobre a questão 
de direito.

Pode-se supor tal situação, mediante o seguinte exemplo: a respeito 
de determinada questão de direito o TJPE mantém interpretação que gera 
uma norma jurídica “a”; o TJPB tem interpretação que gera uma norma 
jurídica “b”; o TJRN tem interpretação que gera uma norma jurídica “c” e, 
o TJCE tem interpretação que gera uma norma jurídica “d”. Deparando-se 
pela primeira vez com a questão, o STJ decide que o entendimento mais 
adequado é o que gera a norma jurídica “b”, de forma que, daqui por dian-
te, a norma jurídica que deve prevalecer com relação à matéria de direito 
é a norma jurídica “B”. Porém, passado algum tempo, o STJ, apreciando 
novamente a matéria, resolve superar sua anterior orientação jurispru-
dencial, decidindo que doravante a interpretação correta é a que gera a 
norma jurídica “D”. Atente-se que, quando o STJ, no leading case, optou 
pela norma jurídica “B”, ele apagou as demais possibilidades hermenêuti-
cas, ou seja, deletou as normas jurídicas “a”, “c” e “d”, de forma que a nova 
orientação jurisprudencial surpreende a todos, principalmente, àqueles 
que, confiando no tribunal, pautaram suas condutas na norma jurídica “B”. 
Observe-se a evolução das figuras abaixo:
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STJ
Norma	“D”

STJ
Norma	“B”

TJPE
norma	“a”

TJPB
norma	“b”

TJRN
norma	“c”

TJCE
norma	“d”

STJ
Norma	“D”

STJ
Norma	“B”

TJPE
norma	“b”

TJPB
norma	“b”

TJRN
norma	“b”

TJCE
norma	“b”

Figura	3	–	O novo precedente revogador ou modificador  
de anterior orientação jurisprudencial.

Quanto a essa questão de o novo precedente revogador ou modificador 
de anterior orientação jurisprudencial constituir-se numa nova norma jurí-
dica – em virtude de eleger/construir um sentido que não estava dentre as 
possibilidades hermenêuticas, já que o precedente superado havia afastado 
todos os demais significados possíveis deixados pela lei – cumpre reprodu-
zir as palavras de Misabel Derzi24 (2009, p. 188-189), cujo entendimento, 
neste aspecto, muito se assemelha ao ora defendido:

[...] a partir do momento em que o Poder Judiciário se firma em uma das 
alternativas possíveis de sentido, criando a norma específica e determi-
nada do caso, e repetível para o mesmo grupo de casos, norma cabível 
dentro da norma legal, ele fecha as demais alternativas – antes possíveis. 

24. Misabel Derzi (2009, p. 14)  chega a resultados semelhantes aos ora propostos, embora que dando 
enfoques diferentes às premissas básicas.



As demais alternativas não estarão mais disponíveis, sustentamos por-
que foram afastadas pelo Poder Judiciário, em entendimento consolida-
do. Desde o momento de tal fechamento, o espaço, discricionariamente 
deixado pelo legislador e dotado de uma cadeia de signos e significados 
inúmeros, concretiza-se e fixa-se em certo sentido único, criando-se ver-
dadeira expectativa normativa de comportamento para todos, integran-
tes do mesmo grupo de casos. À seleção e escolha do legislador, exercidas 
dentro do espaço deixado pela Constituição e pelos fatos sociais, sucedeu, 
então outra escolha, a seleção efetuada pelo juiz, dentro do espaço de 
liberdade, mais restrito, deixado pela lei. A constituição da norma mais 
concreta, advinda das decisões judiciais, parece-nos configurar fenômeno 
evidente, já registrado por muitos juristas, norma essa que nasce vocacio-
nada à expansão e à aplicação a casos futuros similares.
Se, supervenientemente, o Poder Judiciário altera e muda a sua decisão, 
escolhendo uma outra alternativa (antes possível, em razão do leque de 
significados da cadeia de signos), cria	nova	norma,	específica e determi-
nada. Tal norma nova equivale a uma nova	lei,	pois a lei anterior, ainda 
vigente no sentido formal, tinha sido dotada de um só conteúdo, unívoco, 
pois sofrera o esvaziamento do sentido proveniente das demais alterna-
tivas de significação, por decisão do próprio Poder Judiciário”. (DERZI, 
2009, p. 188-189).

Não é ocioso destacar que no novo precedente em sentido não surpreen-
dente, embora os Tribunais Superiores estejam se deparando com a matéria 
pela primeira vez (leading case), geram precedente que não causa surpresa 
à comunidade jurídica, pois optam por uma das possibilidades hermenêu-
ticas existentes ao tempo.

Já o novo precedente em sentido diverso da concepção geral sobre a ques-
tão de direito causa grande surpresa, mas pode-se justificar a posição ado-
tada, por exemplo, quando em virtude do elástico lapso temporal até que os 
Tribunais Superiores julgassem pela primeira vez a matéria, tenha havido 
uma mudança dos valores vigentes na sociedade, uma mudança substancial 
do quadro fático, avanço tecnológico etc.. Nesses casos, tudo leva a crer que 
se os Tribunais Superiores houvessem julgado a matéria com base no mes-
mo quadro fático-normativo vigente ao tempo das decisões dos tribunais 
ordinários, certamente, teriam-nas confirmado.

Ou seja, quanto a esse novo precedente, o cuidado que se deve ter é 
de não alterar as consequências jurídicas dos atos e fatos passados, quan-
do estes já receberam trato adequado ao seu contexto histórico-social ou 
fático-axiológico.

Por último, o novo precedente revogador ou modificador de anterior 
orientação jurisprudencial a todos surpreende, pois contraria a posição do 
próprio órgão judicial encarregado de unificar a interpretação da lei, crian-
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do uma norma jurídica que não estava dentre as “possibilidades herme-
nêuticas”, já que, ao ter fixado o entendimento superado, a Corte rejeitou as 
demais normas jurídicas então observadas nos tribunais ordinários.

Portanto, com relação à regra da irretroatividade e ao princípio da se-
gurança jurídica e seus subprincípios da previsibilidade, da não surpresa, 
da proteção da confiança e da boa-fé objetiva, o mais grave é quando os Tri-
bunais Superiores criam precedente revogador ou modificador de anterior 
orientação jurisprudencial, surpreendendo a todos aqueles que confiaram 
em sua própria jurisprudência. 

Contudo, há que se observar quanto a este último tipo de precedente, 
a relevante distinção entre a simples mudança de entendimento dos Tribu-
nais Superiores e a alteração de jurisprudência decorrente de uma mutação 
normativa. Nesta hipótese, os Tribunais Superiores, ao decidirem sobre a 
eficácia temporal do novo precedente em sentido revogador ou modificador 
de anterior orientação jurisprudencial, devem atentar para o momento em 
que ganhou corpo a previsibilidade de que a orientação jurisprudencial até 
então vigente poderia ser superada, em virtude de uma substancial mudan-
ça fático-normativa. Nesse caso de mutação normativa, a aplicação retroa-
tiva do novo precedente, para regular as consequências jurídicas de atos 
e fatos surgidos após a perda da confiança na orientação jurisprudencial 
revogada, não enseja afronta à irretroatividade do direito. 

3.3.	O	ordenamento	jurídico	brasileiro	e	a	previsão	de	meios	proces-
suais	que	ensejam	a	aplicação	retroativa	do	novo	precedente

No Brasil, mormente em matéria constitucional, há previsão legal para 
a aplicação retroativa pura do novo precedente como sói ocorrer com a 
“Ação Rescisória” por ofensa a literal disposição de lei (art. 485, V, do atual 
CPC e art. 919, V, do Projeto de NCPC) e com a “Impugnação ao Cumprimen-
to de Sentença”, embasada na inconstitucionalidade do título judicial (art. 
475-L, II, § 1º, do atual CPC e art. 511, III, § 5º, do Projeto de NCPC).

É certo que, atualmente, a doutrina e jurisprudência pátria dominantes, 
em decorrência do Enunciado nº 343 da Súmula do STF, não têm admitido 
a ação rescisória por violação à lei, “quando a decisão rescindenda se tiver 
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais”, exce-
to se a matéria for constitucional, pois nesse caso tem-se entendido – com 
base nos argumentos da força normativa da Constituição e do princípio da 
máxima efetividade da norma constitucional; da gravidade qualificada da 
afronta à Constituição e da importância das decisões do STF como intérpre-
te último e guardião da Constituição – que é cabível a Ação Rescisória. Nes-



se sentido há diversos julgados do STF (ED no RE nº 328812; RE nº 89.108; 
AR nº 1.572) e do STJ (RESP nº 138.853 e RESP nº 159.346).

Além disso, não se pode olvidar que o atual CPC, assim como o Projeto 
de Novo CPC, prevêem inúmeros recursos que proporcionam a aplicação 
retroativa clássica do novo precedente às causas em curso, tais como: ape-
lação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário etc..

Portanto, dúvida inexiste de que o ordenamento jurídico brasileiro es-
tabelece meios processuais que ensejam a aplicação retroativa clássica e 
pura do novo precedente, fato esse que deve ser harmonizado com as ideias 
aqui defendidas, a fim de que não se proponha uma sistematização dos efei-
tos temporais dos precedentes totalmente inadequada diante da legislação 
de regência.

Assim, sem perder de vista os meios processuais que possibilitam a 
aplicação retroativa do novo precedente e sem tangenciar o problema, 
defende-se uma rígida delimitação do cabimento desses meios a hipóteses 
restritas, conforme restará demonstrado.

Com efeito, não é de se aceitar os contornos que a doutrina e a jurispru-
dência dominantes têm dado à ação rescisória por violação à disposição de 
lei, tanto em matéria constitucional, como infraconstitucional.

Também não é de se aceitar o amplo cabimento da “Impugnação ao 
Cumprimento de Sentença”, admitindo-a até nos casos de superveniência 
de novo precedente revogador ou modificador de anterior orientação juris-
prudencial. 

Outrossim, não é de se acatar o atual entendimento de acordo com o 
qual os novos precedentes dos Tribunais Superiores são ampla e irrestrita-
mente aplicados às causas em curso, mediante o julgamento dos recursos 
previstos em lei (aplicação retroativa clássica).

3.3.1. A aplicação retroativa pura e a Ação rescisória por violação à lei, 
em matéria constitucional

Consoante demonstrado no item anterior, o STF afasta completamente 
o Enunciado nº 343 de sua Súmula, para, em matéria constitucional, admi-
tir, de forma irrestrita, a ação rescisória por violação à lei, quando a senten-
ça transitada em julgado tenha se fundamentado em interpretação, que era 
ou venha se tornar contrária à sua orientação jurisprudencial.

Para o STF, atualmente, pouco importa se a sentença, à época da for-
mação da coisa julgada, estava em consonância com sua jurisprudência e, 
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posteriormente, passou a destoar do entendimento dessa Corte, em decor-
rência da superveniência de novo precedente revogador ou modificador de 
anterior orientação jurisprudencial.

Advirta-se que não é objetivo deste estudo traçar qual deva ser o cor-
reto alcance do E. nº 343 da Súmula do STF, mas sim demonstrar que em 
certas situações, tendo em vista a doutrina da eficácia temporal dos prece-
dentes, não se pode admitir a ação rescisória, simplesmente, em virtude da 
superveniência de novo precedente do STF25.

Pretende-se demonstrar que cada um dos três tipos de novo preceden-
te – a) novo precedente em sentido não surpreendente; b) novo precedente 
em sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito e, c) novo 
precedente revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial 
– deve ter trato diverso, para fins de aceitação da ação rescisória, em maté-
ria constitucional.

Pois bem, defende-se no presente trabalho que a decisão do STF, que se 
afigure um novo precedente em sentido não surpreendente, deve ensejar 
ação rescisória por afronta à lei.

É que, ao STF cabe dar a última palavra em matéria constitucional. As-
sim, se a decisão das instâncias ordinárias se formou e fez coisa julgada, 
quando ainda inexistia posicionamento da Corte, é porque adotou uma das 
múltiplas possibilidades hermenêuticas então existentes, que mais tarde 
veio a ser reduzida apenas àquela que fora eleita pelo STF.

Não é ocioso destacar que o	novo precedente em sentido não surpreen-
dente é aquele que surge, quando os Tribunais Superiores, na função de dar 
a última palavra e unificar a interpretação da Constituição e da legislação 
federal (STF e STJ, respectivamente) julgam pela primeira vez a matéria (le-
ading case), produzindo decisão paradigmática.

Observe-se que nesses casos, antes de os Tribunais Superiores assen-
tarem seu entendimento sobre a matéria, existem múltiplas interpretações 
divergentes nos tribunais ordinários, gerando inúmeras possibilidades 
hermenêuticas, até porque ainda não há pronunciamento do órgão encar-
regado de unificar a interpretação da lei.

Pode-se visualizar tal situação, mediante a seguinte hipótese: a respei-
to de determinada questão de direito, em matéria constitucional, o TJPE 

25. Assinale-se, por oportuno, que em consonância com a doutrina e jurisprudência dominantes, aqui 
também se defende o cabimento de ação rescisória (art. 485, V, CPC), em matéria constitucional, 
quando a sentença rescindenda se fundamentou em tese contrária à cristalizada em precedente 
do STF, já existente ao tempo.



mantém interpretação que gera uma norma jurídica “a”; o TJPB tem inter-
pretação que gera uma norma jurídica “b”; o TJRN tem interpretação que 
gera uma norma jurídica “c” e, o TJCE tem interpretação que gera uma nor-
ma jurídica “d”. Deparando-se pela primeira vez com a questão, o STF – a 
quem cabe dar a interpretação definitiva em matéria constitucional – de-
cide que o entendimento mais adequado é o que gera a norma jurídica “c”, 
de forma que, daqui por diante, a norma jurídica que deve prevalecer com 
relação à matéria de direito é a norma jurídica “C”. 

Como se percebe, o novo precedente em sentido não surpreendente gera 
uma norma jurídica que não se constitui numa “nova norma jurídica pro-
priamente dita” e que não causa grande surpresa à comunidade jurídica, 
pois opta por uma das possibilidades hermenêuticas existentes ao tempo.

Destaque-se que nesse caso inexiste prejuízo considerável à regra da 
irretroatividade da norma jurídica, pois o novo precedente em sentido não 
surpreendente produz uma norma jurídica, que não se configura numa “no-
vidade propriamente dita”, já que nessa hipótese o STF apenas elege uma 
das interpretações correntes à época.

Vale salientar que situação como essa não causa grande surpresa à co-
munidade jurídica; primeiro, porque se sabe de antemão que a interpreta-
ção definitiva da Constituição é dada pelo STF; segundo, porque a norma 
jurídica construída era plenamente previsível ao tempo, de forma que não 
há que se falar em afronta à confiança e à boa-fé objetiva.

Nesse caso, antes de o STF assentar sua orientação, a nenhum jurisdi-
cionado é dado afirmar que se planejou ou que realizou negócio sob a égide 
de um regime jurisprudencial.

Qual era a orientação jurisprudencial vigente ao tempo, se o órgão en-
carregado de realizar a interpretação definitiva e de uniformizar a interpre-
tação da Constituição ainda não havia se posicionado?

Mais uma vez, vale a pena destacar que em situações como essa, onde 
ainda não existe precedente da Corte Suprema, por mais que a matéria seja 
regulada em lei, o jurista americano – habituado à técnica das distinções e a 
revelar a legal rule dos precedentes – naturalmente dirá: “there is no law on 
the point” (não há direito sobre a questão).

Por outro lado, defende-se no presente trabalho que a decisão do STF, 
que se afigure um novo precedente revogador ou modificador de ante-
rior orientação jurisprudencial, em regra, não deve ensejar ação rescisó-
ria por ofensa à lei.
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Tal situação é diametralmente oposta à anterior! Observe-se que, na 
hipótese ora examinada, o STF já tinha pacificado uma determinada orien-
tação jurisprudencial – elegendo uma determinada norma jurídica e, por-
tanto, deletando as demais “possibilidades hermenêuticas” – e, posterior-
mente, vem a superar tal jurisprudência, criando um novo precedente re-
vogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial. Nesse caso, 
o STF reduziu as possíveis normas jurídicas a uma só, de forma que a nova 
orientação jurisprudencial é uma nova norma jurídica propriamente dita, 
não podendo, pois, retroagir.

Pode-se supor tal situação, mediante o seguinte exemplo: a respeito 
de determinada questão de direito o TJPE mantém interpretação que gera 
uma norma jurídica “a”; o TJPB tem interpretação que gera uma norma jurí-
dica “b”; o TJRN tem interpretação que gera uma norma jurídica “c” e, o TJCE 
tem interpretação que gera uma norma jurídica “d”. Deparando-se pela pri-
meira vez com a questão, o STF decide que o entendimento mais adequado 
é o que gera a norma jurídica “b”, de forma que, daqui por diante, a norma 
jurídica que deve prevalecer com relação à matéria de direito é a norma 
jurídica “B”. Porém, passado algum tempo, o STJ, apreciando novamente a 
matéria, resolve superar sua anterior orientação jurisprudencial, decidin-
do que doravante a interpretação correta é a que gera a norma jurídica “D”. 
Atente-se que, quando o STF, no leading case, optou pela norma jurídica “B”, 
ele apagou as demais possibilidades hermenêuticas, ou seja, deletou as nor-
mas jurídicas “a”, “c” e “d”, de forma que a nova orientação jurisprudencial 
surpreende a todos, principalmente, àqueles que, confiando no tribunal, 
pautaram suas condutas na norma jurídica “B”.

O novo precedente revogador ou modificador de anterior orientação ju-
risprudencial a todos surpreende, pois contraria a posição do próprio órgão 
judicial encarregado de unificar a interpretação da lei, criando uma norma 
jurídica que não estava dentre as “possibilidades hermenêuticas”, já que, 
ao ter fixado o entendimento superado, a Corte rejeitou as demais normas 
jurídicas então observadas nos tribunais ordinários.

Assim, admitir ação rescisória por ofensa à lei nesse caso, configuraria 
grave afronta à regra da irretroatividade da norma jurídica (art. 5º, XXXVI, 
CF) e ao princípio da segurança jurídica, nas suas diversas manifestações, 
tais como: previsibilidade, não surpresa, proteção da confiança e boa-fé ob-
jetiva26.

26. Exceto quando a mudança de orientação jurisprudencial decorre de mutação normativa, confor-
me será melhor analisado em item seguinte.



Quanto ao novo precedente em sentido diverso da concepção geral 
sobre a questão de direito, para fins de admissibilidade de ação rescisória 
(art. 485, V, CPC), o exercício que se tem de fazer, é analisar como o STF de-
cidiria, se tivesse apreciado a matéria na época em que as instâncias ordi-
nárias se debruçaram sobre o tema. Ou melhor, como o STF decidiria diante 
daquele quadro fático-normativo vigente à época?

Com efeito, conforme já demonstrado anteriormente, o novo preceden-
te em sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito surge 
quando o leading case do STF sobre determinada matéria, acaba por sur-
preender a comunidade jurídica e a sociedade como um todo, por ser con-
trário ao entendimento até então corrente, ou melhor, à compreensão pa-
cífica e clara sobre a questão jurídica, na doutrina, nas Universidades, nos 
tribunais, entre os advogados etc. (MARINONI, 2010, p. 25).

Tal conjuntura pode ser visualizada, mediante a seguinte hipótese: a 
respeito de determinada questão de direito, em matéria constitucional, o 
TJPE, TJPB, TJRN e TJCE mantêm interpretação uníssona que gera uma nor-
ma jurídica “c”. Anos depois, deparando-se pela primeira vez com a questão, 
o STF decide que o entendimento adequado é o que gera a norma jurídica 
“D”. 

Decisões nesse sentido geralmente decorrem do grande lapso tem-
poral até que o STF venha a se posicionar sobre a questão. Pode ser, por 
exemplo, que nesse período ocorram “alterações semânticas dos preceitos 
da Constituição, em decorrência de modificações no prisma histórico-social 
ou fático-axiológico em que se concretiza a sua aplicação” (MENDES; COE-
LHO; BRANCO, 2008, p. 130).

Assim é que, quanto ao novo precedente em sentido diverso da concep-
ção geral sobre a questão de direito, o que deve ser ponderado, para fins de 
ação rescisória por afronta à lei, é o acerto das decisões dos tribunais or-
dinários à luz do cenário fático-normativo em que se posicionaram, ou me-
lhor, deve o STF perquirir como decidira diante do quadro vigente à época.

Pode muito bem ocorrer que à época das decisões nas instâncias or-
dinárias, não fosse razoável deduzir-se do sistema a norma jurídica que 
posteriormente veio a ser cristalizada pelo STF em seu novo precedente em 
sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito.

Portanto, em se tratando de decisão do STF, que se afigure um novo 
precedente em sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito, 
defende-se que não deve ensejar ação rescisória, se a Corte constatar que, 
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à luz do quadro fático-normativo vigente à época, teria decidido da mesma 
forma que os tribunais ordinários27.

Por outro lado, em tese, constatando o STF que decidiria de forma di-
versa dos tribunais ordinários, mesmo sob a vigência daquelas condições, 
aí sim, o novo precedente justificaria o cabimento da ação rescisória. Po-
rém, é pouco provável (quase impossível) a configuração dessa hipótese, 
pois não é razoável que a comunidade jurídica e a sociedade como um todo 
estivessem equivocadas. Em casos dessa natureza, tudo leva a crer que a 
diversidade de conclusões entre as instâncias ordinárias e o STF decorreu 
de uma mutação constitucional, sendo, aí, imprescindível a identificação do 
momento em que se operou tal mutação e, consequentemente, o momento 
em que a sociedade começou a perder confiança no entendimento até então 
prevalente, a fim de melhor fixar os efeitos temporais do precedente, con-
forme será analisado em item seguinte.

Resumindo, tratando-se de matéria constitucional, entende-se que: a) 
o novo precedente em sentido não surpreendente enseja ação rescisória (art. 
485, V, CPC); b) o novo precedente revogador ou modificador de anterior 
orientação jurisprudencial não deve ensejar ação rescisória e, c) o novo pre-
cedente em sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito, em 
tese, pode possibilitar ou não ação rescisória, a depender do juízo que o STF 
faça acerca do acerto da decisão dos tribunais ordinários à luz do quadro 
fático-normativo vigente à época28.

Não é ocioso destacar que, nessas restritas hipóteses em que se enten-
de cabível a ação rescisória, deve ser observado o prazo legal para seu ajui-
zamento – 02 (dois) anos no atual CPC (art. 495) e 01 (um) ano no Projeto 
de NCPC (art. 928).

Por fim, cumpre advertir que quando o STF modular os efeitos de sua 
decisão, atribuindo-lhe apenas efeitos prospectivos (clássico, puro ou a ter-

27. Leiam-se as observações já feitas anteriormente a respeito dos casos em que, constatada a muta-
ção normativa, num determinado momento anterior ao surgimento desse precedente, autoriza-se 
a aplicação de efeito retroativo clássico e, em alguns casos, até efeito retroativo puro, conforme 
exemplificado.

28. Ressalte-se que na doutrina a posição que mais se aproxima da ora defendida é a de Marinoni 
(2008b, p. 17-41); porém não se confundem, pois Marinoni não admite ação rescisória em virtude 
do surgimento de novo precedente do STF, após o trânsito em julgado da sentença; só admitindo-a 
quando o precedente do STF já existia à época da prolação da sentença, que findou por transitar 
em julgado. No presente estudo, defende-se a ação rescisória, além desse caso, quando se tratar 
de (a) novo precedente em sentido não surpreendente e (b) novo precedente em sentido diverso da 
concepção geral sobre a questão de direito, na hipótese de se constatar o equívoco das decisões dos 
tribunais ordinários, mesmo à luz do quadro fático-normativo vigente à época.



mo), não haverá necessidade de se perquirir toda essa construção doutri-
nária, para fins de se admitir ou não ação rescisória. Nesses casos, é óbvio 
que o novo precedente não ensejará ação rescisória, uma vez que surtirá 
eficácia apenas ex nunc, não tendo, portanto, o condão de desconstituir sen-
tenças já transitadas em julgado anteriormente.

3.3.2. A aplicação retroativa pura e a “impugnação ao cumprimento de 
Sentença”, fundada na inconstitucionalidade do título judicial

Conforme já demonstrado, o art. 475-L, II, § 1º, do atual CPC (repetido 
no art. 511, III, § 5º, do Projeto de NCPC) possibilita a aplicação de eficácia 
retroativa pura ao novo precedente do STF. Porém, assim como se fez com 
relação à ação rescisória por violação à lei, pretende-se demonstrar que, em 
certas situações, tendo em vista a doutrina da eficácia temporal dos prece-
dentes, não se pode admitir a impugnação ao cumprimento de sentença, 
simplesmente, em virtude da superveniência de novo precedente do STF29.

Inobstante a impugnação ao cumprimento de sentença não tenha na-
tureza rescisória30, a conclusão a que se chega quanto ao seu cabimento, 
frente ao surgimento de um dos três citados tipos de novo precedente do 
STF em matéria constitucional, é a mesma a que se chegou com relação à 
ação rescisória e, portanto, remete-se o leitor ao item anterior.

29. Destaque-se que, em consonância com a doutrina e jurisprudência dominantes, aqui também se 
defende o cabimento de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 475-L, II, § 1º, CPC), quan-
do o título judicial houver se fundamentado em tese constitucional contrária à cristalizada em 
precedente do STF, já existente ao tempo.

30. Quanto à natureza do instituto, a grande dúvida que surge é se o mesmo tem função pura e sim-
plesmente de tornar ineficaz o título executivo, ou consiste numa nova forma de desconstituição 
(rescisão) da coisa julgada. Defende-se, neste estudo, que a inexigibilidade do título, por ter a 
sentença se fundado em norma ou interpretação tida pelo STF como inconstitucional, não tem 
função rescindente, mas apenas obstaculizadora da execução da sentença. Ou seja, a sentença 
passada em julgado permanece intacta, apenas perderá sua eficácia, eis que não poderá ser exe-
cutada. Acosta-se a essa opinião, porque os arts. 475-L, II, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC, têm 
inspiração na parte final § 79 da Lei do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (Bundesver-
fassungsgericht), o qual estabelece que as sentenças em matéria cível não mais impugnáveis, que 
se baseiam numa norma que tenha sido declarada inconstitucional, permanecem intactas, apenas 
não poderão mais ser executadas; porém, se já o tiverem sido, o executado não poderá pleitear a 
repetição de indébito. Não é ocioso destacar que, na Alemanha, o sistema de controle de consti-
tucionalidade das leis é concentrado, de forma que apenas o Tribunal Constitucional Federal po-
derá apreciar a constitucionalidade das leis, não o podendo fazer os juízes monocráticos e outros 
tribunais. Ora, se na Alemanha, onde os juízes não podem apreciar a constitucionalidade das leis, 
a sentença passada em julgado não é rescindida em virtude de ter se fulcrado em lei declarada in-
constitucional; com muito mais razão não há que se falar em função rescindente dos arts. 475-L§ 
1º, e 741, parágrafo único, do CPC, pois resta claro que os mesmos têm o condão apenas de retirar 
a exeqüibilidade da sentença transitada em julgado (MARINONI, 2008b, 44-48).
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Ou melhor, defende-se que: a) o novo precedente em sentido não surpre-
endente enseja impugnação ao cumprimento de sentença; b) o novo prece-
dente revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial não 
deve ensejar impugnação ao cumprimento de sentença e, c) o novo prece-
dente em sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito pode 
possibilitar ou não impugnação ao cumprimento de sentença, a depender 
do juízo que o STF faça acerca do acerto da decisão dos tribunais ordinários 
à luz do quadro fático-normativo vigente à época.

A exceção que se faz quanto ao não cabimento da impugnação, nos casos 
de superveniência de novo precedente revogador ou modificador de anterior 
orientação jurisprudencial ou novo precedente em sentido diverso da concep-
ção geral sobre a questão de direito, é quando se trata de relações jurídicas 
de trato continuado (relações jurídicas permanentes ou sucessivas)31.

Por exemplo, suponha-se que Caio fora condenado por sentença transi-
tada em julgado a pagar a Tício determinada prestação mensal. Após Tício 
ter requerido o cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-J do CPC, 
Caio pagou as prestações vencidas e passou a adimplir as prestações que se 
venciam a cada mês. Porém, com a superveniência de novo precedente do 
STF considerando inconstitucional o dispositivo de lei em que se fundou a 
sentença, para julgar procedente a ação, Caio deixou de pagar as prestações 
que se venceram a partir de então e, consequentemente, teve seus bens pe-
nhorados. Nesse caso, Caio pode arguir a impugnação ao cumprimento de 
sentença (art. 475-L, II, § 1º, CPC), no prazo de até 15 (quinze) dias conta-
dos da intimação da penhora (art. 475-J, § 1º, CPC).

Outrossim, é importante destacar que, em virtude de a impugnação ao 
cumprimento de sentença não ter natureza rescindente, mas apenas obsta-
tiva de execução, não pode compelir o exequente a restituir o que já tiver 
recebido. Utilizando o exemplo acima, pode-se afirmar que não há como 
Caio compelir Tício a lhe restituir as prestações que foram pagas.

31. No que concerne às relações jurídicas de trato continuado (permanentes ou sucessivas) – onde o 
fenômeno da incidência da norma sobre o fato gerador se prolonga no tempo, ou ocorre suces-
sivas e repetidas vezes  –, o autor defende que o novo precedente surte efeitos imediatos. Com 
efeito, comunga-se do pensamento de Zavascki (2001, p. 80-85) e Talamini (2005, p. 95), os quais 
entendem que a alteração do quadro normativo surte efeitos imediatos sobre as relações continu-
ativas, fazendo cessar automaticamente os efeitos da coisa julgada, exceto nas exceções legais, que 
demandam o ajuizamento de ação própria, como por exemplo: a ação de exoneração ou revisão 
de alimentos e a ação revisional de aluguel. Em sentido diverso, posiciona-se Pontes de Miranda 
(1997, p. 148-152) exigindo uma ação modificadora, para fazer cessar os efeitos da coisa julgada.



Por fim, aqui também vale salientar que se o STF modular os efeitos 
de seu novo precedente – aplicar-lhe eficácia apenas prospectiva (clássica, 
pura ou a termo) – não haverá necessidade de se perquirir toda essa cons-
trução doutrinária, para fins de se admitir ou não a impugnação ao cumpri-
mento de sentença (art. 475-L, II, § 1º, CPC).

3.3.3. A aplicação retroativa pura e a Ação rescisória por violação à lei, 
em matéria infraconstitucional

Consoante demonstrado anteriormente, o STJ tem observado ampla 
e irrestritamente o Enunciado nº 343 da Súmula do STF, para inadmitir a 
ação rescisória por ofensa à lei em matéria infraconstitucional, “quando a 
decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação contro-
vertida nos Tribunais”.

Tal entendimento, na prática, tem inviabilizado a ação rescisória por 
violação à lei, em matéria infraconstitucional, pois, no mais das vezes, há 
divergência nas instâncias ordinárias quanto à interpretação do texto legal.

A posição do STJ quanto à observância do Enunciado nº 343 da Súmula 
do STF, para fins de inadmissibilidade da ação rescisória, em certa medida 
está correta; porém, em algumas hipóteses, afigura-se equivocada, pois fin-
da por enfraquecer as decisões do intérprete último e guardião da legisla-
ção infraconstitucional.

De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, pouco importa se 
a sentença, à época da formação da coisa julgada, estava em consonância 
ou não com sua jurisprudência, pois basta haver divergência nas instâncias 
ordinárias, para se afastar o cabimento da ação rescisória.

Mais uma vez, é de se advertir que não é objetivo deste estudo traçar 
qual deva ser o correto alcance do E. nº 343 da Súmula do STF, e sim de-
monstrar que em certas situações, deve-se admitir a ação rescisória e, em 
outras, não.

De início, é importante destacar que o E. nº 343 da Súmula do STF é 
incompatível com a atual e elevada função do STJ de intérprete definitivo e 
guardião da legislação infraconstitucional federal.

É que o Enunciado nº 343 da Súmula do STF surgiu no mesmo contex-
to do Enunciado nº 400, que, na época da Constituição de 1967, vedava o 
recurso extraordinário (hoje recurso especial), quando a decisão recor-
rida houvesse dado razoável interpretação à lei, ainda, que não fosse a 
melhor.
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O art. 11432, III, “a”, da CF/1967 apoiava os Enunciados nºs 343 e 400 da 
Súmula do STF, porque o Recurso Extraordinário era cabível, quando a de-
cisão recorrida “negasse vigência” à lei federal, termo esse muito mais forte 
que a simples contrariedade. Melhor dizendo, a violação à lei federal para 
ensejar recurso extraordinário tinha que ser qualificada. Tanto isso é ver-
dade que se entendia que o Enunciado nº 400 da Súmula do STF não se apli-
cava à matéria constitucional, pois, quanto a esta, o recurso extraordinário 
era cabível pela simples contrariedade a dispositivo da Constituição.

Ocorre que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 105, III, “a”, pas-
sou a prever o cabimento do recurso especial pela “simples violação” da lei 
federal. O STJ passou a ser o intérprete último da legislação infraconstitu-
cional federal, sendo o responsável pela uniformização da jurisprudência 
em matéria infraconstitucional. Assim, com a CF/1988 não há mais que se 
falar em aplicação dos Enunciados nºs 343 e 400 da Súmula do STF.

O que causa espanto é que o STJ tem afastado a aplicação do E. nº 400 
da Súmula do STF e, contudo, continua aplicando amplamente o E. nº 34333.

Não é lógico furtar o STJ de conhecer determinado recurso especial, 
sob o argumento de que a decisão recorrida deu razoável interpretação à 
lei federal; assim como não é lógico impedir o cabimento de ação rescisória, 
sob o argumento de divergência na interpretação da lei no âmbito dos tri-
bunais ordinários, posto que a última palavra quanto à interpretação da 
legislação federal é do STJ, não se podendo alegar divergência jurispruden-
cial, quando o mesmo já houver firmado sua orientação, nem podendo ser 
razoável a interpretação que contrariar a sua.

A ilação que se atinge é que não há que se falar em “texto legal de inter-
pretação controvertida nos Tribunais”, (a) quando o STJ ainda não apreciou 
a matéria, pois nesse caso ainda não se conhece a orientação jurispruden-
cial do intérprete maior da legislação infraconstitucional e (b) quando o STJ 
já houver pacificado sua jurisprudência a respeito de determinada matéria, 
já que, sendo tal Corte a guardiã da legislação infraconstitucional, tendo 
a mesma se posicionado, pouco interessa que remanesça divergência nas 
instâncias ordinárias.

32. “Art. 114 – Compete ao Supremo Tribunal Federal:
 [...]
 III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas, em única ou última instância, 

por outros Tribunais, quando a decisão recorrida: 
 a) contrariar	dispositivo	desta	Constituição ou negar	vigência	a	tratado	ou	lei	federal;” (gri-

fos nossos)
33. Nesse sentido vide o REsp 5.936-PR.



Não é ocioso destacar que a jurisprudência do STF afasta o Enunciado 
nº 343 da sua Súmula para admitir o cabimento de ação rescisória (art. 
485, V, CF) em matéria constitucional, com fulcro em argumentos como: 
a força normativa da Constituição e o princípio da máxima efetividade da 
norma constitucional; a gravidade qualificada da afronta à Constituição e 
da importância das decisões do STF como intérprete último e guardião da 
Constituição.

Ora, se é certo que a infração à Constituição é mais grave que a infra-
ção a dispositivo de lei, pois aquela se constitui num referencial normativo 
que dá sustentação a todo o sistema, também é certo afirmar que o sistema 
não pode aceitar passivamente ofensa à legislação federal, quando ainda 
há meio processual, previsto em lei, capaz de corrigir a ilegalidade; assim 
como não se pode aceitar que permaneçam intangíveis sentenças que se 
fundam em tese contrária à orientação jurisprudencial do STJ, pois, nessa 
hipótese, estar-se-ia enfraquecendo a Corte responsável por uniformizar a 
interpretação da legislação infraconstitucional, em prol dos tribunais ordi-
nários, o que parece um completo absurdo!

Ademais, não se pode olvidar que a inadmissibilidade da ação rescisó-
ria, sob o argumento de que a decisão rescindenda estava baseada em tex-
to legal de interpretação controvertida nos tribunais, finda por infringir o 
princípio da isonomia e, consequentemente, a Constituição, na medida em 
que proporciona tratamentos diversos para situações idênticas.

Defende-se, neste trabalho, a existência de interpretação controverti-
da, para fins do E. nº 343 da Súmula do STF, apenas quando e enquanto 
houver divergência interna no próprio STJ.

Assinale-se, por oportuno, que, em algumas poucas oportunidades, o 
STJ já afastou a aplicação do E. nº 343 do STF34 e, em maio de 2008, decidin-
do o RESP nº 102.623-4, brilhantemente relatado pelo Min. Teori Albino Za-
vascki, deu importante passo rumo ao bom esclarecimento da controvérsia 
atinente ao cabimento da ação rescisória diante do referido Enunciado35.

Esclarecidas essas questões concernentes ao Enunciado nº 343 da Sú-
mula do STF, pode-se inferir que os três citados tipos de novo precedente 
do STJ ensejam ação rescisória em matéria infraconstitucional, na mesma 

34. vide: RESP nº 427.814; Embargos de divergência no RESP nº 960.523 e Embargos infringentes na 
Ação Rescisória nº 394

35. Entretanto, lamentavelmente e sem uma argumentação adequada, em maio de 2009, o supracita-
do acórdão fora reformado pela 1ª Seção do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência nº 
1.026.234.
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medida em que os precedentes do STF possibilitam-na em matéria consti-
tucional e, portanto, remete-se o leitor ao item 3.3.1.

Resumindo: tratando-se de matéria infraconstitucional, entende-se 
que: a) o novo precedente em sentido não surpreendente enseja ação res-
cisória por afronta à lei; b) o novo precedente revogador ou modificador de 
anterior orientação jurisprudencial não deve ensejar ação rescisória e, c) o 
novo precedente em sentido diverso da concepção geral sobre a questão de di-
reito, em tese, pode possibilitar ou não ação rescisória, a depender do juízo 
que o STJ faça acerca do acerto da decisão dos tribunais ordinários à luz do 
quadro fático-normativo vigente à época36.

Por fim, cumpre advertir que quando o STJ modular os efeitos de sua 
decisão, atribuindo-lhe apenas efeitos prospectivos (clássico, puro ou a ter-
mo) – o que até hoje nunca fez –, não haverá necessidade de se perquirir 
toda essa construção doutrinária, para fins de se admitir ou não ação res-
cisória por violação à lei. Nesses casos, é óbvio que o novo precedente não 
ensejará ação rescisória, uma vez que surtirá eficácia apenas ex nunc, não 
tendo, portanto, o condão de desconstituir sentenças já transitadas em jul-
gado anteriormente.

3.3.4. A aplicação retroativa clássica e a observância do novo prece-
dente do STJ às causas em curso

Em consonância com o já demonstrado nos itens anteriores, enquanto 
o STF vem, rotineiramente, aplicando efeitos prospectivos às decisões so-
bre inconstitucionalidade de lei, tanto no controle concentrado, como no 
difuso, o STJ ainda não despertou para tal prática, de forma que, em regra, 
vem se utilizando da aplicação retroativa clássica com relação ao novo pre-
cedente, nas três espécies tipificadas neste trabalho. 

A consequência disso é que o STJ vem possibilitando que até o novo 
precedente revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial 
e o novo precedente em sentido diverso da concepção geral sobre a questão 
de direito incidam sobre atos e fatos ocorridos antes do seu surgimento, na 

36. Ressalte-se que, na doutrina, a posição de Eduardo Talamini (2005, p. 158-168) aproxima-se bas-
tante da aqui defendida. A doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (2010, p. 
396-406) também se assemelha às ideias propostas no presente estudo; porém, divergem em 
ponto substancial, ao defenderem o cabimento da ação rescisória apenas quando o posicionamen-
to do STJ for anterior à decisão transitada em julgado. Diferentemente do aqui defendido, eles não 
aceitam a admissibilidade da ação rescisória em caso de superveniência de precedente do STJ, que 
se configure num leading case, ou melhor, num novo precedente em sentido não surpreendente.



medida em que admite sua observância como norma jurídica, no julgamen-
to dos recursos das causas em curso.

Ora, consoante se demonstrou em item anterior, tais tipos de prece-
dente, por anunciarem uma nova norma jurídica, na essência da palavra, 
causam grande surpresa à sociedade, de forma que, em regra, não devem 
surtir efeitos retroativos para regular as consequências de atos e fatos já 
ocorridos, sob pena de grave afronta à regra da irretroatividade da norma 
jurídica (art. 5º, XXXVI, CF) e ao princípio da segurança jurídica, nas suas 
diversas manifestações, tais como: previsibilidade, não surpresa, proteção 
da confiança e boa-fé objetiva.

Com efeito, o novo precedente revogador ou modificador de anterior 
orientação jurisprudencial a todos surpreende, pois contraria a posição do 
próprio órgão judicial encarregado de unificar a interpretação da lei, crian-
do uma norma jurídica que não estava dentre as “possibilidades herme-
nêuticas”, já que, ao ter fixado o entendimento superado, a Corte rejeitou as 
demais normas jurídicas então observadas nos tribunais ordinários.

Assim, admitir que o julgamento das causas em curso seja afetado pela 
superveniência de novo precedente em sentido revogador ou modificador de 
anterior orientação jurisprudencial configuraria grave afronta à regra da ir-
retroatividade da norma jurídica (art. 5º, XXXVI, CF) e ao princípio da segu-
rança jurídica.

Já quanto ao novo precedente em sentido diverso da concepção geral so-
bre a questão de direito, para fins de aplicação às causas em curso, o exercí-
cio que se tem de fazer, é analisar como o STJ decidiria, se tivesse apreciado 
a matéria na época em que as instâncias ordinárias se debruçaram sobre o 
tema. Ou melhor, como o STJ decidiria diante daquele cenário fático-norma-
tivo vigente à época?

Tudo leva a crer que à época das decisões nas instâncias ordinárias, 
não era razoável deduzir-se do sistema a norma jurídica que posteriormen-
te veio a ser cristalizada pelo STJ em seu novo precedente.

Portanto, em se tratando de decisão do STJ, que se afigure um novo 
precedente em sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito, 
defende-se que não deve repercutir sobre as causas em curso, se a Corte 
constatar que, à luz do quadro fático-normativo vigente à época, teria deci-
dido da mesma forma que os tribunais ordinários. Por outro lado, em cons-
tatando que decidiria de forma diversa dos tribunais ordinários, mesmo 
sob a vigência daquelas condições, aí sim, o novo precedente justificaria a 
aplicação retroativa clássica, ou melhor, poderia incidir sobre as causas já 
em curso quando do seu surgimento.
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Repita-se que é pouco provável (quase impossível) a configuração des-
sa última hipótese, pois não é razoável que a comunidade jurídica e a so-
ciedade como um todo estivessem equivocadas. Em casos dessa natureza, 
tudo conduz à inferência de que a diversidade de conclusões entre as ins-
tâncias ordinárias e o STJ decorreu de uma mutação normativa, sendo, aí, 
imprescindível a identificação do momento em que se operou tal mutação 
e, consequentemente, a sociedade começou a perder confiança no enten-
dimento até então prevalente, a fim de melhor fixar os efeitos temporais, 
conforme será analisado no item seguinte. 

4.	 UMA	 PROPOSTA	 DE	 SISTEMATIzAçãO	 DOS	 EFEITOS	 TEMPORAIS	
QUE	DEVEM	SER	ATRIBUíDOS	A	CADA	UM	DOS	TIPOS	DE	PRECEDEN-
TES	DO	STF	E	STJ,	CLASSIFICADOS	QUANTO	à	NOVIDADE	DA	NORMA	
QUE	ANUNCIAM

No item 3.3 e seus subitens, criticou-se a forma como os Tribunais Su-
periores vêm atribuindo efeitos temporais aos seus novos precedentes e a 
maneira como vêm se utilizando dos meios processuais que possibilitam a 
aplicação retroativa das novas decisões paradigmáticas.

Agora, após construídas todas as premissas necessárias ao alcance das 
conclusões, chegou o momento de sugerir os efeitos temporais que, via de 
regra, devem ser atribuídos a cada um dos tipos de precedente, na classifi-
cação que se criou, quanto à novidade da norma que anunciam, qual seja: 
a)	novo precedente em sentido não surpreendente; b) novo precedente em 
sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito e, c) precedente 
revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial.

De logo, urge destacar que esta proposta de sistematização não tem 
pretensão de insuperabilidade, mas sim de servir como um norte à missão 
dos Tribunais Superiores de decidir sobre a eficácia temporal dos seus pre-
cedentes. Pretende-se também contribuir para o correto manejo dos meios 
processuais que oportunizam a aplicação retroativa dos novos precedentes, 
a fim de mitigar as situações iníquas causadas por tal efeito temporal.

A sistematização ora proposta não pode ter caráter de definitividade, 
até porque o juízo de ponderação é inerente à matéria da eficácia temporal 
dos precedentes. Com efeito, em alguns casos, o efeito temporal que, em 
tese, seria o mais adequado para determinado precedente, pode não sê-lo 
na prática, em virtude de peculiaridades do caso concreto. 

Pois bem, a princípio, ao novo precedente em sentido não surpre-
endente, tanto o derivado do STF, quanto do STJ, pode ser atribuído até o 



efeito retroativo puro37, autorizando o manejo de ação rescisória para des-
constituir a coisa julgada formada em sentido contrário ao leading case do 
STF ou STJ. Pelos mesmos motivos, tal tipo de precedente do STF enseja 
impugnação ao cumprimento de sentença, quando a decisão houver tran-
sitado em julgado com fulcro em norma ou interpretação tidas pelo STF 
como incompatíveis com a Constituição.

Não é ocioso destacar que, nesse caso, inexiste prejuízo considerável 
à regra da irretroatividade da norma jurídica, pois o novo precedente em 
sentido não surpreendente produz uma norma jurídica, que não se configura 
numa “nova norma na essência da palavra”, já que nessa hipótese os Tri-
bunais Superiores apenas elegem uma das possibilidades hermenêuticas 
vigentes ao tempo.

Quanto ao novo precedente em sentido diverso da concepção geral 
sobre a questão de direito, em tese, pode-se atribuir efeito retroativo (clás-
sico ou puro) ou efeito prospectivo (clássico ou puro), a depender do resul-
tado da análise de como os Tribunais Superiores decidiriam, se tivessem 
apreciado a matéria na época em que as instâncias ordinárias se debruça-
ram sobre ela. Ou melhor, como os Tribunais Superiores decidiriam diante 
daquele quadro fático-normativo vigente à época.

Ou seja, nesse caso, o que deve ser ponderado, para fins de atribuição 
de uma das duas principais variantes de eficácia temporal, é o acerto das 
decisões dos tribunais ordinários à luz do cenário fático-normativo em que 
se posicionaram, ou melhor, devem os Tribunais Superiores perquirir como 
decidiram diante do quadro vigente à época.

Provavelmente, à época das decisões nas instâncias ordinárias, não era 
razoável deduzir-se do sistema a norma jurídica que posteriormente veio 
a ser cristalizada pelos Tribunais Superiores em seu novo precedente em 
sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito.

Destarte, quanto ao novo precedente em sentido diverso da concepção 
geral sobre a questão de direito, defende-se a atribuição de efeito prospecti-
vo (clássico ou puro), se os Tribunais Superiores constatarem que, à luz do 
quadro fático-normativo vigente à época, teriam decidido da mesma forma 
que os tribunais ordinários. Por outro lado, em constatando que decidiriam 
de forma diversa dos tribunais ordinários, mesmo sob a vigência daquelas 

37. Se é admitido o efeito retroativo puro, é óbvio que também se autoriza o efeito retroativo clássico, 
através dos quais o novo precedente é aplicado às causas em curso.
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mesmas condições, aí sim, o novo precedente gozaria de efeito retroativo 
(clássico ou puro).

Não é ocioso destacar que essa última hipótese é de difícil configuração, 
pois não é razoável que a comunidade jurídica e a sociedade como um todo 
estivessem equivocadas. Em casos dessa natureza, tudo conduz à inferência 
de que a diversidade de conclusões entre as instâncias ordinárias e os Tri-
bunais Superiores decorreu de uma mutação normativa ou constitucional 
e nesse caso torna-se imperioso tentar encontrar o momento em que se 
alterou a compreensão geral do direito e, consequentemente, ganhou corpo 
a previsibilidade de que poderia surgir um novo precedente paradigmático.

Com efeito, se os Tribunais Superiores puderem identificar o exato mo-
mento em que se alterou a concepção geral do direito e, consequentemente, 
ganhou corpo a previsibilidade de que – em virtude de tal alteração dos 
valores da sociedade ou da substancial alteração da realidade fática – o en-
tendimento a ser fixado em leading case pelos Tribunais Superiores pode-
ria sê-lo em sentido diverso da concepção até então corrente, deve-se fixar 
tal momento como termo inicial da eficácia temporal do novo precedente, 
embora que isso implique um efeito retroativo (MARINONI, 2010c, p. 26).

Essa noção do momento da virada da concepção geral do direito é fun-
damental para se decidir qual dos efeitos temporais se afigura o mais ade-
quado.

É que se os Tribunais Superiores, ao proferirem a decisão em sentido 
diverso da concepção geral, constatarem que tal compreensão há tantos 
anos já estava abalada por uma substancial mudança no cenário fático-nor-
mativo, poderão atribuir efeito retroativo ao novo precedente em sentido di-
verso da concepção geral sobre a questão de direito, a fim de que seja aplica-
do às causas em curso que versem sobre atos ou fatos ocorridos após essa 
virada da concepção geral do direito, ou melhor, após a mutação normativa.

Por exemplo38, suponha-se que até o ano de 1960 a inflação no Brasil 
era praticamente zero e que nessa época os tribunais ordinários entendiam 
que só poderia incidir correção monetária sobre débitos, nos casos expres-
samente previstos em lei, haja vista que a moeda não se desvalorizava com 
o decorrer do tempo – a ratio decidendi consistia em que não se desvalori-
zando a moeda com o decorrer do tempo, a incidência de correção monetá-

38. Este exemplo foi inspirado numa mutação normativa (jurisprudencial) sobre a matéria da corre-
ção monetária citada por (MENDES; COELHO; BRANCO, 2008, p. 230), porém, foi sobremaneira 
adaptado com dados hipotéticos, para fins de se atingir os objetivos da suposição.



ria, afora os casos previstos em lei, ensejaria um enriquecimento sem causa 
ao credor. Ocorre que a partir de 1962, os índices inflacionários começaram 
a subir vertiginosamente e, o STF, julgando um recurso extraordinário no 
ano de 1965 (leading case), já diante desse cenário de inflação galopante, 
decidiu que deveria incidir correção monetária sobre a dívida em questão, 
mesmo não havendo previsão legal para tanto – a ratio decidendi nesse caso 
foi que a correção monetária servia apenas para recompor o valor da mo-
eda corroído com o tempo, não ensejando, pois, qualquer enriquecimento 
sem causa do credor.

Diante dessa hipótese, indaga-se, se as causas em curso que versavam 
sobre correção monetária de dívidas contraídas a partir de 1962 deveriam 
ser julgadas com fulcro em qual ratio decidendi.

Parece óbvio que, mesmo em se tratando de um novo precedente em 
sentido diverso da concepção geral sobre a questão de direito, deveria ser-lhe 
atribuído efeito retroativo, autorizando sua aplicação às causas em curso. 
Poder-se-ia, inclusive, ir além, autorizando a ação rescisória das causas que 
versavam sobre correção monetária de dívidas contraídas após 1962 e que 
transitaram em julgado entre 1963 e 1965.

Por último, quanto ao novo precedente revogador ou modificador 
de anterior orientação jurisprudencial, defende-se a atribuição de efeito 
prospectivo (clássico ou puro)39, tendo em vista que tal precedente a todos 
surpreende, na medida em que contraria a posição das próprias Cortes en-
carregadas de unificar a interpretação da Constituição e da lei (STF e STJ, 
respectivamente), criando uma norma jurídica que não estava dentre as 
“possibilidades hermenêuticas”, já que, ao terem fixado o entendimento su-
perado, as Cortes deletaram as demais normas jurídicas então observadas 
nos tribunais ordinários.

Mais uma vez, cumpre ressaltar que com relação à regra da irretroati-
vidade da norma jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), ao princípio da segurança ju-
rídica e aos subprincípios da previsibilidade, da não surpresa e da proteção 
da confiança e da boa-fé objetiva, o mais grave é justamente esse novo pre-
cedente em sentido revogador ou modificador de anterior orientação juris-
prudencial, que surge quando os Tribunais Superiores, através de um novo 
entendimento, superam orientação pacífica e remansosa, surpreendendo a 
todos aqueles que confiaram em sua própria jurisprudência.

39. Exceto em caso de mutação normativa, conforme restará demonstrado a seguir.
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Contudo, urge destacar que é importante distinguir a simples mudan-
ça de opinião dos Tribunais Superiores, dos casos em que a alteração da 
jurisprudência decorre de uma mutação normativa. Nesta última hipótese, 
os Tribunais Superiores, ao decidirem sobre a eficácia temporal do novo 
precedente em sentido revogador ou modificador de anterior orientação ju-
risprudencial, também devem tentar encontrar o momento em que ganhou 
corpo a previsibilidade de que a orientação jurisprudencial até então vigen-
te poderia ser superada, em virtude de uma substancial mudança fático-
-normativa.

Com efeito, em constatando os Tribunais Superiores que a sociedade já 
havia perdido a confiança na jurisprudência revogada – tendo em vista que 
uma substancial alteração fático-normativa já fazia prever a possibilidade 
de surgimento de novo precedente paradigmático – devem tentar identifi-
car o exato momento em que ocorreu essa guinada, para fins de fixação do 
termo inicial da eficácia temporal do novo precedente, embora isso impli-
que um efeito retroativo.

Observe-se que, em hipóteses como essa, os Tribunais Superiores en-
contram-se responsáveis por zelar pelas justas expectativas dos jurisdicio-
nados, evitando a eficácia retroativa do novo precedente, porém, somente 
até o momento em que havia confiança generalizada na orientação juris-
prudencial superada (MARINONI, 2010a, p. 26, 30-31). Para fins de encon-
trar o momento da perda da confiança no precedente revogado, deve-se 
perquirir se as Cortes Superiores se utilizaram da technique of sinaling40, 
transformation41 ou overriding42, pois não há que se falar em afronta à es-

40. Com a técnica	da	sinalização (technique of sinaling) o tribunal não ignora que o conteúdo do 
precedente está equivocado ou não mais deve ser observado, porém, por razões de segurança 
jurídica, ao invés de revogá-lo, prefere apontar para a sua perda de consistência e sinalizar para 
a sua futura revogação (MARINONI, 2010a, p. 335). Através de tal técnica, visa-se informar à so-
ciedade que o precedente, que até então orientava sua pauta de conduta, está na iminência de ser 
revogado, de forma que os jurisdicionados não devem mais planejar seu agir com base no mesmo 
e, os que assim o fizerem, não poderão alegar afronta às justas expectativas normativas.

41. Na transformation, inobstante o resultado a que se chega no caso em julgamento seja incompatí-
vel com a ratio decidendi do precedente, tenta-se compatibilizar a solução do caso em julgamento 
com o precedente transformado ou reconstruído, mediante a atribuição de relevância aos fatos 
que foram considerados de passagem (MARINONI, 2010a, p. 344, 347). Embora se conclua pelo 
erro da tese (razão determinante) do precedente, admite-se que se chegou a resultado correto, 
ou melhor, tendo uma ação sido julgada improcedente, admite-se que chegou a resultado correto 
(improcedência), porém através de fundamento equivocado. A sua diferença para o overruling é 
que, neste, admite-se o erro tanto nas razões quanto no resultado do precedente.

42. Através do overriding a Corte limita ou restringe a incidência do precedente, como se fosse uma 
revogação parcial. Porém, o overriding aproxima-se mais do distinguishing do que de uma revoga-
ção parcial, pois apesar de o resultado do caso em julgamento ser incompatível com a totalidade 



tabilidade e às justas expectativas dos jurisdicionados, se estes já vinham 
sendo informados da iminente revogação do precedente.

Por exemplo43, suponha-se que até o ano de 2001 o STJ mantinha en-
tendimento pacífico no sentido de que era ilegal a suspensão do forneci-
mento de energia elétrica em virtude de dívida de consumo e, em caso de 
corte de energia, ainda concedia indenização por danos morais ao consu-
midor – a ratio decidendi desses julgados era de que a suspensão do forne-
cimento de energia decorrente de dívida consistia em afronta ao princípio 
da continuidade do serviço público essencial (art. 22 da Lei nº 8.078/90). 
Ocorre que a partir do ano de 2001, passou a crescer assustadoramente os 
índices de inadimplência das faturas de energia elétrica e, na mesma época, 
iniciou-se o primeiro “apagão” energético no Brasil, ensejando uma ampla 
rediscussão e reflexão sobre o tema, inclusive, fazendo surgir questiona-
mentos acerca da causa de não estarem sendo observadas as disposições 
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões Públicas) – norma 
especial com relação à matéria – que sequer tinha sua constitucionalidade 
questionada. Suponha-se, ainda, que julgando um recurso especial, no ano 
de 2003, o STJ, revendo seu posicionamento, deu provimento a recurso es-
pecial de uma concessionária de energia, entendendo que a suspensão do 
fornecimento de energia em virtude de débito, quando notificado previa-
mente o consumidor, consistia em exercício regular do direito – a ratio deci-
dendi nesse caso foi no sentido da legalidade do corte de energia, tendo em 
vista que a suspensão decorrente de débito do consumidor devidamente 
notificado não caracterizava descontinuidade do serviço público.

Nesse caso, indaga-se, as causas em curso que versam sobre cortes de 
energia realizados a partir de 2002 deveriam ser julgadas com fulcro em 
qual ratio decidendi?

A conclusão lógica é que, mesmo em se tratando de um novo preceden-
te revogador ou modificador de anterior orientação jurisprudencial, deveria 
ser-lhe atribuído efeito retroativo, autorizando sua aplicação às causas em 
curso.

Como se não bastasse, urge destacar que a atribuição de efeito pros-
pectivo clássico ou puro a um novo precedente revogador ou modificador de 
anterior orientação jurisprudencial ou a um novo precedente em sentido di-

do precedente, a restrição se dá por meio de distinções consistentes, isto é, com fulcro em situação 
relevante que não estava envolvida no precedente.

43. Este exemplo foi inspirado em caso concreto, porém, foi sobremaneira adaptado com dados hipo-
téticos, para fins de se atingir os objetivos da suposição.
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verso da concepção geral sobre a questão de direito vai depender, sempre, 
de um juízo de ponderação entre os valores em rota de colisão, pois o re-
sultado do caso em julgamento (caso vetor) é determinado imediatamente 
pela norma individual do caso concreto, que, como se viu, é naturalmente 
retroativa, pois toda sentença declara as consequências jurídicas de atos e 
fatos já ocorridos.

Assim, facilmente, percebe-se que a solução entre a aplicação de efeito 
prospectivo clássico ou puro vai depender mais dos postulados normativos 
aplicativos da proibição de excesso, da razoabilidade e da proporcionalida-
de44 e, menos, da regra da irretroatividade da norma jurídica.

Explica-se, pelo prisma da proibição de excesso, deve-se ponderar, no 
caso concreto que gera um novo precedente, de um lado, a gravidade das 
perdas e o grau de restrição aos direitos fundamentais do “vencedor” da 
demanda, caso não se aplique o novo precedente ao seu caso; e, de outro 
lado, a gravidade dos prejuízos suportados pelo vencido com a surpreen-
dente regulação das consequências jurídicas dos atos e fatos do caso em 
julgamento, na hipótese de ser-lhe aplicada a nova norma jurídica.

Deve-se ponderar também, pelo prisma da razoabilidade, a relação de 
congruência entre a medida adotada (não aplicação da nova norma jurídica 
ao caso em julgamento) e a causa (não violar a previsibilidade, proteção da 
confiança e da boa-fé com a regulação das consequências jurídicas dos atos 
e fatos do caso em julgamento, pela nova norma jurídica). Deve-se perquirir 
se a aplicação da nova ratio decidendi ao caso em julgamento causaria pre-
juízos significativos e inesperados ao vencido.

Ademais, deve-se realizar juízo de ponderação no caso concreto, pelo o 
prisma da proporcionalidade stricto sensu – de acordo com o qual um meio é 
proporcional, quando o grau de importância da promoção do fim justificar 
o grau de restrição causado aos direitos fundamentais, ou melhor, um meio 
será desproporcional, se a importância do fim não justificar a intensidade 
da restrição dos direitos fundamentais.

Assim, tomando como exemplo45 o caso do crédito-prêmio IPI – onde 
quem conseguiu reverter a jurisprudência foi um “grande ator” (Fazenda 
Nacional) –, suponha-se que o STJ tivesse acolhido a tese do Min. Herman 

44. Nesse particular, adota-se como referencial teórico a doutrina de Humberto Ávila (2009, 152-
173) a respeito dos postulados normativos aplicativos – normas de segundo grau.

45. Este exemplo foi inspirado em caso concreto, porém, foi sobremaneira adaptado com dados hipo-
téticos, para fins de se atingir os objetivos da suposição.



Benjamin de aplicar efeitos prospectivos ao novo precedente revogador ou 
modificador de anterior orientação jurisprudencial, o qual definiu que a vi-
gência do benefício do crédito-prêmio IPI encerrou-se em 05.10.1990. Ima-
gine-se, ainda, que o STJ faltava decidir pela aplicação de efeito prospectivo 
clássico ou puro.

Nesse caso, é de se indagar que grave prejuízo (ou afronta aos subprin-
cípios da previsibilidade, não surpresa e boa-fé) sofreria a União se a nova 
norma jurídica (ratio decidendi) não fosse aplicada ao caso em julgamento. 
Por outro lado, observe o grave prejuízo suportado pelo contribuinte ven-
cido – que se utilizou dos créditos por quase 14 (quatorze) anos e, assim, 
teria que restituí-los –, caso a nova norma jurídica fosse aplicada ao seu 
recurso especial.

Parece óbvio que a aplicação prospectiva pura seria a mais adequada, 
pois, se, por um lado, a não aplicação da nova norma jurídica não traria con-
sequências graves ou totalmente surpreendentes ao vencedor do recurso 
especial (Fazenda Nacional); por outro lado, a aplicação da nova norma jurí-
dica ao caso em julgamento traria sérios prejuízos ao direito do contribuin-
te, que teria que restituir todo o benefício do crédito-prêmio IPI do qual se 
utilizou por quase 14 (quatorze) anos.

Suponha-se agora outro exemplo46 – onde quem conseguiu reverter 
a jurisprudência foi um pessoa individualmente considerada. Imagine-se 
que a jurisprudência do STJ era pacífica no sentido de rejeitar a isenção do 
imposto de renda a determinada categoria profissional e que, num recur-
so especial, o consumidor sagrou-se vencedor, conseguindo reverter essa 
jurisprudência, para que se reconhecesse que a sua categoria profissional 
deveria gozar de isenção do imposto de renda. Suponha-se, ainda, que o 
STJ decidiu conferir efeito prospectivo a esse novo precedente revogador ou 
modificador de anterior orientação jurisprudencial, restando decidir apenas 
pelo efeito prospectivo puro ou clássico. Nesse caso, é de se indagar que gra-
ve prejuízo (ou afronta aos subprincípios da previsibilidade, não surpresa e 
boa-fé) sofreria a Fazenda Nacional se a nova norma jurídica (ratio deciden-
di) fosse aplicada ao caso em julgamento. Por outro lado, observe o grave 
prejuízo a ser suportado pelo contribuinte “vitorioso”, caso a nova norma 
jurídica não seja aplicada ao seu recurso especial, já que nessa hipótese não 
poderá se beneficiar com a repetição do indébito do que pagou indevida-
mente durante anos.

46. Este exemplo é totalmente hipotético.
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Parece óbvio que a eficácia prospectiva clássica seria a mais adequa-
da, pois se, por um lado, a não aplicação da nova norma jurídica não traria 
benefício considerável à Fazenda Nacional, eis que para a mesma teria sig-
nificação econômica desprezível; por outro lado, a não aplicação da nova 
norma jurídica ao caso em julgamento traria sérias restrições ao direito do 
contribuinte.

Nessa questão de aplicação de efeito prospectivo clássico ou puro, tudo 
leva a crer que o efeito prospectivo clássico se afigura o mais adequado, 
quando o vencedor do recurso que ensejou a alteração da jurisprudência 
for uma pessoa individualmente considerada e que o efeito prospectivo puro 
se mostra o mais adequado, quando o vencedor do recurso, onde se cons-
truiu a nova norma jurídica, for um “grande ator” (União, concessionária de 
telefonia, concessionária de energia elétrica etc.). 

Quanto ao efeito prospectivo a termo, parece mais adequado à jurisdi-
ção constitucional, a exemplo da ADI nº 2.240 – em que se declarou a in-
constitucionalidade da Lei baiana, que criou o Município de Luis Eduardo 
Magalhães, porém, sem pronúncia de nulidade, a fim de manter a vigência 
da lei inconstitucional por lapso temporal razoável, para que o legislador 
estadual pudesse atuar, superando a situação inconstitucional. Entretan-
to, nada impede que, na jurisdição infraconstitucional, seja atribuído efeito 
prospectivo a termo ao novo precedente revogador ou modificador de an-
terior orientação jurisprudencial ou novo precedente em sentido diverso da 
concepção geral sobre a questão de direito, quando a nova norma jurídica 
anunciada exigir um determinado tempo de maturação, para que a socieda-
de e o próprio Judiciário se adaptem melhor à mutação normativa – o fun-
damento da aplicação do efeito prospectivo a termo nesse caso estaria nas 
mesmas razões pelas quais o legislador atribui uma elástica vacatio legis 
às leis que trazem significativas mudanças, tais como o Novo Código Civil. 

Em resumo, conclui-se que:

a) ao novo precedente em sentido não surpreendente, tanto o derivado do 
STF, quanto do STJ, pode ser atribuído até o efeito retroativo puro, auto-
rizando o manejo de ação rescisória (art. 485, V, CPC) para desconstituir 
a coisa julgada formada em sentido contrário ao leading case do STF ou 
STJ. Pelas mesmas razões, tal tipo de precedente do STF enseja impug-
nação ao cumprimento de sentença (art. 475-L, II, § 1º, CPC), quando a 
decisão houver transitado em julgado com fulcro em norma ou interpre-
tação tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição; 

b) ao novo precedente em sentido diverso da concepção geral sobre a ques-
tão de direito, defende-se a atribuição de efeito prospectivo (clássico ou 



puro), se os Tribunais Superiores constatarem que, à luz do quadro fáti-
co-normativo vigente à época, teriam decidido da mesma forma que os 
tribunais ordinários. Por outro lado, em constatando que decidiriam de 
forma diversa dos tribunais ordinários, mesmo sob a vigência daquelas 
condições, aí sim, o novo precedente gozaria de efeito retroativo (clás-
sico ou puro). Ressalte-se que, em se constatando a mutação normativa 
num determinado momento anterior ao surgimento desse precedente, 
autoriza-se a aplicação de efeito retroativo clássico e, em alguns casos, 
até efeito retroativo puro, conforme exemplificado;

c) ao novo precedente revogador ou modificador de anterior orientação ju-
risprudencial, defende-se a atribuição de efeito prospectivo (clássico ou 
puro); a menos que a mudança de entendimento tenha decorrido de 
mutação normativa e se possa precisar um determinado momento an-
terior ao surgimento desse precedente em que a jurisprudência supe-
rada perdeu credibilidade, hipótese em que se autoriza a aplicação de 
efeito retroativo clássico e, em alguns casos, até efeito retroativo puro, 
conforme exemplificado;

d)	 Embora, em regra, deva ser aplicado efeito apenas prospectivo ao novo 
precedente revogador ou modificador de anterior orientação jurispru-
dencial e ao novo precedente em sentido diverso da concepção geral so-
bre a questão de direito, as novas normas jurídicas anunciadas pelos 
mesmos devem repercutir imediatamente sobre as relações jurídicas 
de trato continuado (relações permanentes ou sucessivas);

e) a questão atinente à aplicação de efeito prospectivo clássico ou puro, 
deve ser solucionada pelo juízo de ponderação no caso concreto, tudo 
levando a crer que o efeito prospectivo clássico se afigura o mais ade-
quado, quando o “vencedor” do recurso que ensejou a alteração da 
jurisprudência for uma pessoa individualmente considerada e o efeito 
prospectivo puro se mostra o mais adequado, quando o “vencedor” do 
recurso, onde se construiu a nova norma jurídica, for um “grande ator” 
(União, telefônica, concessionária de energia elétrica etc.);

f)	 o efeito prospectivo a termo, a princípio, afigura-se mais ligado à ju-
risdição constitucional, mormente, aos casos em que é pronunciada a 
inconstitucionalidade de lei sem declaração de nulidade, permitindo 
que o legislador atue dentro de prazo razoável, visando a superação da 
situação inconstitucional; porém, nada impede que seja aplicado pelo 
STJ em matéria infraconstitucional, quando a norma jurídica anunciada 
exigir um determinado tempo de maturação, para que a sociedade e o 
Judiciário se adaptem melhor à mutação normativa.
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Capítulo	XXI
O	conceito	de	justiça	no	anteprojeto		

do	Código	de	Processo	Civil:		
uma	leitura	de	sua	crise	a	partir		

da	teoria	de	John	Rawls.

Jean carlos dias1

SUMÁRIO	•	1. Introdução; 2. Uma noção do conceito de posição original; 3. Estabilidade da 
concepção de justiça; 4. O desenvolvimento da moralidade; 5. As relações entre o senso de 
justica e a moralidade pública; 6. Conclusão: a crise da justiça.

1.	INTRODUçãO

O art. 1º e o art. 6º do Anteprojeto do Código de Processo Civil 2buscam 
conectar as disposições processuais projetadas com elementos que inte-
gram a base principiológica da Constituição Brasileira e também com ele-
mentos de moralidade de cunho eminentemente teóricos.

A integração das disposições processuais com o Texto Constitucional 
forçando uma leitura pós-positivista já tem sido objeto de analise e reflexão 
há algum tempo pelos pensadores do processo. As diversas obras que de 
um modo ou de outro analisam o neoconstitucionalismo e o neoprocessua-
lismo são amplas representações dessa vertente.

1. Advogado. Doutor em Direitos Fundamentais e Relações Sociais e Mestre em Instituições Jurídico-
-Políticas pela Universidade Federal do Pará – UFPa. Pós-graduado em Direito Civil e Processo 
Civil pela UNESA – RJ. Membro do Grupo Docente Estruturante e Professor (graduação e pós-
-graduação) do Centro Universitário do Pará – CESUPA onde também coordena o Programa de 
Pós-Graduação em Direito. Professor Convidado da Escola da Magistratura do Estado do Pará. 
Professor Convidado do Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional do Ministério Públi-
co do Estado do Pará. Professor Convidado da Escola Superior da Advocacia do Estado do Pará. 
Professor convidado da Escola Judiciária do Estado do Amapá. Professor convidado em cursos 
de Pós-graduação em diversas Instituições de Ensino em vários Estado do Brasil. Presidente da 
Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB-Pa ( triênio 2010-2012). Membro do Instituto 
dos Advogados do Pará, do Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática e da Fundação 
Brasileira de Direito Econômico. Membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Pro-
cesso (ANNEP).

2. Uso o texto apresentado ao Senado.
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O que me pareceu especialmente relevante é que as disposições do 
projeto extrapolam o âmbito da interligação interpretativa entre a Lei Pro-
cessual e a Constituição. O art. 6º do Projeto prevê algum bem mais amplo. 
As referências aos princípios da dignidade humana e da moralidade, em 
especial, são claras expectativas de extensão metodológica e interpretativa 
com valores de alta densidade teórica.

Em síntese, a enumeração do art. 6º pode ser expressa como um apelo 
a aplicação da Justiça. Os valores e princípios ali expressos são claramente 
desdobramento de uma determinada concepção que, contudo, não é reve-
lada diretamente e, tanto quanto isso, pressupõe uma convenção a respeito 
de seu conteúdo.

No presente ensaio, pretendo refletir sobre essas expectativas sobretu-
do quanto a concepção de Justiça adotada pelo texto legal projetado, par-
tindo da hipótese de que essas referências deixem de revelar a crise teórica 
pela qual passa tal conceito.

Em seu “ Tratado da Justiça”, Tomás de Aquino procurou definir o que 
seria a justiça, tendo, após algumas reflexões, formulado a definição de que 
a justiça seria um “ hábito segundo o qual cada um dá ao outro o que lhe 
pertence segundo o direito, permanecendo nele como uma vontade cons-
tante e perpétua.”3

Talvez o aspecto mais fundamental dessa definição seja centrar no ho-
mem e suas ações ( hábito) o fundamento da justiça, colocado-nos como 
medida para o que é justo ou não.

Essa questão, apesar dos esforços de Tomás, permanece ainda em 
aberto, sendo muito investigada pelos pensadores que vieram depois dele.
Dentre os pensadores posteriores, o mais amplamente influente nos estu-
dos contemporâneos é o americano Jonh Rawls. 

Tomarei, no presente ensaio, como texto básico o livro “ Uma teoria da 
Justiça” que foi resultado das aulas e pesquisa na Universidade de Harvard 
e que tornou Rawls amplamente conhecido pela engenhosidade de sua te-
oria e pela retomada de conteúdo considerados então esgotados. Lembro 
que o autor efetuou diversas revisões de sua teoria no decorrer de sua vida, 
mas penso que o insight original continua sendo um ponto de partida privi-
legiado no âmbito do tema que abordarei neste ensaio.

3. Tratado da Justica. Porto (Portugal) : Rés. Sem data. Trad. Fernando Couto.



Há em Rawls uma busca pela definição da justiça no momento da atri-
buição de direitos aos membros de uma comunidade plural. Esse expedien-
te tem ampla repercussão na filosofia política, mas também é central para a 
avaliação do Direito que uma comunidade institucionaliza.

A investigação do conceito político e jurídico de justiça em Rawls ofe-
rece a possibilidade de especular acerca da tão propalada crise dessa idéia, 
e tentar reposicionar esse debate tendo como pano de fundo a moralidade.

A demonstração da conexão da moralidade e do senso de justiça parece-
-me indicar que a propalada crise da justiça é na verdade uma conseqüência 
de uma mais ampla crise da moralidade ( principio recursivo a que o ante-
projeto é tributário) que pode e deve ser pensada heuristicamente a partir 
de Rawls.

Essa perspectiva moral do senso de justiça parece oferecer um grande 
interesse para a nossa sociedade contemporânea, onde o debate acerca da 
justiça foi abolido ou desprezado por ser considerado fluido, inútil ou mes-
mo ilusório.

Proponho com este ensaio a retomada do tema da justiça com base em 
Rawls supondo que seja possível usar sua teoria como marco para a inves-
tigação das relações entre a justiça e moralidade no mundo atual e em es-
pecial na compreensão das repercussões teóricas do Projeto de Código de 
Processo Civil.

2.	UMA	NOçãO	DO	CONCEITO	DE	POSIçãO	ORIgINAL

Diante dos conflitos sociais, isto é, dos choques entre interesses dos 
membros da sociedade que sempre estão em franco embate4, em constante 
oposição face a insuficiência de meios para satisfação dos desejos individu-
ais, a própria sociedade, visando a sua preservação, cria meios de pacifica-
ção.

Esses meios não decorrem de uma opção, por assim dizer, objetiva no 
sentido de criação de um sistema de resolução de conflitos, mas sim e prin-
cipalmente, vão se constituindo através das próprias interações sociais.

Há, assim, o desenvolvimento do sistema de ação e reação que Hegel5 
reconhece como “mecânica da necessidade”, que acaba por justificar a pró-
pria criação do Estado como entidade soberana que se impõe como solu-

4. Delacampagne, Christian. A filosofia política hoje. P. 167. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2001.
5. Müller, Marcos Lutz. Filosofia Política. V.2. p. 31/32. Porto Alegre: LP&M. 1998.
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cionador daqueles embates, à medida que se torna mediador dos interesses 
dos indivíduos.

No entanto, é preciso investigar se as soluções obtidas podem ser reco-
nhecidas como justas, se tomarmos por base o conceito de justiça como um 
acordo sistematicamente constituído pela sociedade. Um tal acordo pres-
suporia a existência de determinados fatores a partir do qual essa noção de 
justiça pudesse ser testada.

É claro que as estruturas de um acordo de tal natureza, revelaria os 
termos aos quais os indivíduos estariam em condição de aderir, imbuídos 
de determinados objetivos e mediante certas relações entre si próprios. Em 
sentido mais preciso, a atribuição recíprocas de direitos depende da conso-
lidação de juízos morais.

Esse consenso, porém, somente interessa a nossa análise à medida em 
que não for resultado da impossibilidade de imposição de uns aos outros, 
pela existência de um equilíbrio de forças, ou ainda, como resultado de uma 
opção puramente arbitrária.6

Exige-se que os indivíduos sejam capazes de formular um acordo base-
ando-se essencialmente no conceito do que é adequado pela avaliação do 
juízo moral de cada um que, por via de conseqüência, represente o senso de 
justiça que informaria a decisão consensual.

Quando as partes estão nessa situação ocorre o que Rawls define como 
posição original. Aliás, define essa idéia como sendo um “ status quo no qual 
qualquer consenso atingido é justo”.7

A posição original , assim, retrata um determinado momento no cur-
so de dinamização de juízos morais que produzem uma solução entendi-
da como justa. Nesse sentido, a solução justa aponta para um conjunto de 
princípios que norteiam os juízo morais produzidos, e que, em sua essência, 
demonstram a existência de uma matriz de justiça que norteiam o senso 
humano do justo, idéias que serão mais bem abordadas adiante.

Na verdade, essa posição não se destina a explicar a conduta humana,8 
mas sim a formular um ponto de partida hipotético que seja suficiente para 
comportar o desenvolvimento da reflexão acerca do questionamento quan-
to a existência de um senso de Justiça.

6. Daí a importância da concepção da posição original.
7. Rawls, Jonh. Uma teoria da Justiça. P. 129. São Paulo: Martins Fontes. 2000.
8. Rawls, Jonh. P. 131. Op.cit.



A posição original , então, busca apenas retratar os juízos morais rea-
lizados pelos indivíduos e nesse sentido apoiar a investigação do senso do 
justo por ele condicionados.9

Isso importa ao nosso estudo, porque o próprio Rawls define que as 
condições de justiça interferem na posição original na medida em que “seu 
objetivo é refletir, na descrição da posição original, as relações dos indiví-
duos entre si, relações estas que preparam o cenário para as questões da 
justiça.”10

Essa posição original, assim, traduz os princípios que permitem a con-
ciliação das reivindicações gerais dos indivíduos, seja em relação às insti-
tuições, seja em relação a todos entre si.

A posição original , assim, é um momento hipotético onde os indivíduos 
poderiam decidir acerca dos princípios de justiça que serão adotados pela 
sociedade. Nesse exato momento as pessoas não teriam como prever o que 
efetivamente ocorrerá, mas, imbuído de seus juízos morais, deverão sele-
cionar os valores que serão estruturalmente protegidos e utilizados.

3.	ESTABILIDADE	DA	CONCEPçãO	DE	JUSTIçA.

Para Rawls, a sociedade bem organizada é aquela estruturada para 
produzir o bem de seus membros e concretamente regulada por uma con-
cepção comum de justiça.11

Essa concepção comum significa que os membros da sociedade acei-
tam, coletivamente, determinados princípios de justiça, que de modo algum 
são isolados ou individuais, pelo contrário, são eminentemente públicos.

Com isso se quer dizer que tais princípios são de conhecimento de to-
dos e por isso são amplamente reconhecidos como limitativos da noção so-
cial de justiça.

Por outro lado, além desses princípios públicos, considerar-se-á como 
bem organizada a sociedade quando as suas instituições atenderem aos 
princípios intersubjetivos de justiça.

9. Nesse aspecto a teoria de Rawls é tributária das concepções de Kant, como o próprio autor reco-
nhece ao efetuar um leitura específica visando pontuar no tempo a situação de uma pessoas ou 
grupo dotados de racionalidade e igualdade para escolher o conjunto de princípios que pautariam 
sua conduta. Op. Cit. p. 281.

10. Rawls, Jonh. P. 140. Op.cit.
11. Rawls, Jonh. P. 504, op. Cit.
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Assim, o conceito de sociedade bem organizada se funda no binômio: 
princípios públicos de justiça e instituições que os refletem.

Esses princípios, por sua vez, refletem a concepção de justiça constitu-
ída em função da vida humana tal como conhecida pelos indivíduos de uma 
determinada sociedade. Esses princípios acabam formando um tecido que 
indica a concepção pública de justiça. A existência dessa concepção induz, 
como aponta Rawls12, os membros da sociedade a agir em estrita consonân-
cia com esses princípios.

A premissa, portanto, é a de que, reconhecendo a justiça nas institui-
ções e sendo públicos os princípios a ela relativos, os membros da socieda-
de sentirão o desejo de agir de forma justa tomando por referência esses 
parâmetros. Esse desejo, contudo, não seria puramente psicológico, pelo 
contrário, seria política e juridicamente adotado em função da aceitação 
da própria existência da comunidade como um meio de vida cooperativa 
em meio a um ambiente adverso. Logo, a adesão gera uma ação humana 
concreta no sentido do respeito e desenvolvimento desses princípios insti-
tuídos de forma social e com ampla participação de todos.

Essa noção inicial é fundamental para compreender o sentido de esta-
bilidade que Rawls afirma em sua teoria. 

Quando as instituições de uma determinada sociedade são considera-
das justas conforme os princípios por ela mesma definidos, seus indivíduos 
tendem a multiplicar o conteúdo de justiça nelas presente.

Esse processo de conservação do conteúdo de justiça por meio do reco-
nhecimento e reprodução, tende a perpetuar a própria sociedade ao longo 
do tempo. Essa é a razão porque a sociedade bem organizada ( que atende 
os princípios de justiça) provavelmente possui um alto grau de estabilida-
de.

A reprodução da justiça expressa pelas instituições sociais gera a ne-
cessidade de preservação desse estado ideal de coisas, que por sua vez exi-
ge que cada uma dos indivíduos aja de modo a preservá-la.

Essa ação preservativa acaba por gerar um senso correspondente de 
justiça, que arraiga-se aos indivíduos passando a condicionar suas condu-
tas que de outro modo seriam pautadas por seus interesses puramente in-
dividuais ainda que injustos.

12. Rawls, Jonh. P 504, op. Cit.



Quanto mais forte for o desejo dos indivíduos de agir de forma justa 
mais estável será essa concepção de justiça. Haveria uma continuo fluxo e 
influxo entre a noção de justiça e as instituições sociais.

A estabilidade dessa concepção, por sua vez, depende de que o senso 
de justiça e os objetivos por ela pretendidos sejam capazes de sobrepujar as 
propensões para a prática da injustiça.

Com isso numa situação original os indivíduos devem adotar o sistema 
de princípios (concepções) mais estáveis, ou seja, os mais hábeis a coibir os 
interesses pessoais possivelmente injustos.

Isso nos importa porque se afigura como improvável que indivíduos 
que procurem exclusivamente a satisfação de seus próprios interesses se-
jam capazes de produzir um senso de justiça.

O senso de justiça, assim, reflete necessariamente uma preocupação 
com o outro e com todos à medida em que estabelece uma relação do que 
deve ser aceitável e o que não, diante dos comportamentos possivelmente 
adotáveis.

Nesse sentido, se os indivíduos todos possuem uma condição funda-
mental que os inclina a atribuir um senso especifico de justiça, somente 
pode-se admitir que isso decorra de um fundo moral ou da busca por maxi-
mização do bem individual.

Essa segunda possibilidade, tem por premissa que o bem social se com-
põe dos bens individuais somados, sendo, assim, a noção de justiça correla-
ta, influenciada pela doutrina utilitarista. Essa noção é incapaz de gerar es-
tabilidade porque associa os interesses individuais à essência do que é justo 
afastando a intersubjetividade necessária á adesão de todos os membros de 
uma comunidade. Á medida em que centra no próprio interesse individual 
a essência do justo essa idéia permitiria considerar qualquer interesse com 
justo à proporção que integrasse o conjunto de bens individuais que em 
última instância formam o bem social. No âmbito da filosofia política e da 
filosofia do Direito contemporâneas essas idéias são anacrônicas. 

Rawls, acredita que as pessoas tendem a agir de forma justa quando vi-
vem em instituições justas, pautadas por princípios de justiça amplamente 
compartilhados, que geram de forma ostensiva benefícios a todos.

Essa constatação relaciona-se com a estabilidade da concepção de jus-
tiça porque permite deduzir que o senso de justiça se sustenta em si mes-
mo, quer por um fundamento puramente ligado ao próprio interesse dos 
indivíduos em preservar o sistema social que é capaz de gerar benefícios a 
todos, quer por um fundamento moral que examinarei adiante.
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Em Rawls, equilíbrio não corresponde à estabilidade. Há equilíbrio 
quando as forças atuantes em um sistema se equivalem promovendo as-
sim uma eventual constância desde que não existam fatores externos que 
influenciem esse estado. Para que o equilíbrio seja estável é necessário que 
havendo a interferência de fatores externos ao sistema, sua forças rearran-
jem-se de modo a produzir um novo estado de equilíbrio.

Sendo a concepção de justiça algo, por definição, sistemático aplica-se 
a ela o que dissemos acerca de equilíbrio e estabilidade. Nesse contexto, a 
concepção de justiça de uma sociedade não determina a inalterabilidade de 
suas instituições, mas tão somente que as mudanças devem promover uma 
readequação das forças internas que ao final garantem a continuidade da 
mesma condição de justiça antes verificada.

Vale dizer que a mesma noção aplica-se quando as próprias forças in-
ternas, por quaisquer razões, sofrem um abalo que determina seu reposi-
cionamento.

Então, podemos entender em Rawls uma preocupação objetiva em re-
conhecer que a estabilidade produz na sociedade a necessidade (desejo) de 
manter o mesmo sentido de concepção de justiça.

E isso, excluindo o fundamento moral, funda-se essencialmente no in-
teresse da sociedade de manter as instituições capazes de gerar benefícios 
a todos, sendo justas e, assim, gerando o efeito multiplicador.

4.	O	DESENVOLVIMENTO	DA	MORALIDADE.

Para uma análise ética da justiça como a que pretende Rawls torna-se 
fundamental estabelecer o sentido da moralidade no comportamento e na 
compreensão das pessoas acerca do conceito de Justiça.

Torna-se necessário porque Rawls vê na Justiça uma dimensão da 
moralidade e isso na exata proporção que reconhece a contratualidade na 
formação da sociedade.

Em sua teoria Rawls aponta que os sentimentos morais são necessários 
para garantir a estabilidade da concepção de Justiça, se entendemos como 
reflexo da estrutura básica.13

Esses sentimento morais, por sua vez, não parecem ter uma origem 
social evidente, o que o leva a analisar a teoria da aprendizagem social. Ba-

13. Op. Cit. p. 508.



sicamente conclui que a sociedade consegue reprimir o desejo individual 
prejudicial aos outros e a própria sociedade por meio de um processo con-
tínuo de aprovação e desaprovação.

Esse processo, contudo, depende de uma posição de autoridade, que 
pode sistematicamente ser desempenhado pelos líderes da família14, pelo 
grupo, ou mesmo por toda a sociedade.

O resultado desse processo é produzir em todos os membros da socie-
dade o adestramento psicológico, de forma a incentivar a prática do que é 
correto – bom para a sociedades e para os outros – do que é errado – ruim 
para a sociedade e para os outros.

Nesse sentido, aponta Rawls que esse treinamento “modela, de forma 
mais ou menor definida, nossa natureza original”.15

No entanto, essa modelagem pode ser oriunda tanto da necessidade 
de responder as ansiedades pessoais de forma não racional (inconscien-
te) como resultante do processo racional de valorização da convivência no 
meio social sendo , assim, uma reação intelectual.

Posto desse modo, percebe-se que a finalidade de Rawls ao adentrar no 
desenvolvimento da moralidade é tentar identificar a “concepção de justiça 
que deve ser aprendida”16

O primeiro estágio do desenvolvimento da moralidade é identificado 
como sendo a “moralidade de autoridade” esse estágio caracteriza-se pela 
impossibilidade do indivíduo de avaliar e rejeitar liminarmente a validade 
dos preceitos e injunções que lhe são impostos por aqueles que possuem 
essa autoridade.

Essa moralidade fundamenta-se numa inegável relação de poder, uma 
vez que o líder tem o papel de impor a concepção moral que acredita sem 
permitir – até porque o indivíduo para isso não tem meios – a validação 
racional do que a ele está sujeito.

Como paradigma fundamental a família é mostrada como gestora da 
concepção de justiça à medida em que seus líderes podem impor às crian-
ças um sentido moral que será tomado como verdadeiro e que , assim, deve 
ser adotado.

14. A expressão utilizada por Rawls “pais” não parece traduzir todas as hipóteses familiares, pelo que 
adotamos em substituição essa locução.

15. Op. Cit. p. 509.
16. Op. Cit. p. 512.
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É evidente que nesse estágio a conduta será pautada por um conjunto 
de preceitos, de ordens, que deverão ser cumpridas pelos indivíduos sujei-
tos a autoridade do líder.

O segundo estágio da moralidade é a de grupo.
Nessa fase, a moralidade do grupo estará calcada sobre a existência de 

um referencial ideal que será a baliza para as diversas funções ou papéis 
que os indivíduos ativos deverão ocupar.

O entrecruzamento desses ideais permite a construção de uma visão 
calcada na multiplicidade de pontos de vista, tendendo a uma análise global 
da moralidade sob estas diversas perspectivas intelectualmente reconheci-
das.

Para cada papel ou função corresponderá um ideal, de modo que à me-
dida que desempenha diversos papéis ou funções o indivíduo é levado “de 
forma bastante natural, a uma moralidade de princípios”17

A terceira fase do desenvolvimento da moralidade é chamada de mora-
lidade de princípios.

Quando o grupo foi capaz de gerar um sistema de ideais suficientemen-
te apto a produzir um série de regras abstratas bastante amplas e públicas 
aptas a significar a conduta de seus membros, produz “padrões de justiça.”.18

Esses padrões refletem a definição pública de justiça e geram um in-
teresse natural dos indivíduos por todas as variantes que possam alterar a 
estabilidade dessa concepção seja por fatores externos seja por reposicio-
namento das forças internas da própria sociedade.

Nesse sentido, os padrões públicos de justiça passam a funcionar como 
um instrumento de equilíbrio entre os interesses individuais em conflito, 
e mais, à medida em que são representativos dos valores aceitos por todos 
como benéficos, justos e estáveis, acabam por produzir o senso de justiça 
correspondente.

A produção desse senso de justiça nos leva, então, a aceitação das insti-
tuições justas que a nós se aplicam e a nos dispor a preservar as instituições 
que o representam e modificar as desconformes.

Esse caminhar levaria ao desprendimento do bem como alvo levando 
a um comportamento justo escolhido puramente pela intenção de agir e 
proceder de forma justa.

17. Op. Cit. p. 519.
18. Op. Cit. p. 525.



Essa opção racional seria alcançada simplesmente porque os princí-
pios enfim apontam para forma aceitas de promover a análise dos interes-
ses humanos, além disso, Rawls aponta como razão o fato de que o senso de 
justiça é um prolongamento do amor pela humanidade.19

Isso significa que a busca pelo bem não é tão simples quando diversos 
objetos desse bem são conflitantes, nesse caso, essa busca deveria ser pau-
tada pelo senso de justiça.

Observe-se que tal senso exige um exercício de racionalidade que veda 
a arbitrariedade, ou seja, ausência de relação com os objetivos de bem-es-
tar pretendidos.

A moralidade de princípios permite, assim, a formação de um tecido 
onde os princípios gerais são meios de ordenar adequadamente os ideais 
secundários em um sistema coerente e inteligível.

Assim, no terceiro estágio a justiça seria determinada pela moralidade 
[ de princípios] contida objetivamente na análise de um determinado fato.

5.	 AS	 RELAçõES	 ENTRE	 O	 SENSO	 DE	 JUSTICA	 E	 A	 MORALIDADE	
PúBLICA.

Nesse sentido, como vimos, em Rawls o sentido de justiça está inequi-
vocamente ligado ao quociente de moralidade impregnado pela adesão do 
individuo aos padrões construídos intersubjetivamente.

A justiça, assim, se manifestaria na avaliação que um indivíduo na posição 
original ( racional, igual e livre) fizesse acerca de uma determinada decisão 
social guiado pelo senso de moralidade que refletisse os princípios morais 
adotados pela sociedade a que pertence e que são desejavelmente estáveis.

Ocorre que esse senso de justiça somente pode ser obtido por meio do 
conhecimento e compreensão contínuos, e ele mesmo depende do reconhe-
cimento do mundo social e do que é justo e injusto.20

Na teoria de Rawls o senso de justiça como manifestação da morali-
dade passa pelos estágios de seu desenvolvimento de forma progressiva, 
fazendo com que o avanço induza a conformação de um novo plano de com-
preensão.

Para Rawls, o senso de justiça, assim, mais que uma equação forçada 
psicologicamente decorre da extensão dos vínculos naturais entre os indi-
víduos e sua preocupação com o bem comum.21

19. OP. Cit. p. 528.
20. Op. Cit. p. 550.
21. Op. Cit. p.551.
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Por essa razão, a visão da Rawls assenta-se sobre a construção de que 
todos desejam o bem comum e agir de forma justa significa solicitar a todos 
os demais que também o façam.

Essa busca pela justiça reflete as três leis psicológicas por ele desen-
volvidas e que se fundam em três elementos essenciais: preocupação com 
o nosso próprio bem, consciência do significado dos valores morais e que 
os que atendem a esses requisitos devem ser estimados e admirados pela 
sociedade.

Não podemos perder de vista que a concepção do objeto da justiça de 
Rawls é absurdamente clara: “ Para nós o objeto primário da justiça é a 
estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a maneira pela qual as 
instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres funda-
mentais e determinam a divisão de vantagens provenientes da cooperação 
social.”22

A justiça como eqüidade que é o núcleo da teoria de Rawls traduz a 
idéia de que todos os indivíduos em uma mesma situação hipotética e igual 
(eqüitativa) de forma racional e livre definam quais seriam os princípios de 
justiça deverão ser adotados. 

No entanto, esses princípios livremente acordados não surgem do 
mero debate e assentimento, pelo contrário, refletem os juízos ponderados 
dos indivíduos. Para o autor , juízos ponderados são exatamente aqueles ca-
pazes de traduzir no mais alto de grau de pureza nossas qualidades morais, 
assim, mais que tudo, o juízo ponderado retrataria nosso mais profundo 
sentido de moralidade.

Nesse sentido a concepção de justiça na teoria de Rawls possui uma na-
tureza essencialmente moral, ao ponto em que reconhece que elas tratam 
dos “princípios que controlam as nossas forças morais, ou, mais especifica-
mente, o nosso senso de justiça”.23

6.	CONCLUSãO:	A	CRISE	DA	JUSTIçA.

Não parece haver dúvida que a concepção de justiça da Rawls não 
se situa unicamente no campo da moral, como , aliás, perceberam os 
comentaristas de sua obra.24

22. op. Cit. p.7/8
23. op. Cit. p. 54.
24. Bitar, Eduardo C. B. Teorias sobre a Justiça. P. 209. São Paulo: Juarez de Oliveira. 2000.



A existência de uma conexão com a economia, com a política, contudo, 
não pode deixar-nos de reconhecer o peso da moralidade em sua concep-
ção teórica. 

Observamos que concepção da posição original, como pressuposto hi-
potético, mais que qualquer outra finalidade, visa definir o que realmente 
há de importante no homem e pelo quê ele se recusaria a transigir.

Esse conteúdo moral exposto na decisão definidora dos parâmetros 
que a sociedade adotará como princípios de justiça não somente revela a 
intensidade moral da concepção da Rawls como oferecer um redireciona-
mento do estudo da justiça como valor jurídico.

A crise do conceito jurídico do valor “justiça” foi reconhecida e propala-
da por autores de varias matizes. Alf Ross, por exemplo, vê nela uma crença 
ideológica que não admite qualquer argumentação em contrário por ser efe-
tivamente ilusória.25 Esse ponto de vista ainda que fundado em outros mar-
cos pode ser considerada uma idéia bastante convencional nos nossos dias.

É contra essa desilusão que Rawls se insurge. A sua teoria se apresenta 
como uma alternativa que procura densificar o conteúdo do conceito “jus-
tiça” por meio da adoção dos seus princípios fundamentais da igualdade e 
da diferença.

O que se pontua nessa aproximação é que o resultado tende muito mais 
a oferecer um conceito realmente diretivo e hábil a se constituir como um 
critério objetivo de validação social de decisões que a simples negação da 
existência desse valor.

Parece-nos fundamental na teoria de Rawls essa tentativa de reconci-
liação entre a Moral e o Direito, oferecendo um critério de avaliação das 
instituições exatamente em função de sua potencialidade para realização 
da justiça. 

Daí mesmo decorre a importância dada a estabilidade, porque, somen-
te mediante a construção histórico-cultural é que se torna possível definir 
quais são os valores circunstanciais e os fundamentais de uma sociedade.

Com isso retira-se o foco no momento e passa-se a considerar a evolu-
ção social como um processo que seleciona os valores que necessariamente 
serão adotados, protegidos, por ser considerados essenciais a manutenção 
do grupo e ao seu senso de justiça.

25. Ross, Alf. Direito e Justiça. P. 321. Bauru (SP): Edipro. 2000.
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Quando analisa o desenvolvimento da moralidade, Rawls traz a tona o 
aspecto psicológico do senso de justiça procurando demonstrar que o este 
decorre de um fundamento moral que exige, contudo, a capacidade de vali-
dação de seus pressupostos pelos próprios indivíduos.  Com isso ele 
associa a justiça com o processo de desenvolvimento moral esclarecendo 
uma associação que após se afigura como evidente.

A par desse aspecto, o senso de justiça, pode ser visto como um fator 
de agregação social, isto é, como um fator específico de identidade que se 
apropria dos conceitos morais de todos os indivíduos.

Essa preocupação longe de ser puramente abstrata serviria como refe-
rencial para validação filosófica de uma Lei ou de uma decisão judicial, por 
exemplo, à medida em que se demonstrasse a coerência com os princípios 
da teoria que apresentam forte matiz moral.

Desse modo, parece-nos que entre as grandes contribuições da teoria é 
o renascimento da discussão da justiça como valor social e, mais especial-
mente, jurídico.

Estritamente do ponto de vista da análise do texto do projeto do novo 
Código de Processo Civil, o art. 6º aponta para a revalorização do conceito 
de justiça como uma das fontes informadoras da aplicação da Lei nesse âm-
bito.

Não se trata, nesse dispositivo de uma remissão desconexa ao Texto 
Constitucional, mas da busca por revitalizar o conceito de justiça sob sua 
ótica operacional colocando-a como ponto de inflexão da atuação judicial 
no campo processual.

Nesse aspecto o texto projetado está atualizada com a discussão con-
temporânea quanto ao conceito e mais propriamente com a atuação juris-
dicional como veiculo para sua concretização.

Aliás, à guisa de conclusão parece-nos adequado destacar o pensamen-
to do próprio autor: “ A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, 
como a verdade é dos sistemas de pensamento.”26

26. Op. Cit. p. 3. 



Capítulo	XXII
Uma	visão	crítica	sobre	alguns		

aspectos	recursais	do	projeto	do	NCPC

José Henrique Mouta Araújo1

SUMÁRIO	•	 I. Considerações introdutórias; II. Prazos recursais e apelos prematuros; iii. 
Efeitos dos recursos, juízo de admissibilidade e requerimento preparatório recursal: algu-
mas críticas; IV. A preclusão da matéria decidida em 1º grau e o agravo retido; v. o julga-
mento dos recursos repetitivos

I.	CONSIDERAçõES	INTRODUTóRIAS

O projeto do novo CPC (que passa a ser chamado neste ensaio de NCPC)2 
pretende superar alguns pontos de estrangulamento do sistema e abreviar 
o tempo de duração dos processos judiciais. Em relação aos aspectos que 
merecem alteração legislativa, um dos pontos que mais é lembrado refere-
-se aos recursos.

Nesse contexto, o projeto original do NCPC procura modificar os prazos 
recursais, restringir o cabimento do agravo de instrumento em face de deci-
sões de 1º grau, extinguir os embargos infringentes e o agravo retido, além 
de retirar o efeito suspensivo legal dos recursos. Claro que estão ocorrendo 
vários debates e apresentadas emendas visando rever alguns dispositivos 
contidos na redação original do projeto.

Neste breve ensaio procurar-se-á apresentar algumas alterações pre-
tendidas pelo projeto no que respeita aos recursos e suas consequências 
práticas, senão vejamos:

II.	PRAzOS	RECURSAIS	E	APELOS	PREMATUROS

O NCPC pretende facilitar o trabalho dos operadores do direito em rela-
ção aos prazos processuais, incluindo os recursais, criando regra única. Os 

1. Pós-Doutor (Universidade de Lisboa), doutor e mestre e em direito (UFPA), professor titular da 
Universidade da Amazônia, do Cesupa e da Faci, advogado e procurador do Estado do Pará (www.
henriquemouta.com.br).

2. Serão indicados, durante o ensaio, os dispositivos originais do projeto, bem como as modificações 
sugeridas pelo Senado Federal.
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prazos passarão a correr apenas em dias úteis (art. 174, do NCPC c/c art. 
186 da versão apresentada pelo Senado)3 e serão de 15 dias para qualquer 
recurso (art. 907, § único, do NCPC e art. 948 do Senado), exceto para os 
embargos declaratórios, que continuarão com prazo de 05 dias (art. 938 
c/c 907, § único, do NCPC e 977 C/C 948, §1º, do Senado)4.

Particularmente acredito que a contagem em dias úteis pode gerar 
algum atropelo prático, especialmente nos casos de feriados locais (mu-
nicipais, estaduais). Ora, considerando que é dever da parte comprovar a 
tempestividade de seu recurso, deverá ter a cautela de fazer juntada de do-
cumento comprobatório da interposição tempestiva.

O assunto não é novo no âmbito dos Tribunais Superiores, como se pas-
sa a demonstrar:

“Processual civil. Administrativo. Servidor público. Agravo de instrumento. Tem-
pestividade. Portaria do Presidente do Tribunal a quo. Feriado local. Suspensão 
do prazo recursal. Ausência de comprovação em momento oportuno. Responsabi-
lidade exclusiva do agravante. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência 
dominante do STJ estabelece que para fins de demonstração da tempestividade 
do recurso, incumbe à parte, no momento da interposição, comprovar a ocorrên-
cia de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriado local ou de 
portaria do Presidente do Tribunal a quo. Prescreve, ademais, que não há de se 
admitir a juntada posterior do documento comprobatório. 2. É da responsabilida-
de exclusiva do agravante zelar pela correta formação do instrumento. 3. Agravo 
regimental não provido” (AgRg no Ag 1384047 / MG – Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques – 2ª Turma – J. em 01/12/2011 – DJe 15/12/2011).

Processual civil. Agravo de instrumento intempestivo. Suspensão dos prazos pro-
cessuais no tribunal a quo. Ausência de comprovação no momento da interpo-
sição do recurso. 1. É intempestivo o agravo de instrumento interposto fora do 
prazo legal disposto no art. 544 do Código de Processo Civil. 2. Esta Corte entende 
que o momento oportuno para se comprovar a tempestividade do recurso é o da 
interposição, quando deve ser confirmada a existência de feriados locais, com a 
legislação pertinente ou a portaria do presidente do Tribunal a quo. Precedentes. 
Agravo regimental improvido” (AgRg no Ag 1369775 / SP – Rel. Min. Humberto 
Martins – 2ª Turma – J. em 01/12/2011 – DJe 09/12/2011).

E mais. Levando em conta que os recursos aos Tribunais Superiores 
possuem admissibilidade bifásica, é comum o órgão local dar seguimento 

3. Lembro que esta nova regra pretende atingir apenas os prazos em dias, não havendo qualquer 
alteração em relação aos prazos em horas, minutos e meses.

4. Interessante notar que o parágrafo único, do art. 937, do NCPC (art.976, parágrafo único, da reda-
ção oriunda do Senado), consagra também o prazo de 05 dias para a contraminuta aos embargos 
de declaração, quando requerido efeito modificativo, consagrando a garantia do contraditório e 
atendendo pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial.



ao recurso, por conhecer do evento que gerou a suspensão do prazo, e o Tri-
bunal Superior negar seguimento pela falta de comprovação da tempestivi-
dade recursal, o que demonstra que a regra pretendida pelo projeto gerará 
maior responsabilidade ao recorrente. Foi exatamente isso que decidiu o 
julgado do STJ cuja ementa se transcreve:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Processo civil e administrativo. 
Recurso especial intempestivo. Juízo prévio na instância a quo. Não vinculação. 
Suspensão de expediente forense. Ato normativo da corte de origem. Necessida-
de de comprovação. Ausência. Agravo improvido. 1. O juízo de admissibilidade 
do recurso especial está sujeito ao duplo controle, razão pela qual a aferição da 
tempestividade do apelo nobre pela instância ordinária não vincula este Superior 
Tribunal de Justiça. 2. Consoante entendimento da Corte Especial, cabe à parte 
comprovar no momento da interposição do agravo de instrumento a ocorrência 
de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriado local, ponto fa-
cultativo ou recesso forense, a fim de que seja aferida a tempestividade do re-
curso. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Ag 1265858 / PR 
– Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6ª Turma – J. em 01/12/2011 
– DJe 14/12/2011).

Portanto, a pretendida contagem de prazos processuais (inclusive os 
recursais) em dias úteis irá gerar necessidade de maior cautela ao interes-
sado, especialmente no que respeita aos eventos locais, cuja comprovação 
da tempestividade do ato praticado é de sua responsabilidade.

Outro aspecto interessante do projeto, e desta feita elogiável, se refere 
ao recurso prematuro e a discussão acerca de sua (in) tempestividade.

Não é de hoje que este tema provoca divergência interpretativa. Em 
trabalho específico, apresentei algumas observações visando defender a 
tempestividade do recurso interposto antes do início de fluência do prazo 
recursal, inclusive apresentando críticas em relação ao Enunciado da Sú-
mula 418 do STJ5, que possui a seguinte redação: 

“É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos 
embargos de declaração, sem posterior ratificação”.

Este Enunciado de Súmula acompanha uma série de precedentes no 
âmbito daquele Tribunal6 e impõe ao recorrente prematuro o ônus de rati-
ficar o apelo especial, sob pena de ser considerado inadmissível. Aliás, pelo 
natural processo de verticalização das decisões sumuladas dos Tribunais 

5. ARAÚJO, José Henrique Mouta. Indagações acerca da intempestividade do recurso prematuro e 
a Súmula nº 418 do STJ. Revista Dialética de Direito Processual nº 88, São Paulo : Dialética, ju-
lho/2010, pp. 41-50.

6. Dentre outros, ver o RESp 1000710 /RS (J. em 06.08.2009, DJ de 25.09.2009), o RESp 877106/MG 
(J. em 10.08.2009, DJ de 10.09.2009), e RESp 854.235/SP (J. em 08.04.2008 e DJ de 18.04.2008).
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Superiores, por certo o entendimento também deverá alcançar outros re-
cursos prematuros em tramitação nos tribunais locais (v.g., apelação inter-
posta antes do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da 
mesma sentença).

A questão enfrentada era, e continua sendo, a seguinte: poderá ser con-
siderado tempestivo o recurso não ratificado após a publicação do acór-
dão? Nelson Monteiro Neto, aponta que:

“Não parece despropositado entender, ademais, que a publicação do acórdão no 
órgão oficial convalida o “recurso prematuro”. Se a função precípua dos prazos 
consiste em abreviar os pleitos, o que não se pode aceitar, obviamente, é o re-
curso interposto depois de fluido o lapso de tempo, não o interposto antes do 
prazo, eventualidade esta que, por sinal, em nada influi no desfecho do processo, 
de modo algum prejudica a quem quer que seja”7

Em verdade, já existiam vários julgados no mesmo sentido do Enun-
ciado em questão, quer do STF (inclusive quanto a intempestividade do re-
curso se interposto entre a publicação da notícia de julgamento e do acórdão 
respectivo)8, quer do STJ9, que indicavam a necessidade de ratificação do 
recurso após a publicação do acórdão recorrido.

Neste fulgor, no trabalho apresentado, defendeu-se a tempestividade 
do recurso prematuro, o que, pela leitura do art. 174, parágrafo único, do 
NCPC (art. 186, §1º, da redação oriunda do Senado), parece ser o caminho 
traçado pela Comissão que elaborou o projeto em comento. Se a parte pre-
tende se antecipar, por que não admitir a tempestividade de tal atuação, eis 
que se deu por ciente com a interposição de seu recurso? A tese de intem-
pestividade do apelo prematuro, neste fulgor, contraria os princípios pro-

7. Viabilidade do “recurso prematuro”: orientação atual do STJ, não do STF. RDDP nº. 30, setem-
bro/2005, p. 97.

8. Registra-se passagem da ementa do acórdão RE 86.936, da Década de 70, (J. em 29.08.1978, DJ de 
20.10.1978 – Rel. Min. Cordeiro Guerra – 2ª Turma), onde consta: “o termo inicial do prazo para 
recorrer extraordinariamente pressupõe que o acórdão tenha sido lavrado, assinado e publicadas 
as suas conclusões, não bastando a simples publicação da notícia de julgamento, ainda que em mi-
nuciosa súmula do decidido”. Mais recentemente o STF novamente deixou claro que é intempesti-
vo o recurso interposto antes da publicação do acórdão, mesmo se já tiver sido publicada a notícia 
de julgamento, senão vejamos: “Agravo regimental em recurso extraordinário. Intempestividade 
do recurso interposto perante o tribunal de justiça. Não-conhecimento. O termo inicial do prazo 
para recorrer extraordinariamente pressupõe que o acórdão tenha sido lavrado, assinado e publi-
cadas as suas conclusões, não bastando a simples publicação da notícia do julgamento, ainda que 
em minuciosa súmula do decidido. Precedentes. Agravo regimental não provido”. RE 347837 AgR 
/ PE – Rel. Min. Maurício Correa – J. em 03/09/2002 – 2ª Turma – DJ de 27-09-2002 PP-00136 
EMENT VOL-02084-06 PP-01227).

9. Como os RESP 854235, de 08.04.2008, DJ de 18.04.2008, AARESP 989043, de 21.02.2008 e DJ de 
07.04.2008, dentre outros. 



cessuais da efetividade, celeridade, duração razoável, publicidade, devido 
processo legal, ampla defesa, etc10.

Destarte, pela proposta de redação, não só o recurso, mas qualquer ato 
processual será considerado tempestivo se praticado antes da ocorrência 
do termo inicial do prazo. Deixa clara a redação, portanto, que o apelo pre-
maturo (interposto antes do início da fluência de seu prazo) será conside-
rado tempestivo.

III.	EFEITOS	DOS	RECURSOS,	JUízO	DE	ADMISSIBILIDADE	E	REQUERI-
MENTO	PREPARATóRIO	RECURSAL:	ALgUMAS	CRíTICAS

Aspecto que mereceu preocupação específica da Comissão do NCPC 
refere-se ao efeito suspensivo dos recursos.

A redação do art. 520 do atual CPC deixa claro que, na maioria das hi-
póteses, o recurso de apelação possui este efeito, fato que corrobora para 
a demora na efetivação da tutela jurisdicional contida na sentença e, em 
última análise, desestimula a execução provisória de sentença.

Sobre o assunto, a proposta contida no projeto prevê a eficácia ime-
diata da decisão judicial (arts. 908 e 928 do NCPC c/c arts. 948 e 966 do 
Senado), com a retirada do efeito suspensivo legal dos recursos, inclusive 
da apelação11. 

Claro que, dependendo do caso concreto, poderá ser concedido efeito 
suspensivo judicial, inclusive com requerimento preparatório à subida da 
própria apelação (art. 908, §2º, do NCPC c/c art. 949, §2º do Senado), o 
que impedirá a exeqüibilidade imediata da decisão, nos termos da redação 
pretendida ao art. 928 do NCPC (art. 968 do Senado). 

10. “A afirmação de que o recurso não tem objeto porque não houve a publicação do acórdão, equivale 
a uma contradição em seus próprios termos. Nada demonstra mais cabalmente a existência de 
objeto recursal que a sua interposição. Se o recorrente consegue deduzir pedido de reforma (ou 
anulação) da decisão, fundamentando em suas razões de fato e de direito, isso significa que o 
acórdão, com seus fundamentos, já lhe é conhecido. Caberia, quando muito e sendo o caso, ao 
órgão julgador, ultrapassado o juízo de admissibilidade, julgar o mérito para prover ou negar 
seguimento ao recurso”. RODRIGUES NETTO, Nelson. Os “quora” nos tribunais superiores e a 
legitimidade de seus precedentes: a decisão sobre o recurso prematuro no Superior Tribunal de 
Justiça. RDDP 78, setembro/2009, pp. 75-76.

11. Interessante fazer uma observação: os recursos excepcionais (especial e extraordinário) inter-
postos contra acórdão do tribunal de origem que apreciar o incidente de resolução de demandas 
repetitivas terão efeito suspensivo legal e serão dotados de presunção de repercussão geral (art. 
905 do NCPC e 940 do Senado).
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Como já mencionado, as consequências pretendidas pela reformulação 
dos efeitos dos recursos está clara: estimular a execução provisória de sen-
tença e, consequentemente, a eficácia imediata da decisão de 1º grau.

Essa retirada deste efeito automático também irá gerar maior respon-
sabilidade aos magistrados na análise dos requerimentos neste sentido, 
que por certo irão se multiplicar na prática forense.

De fato, se de um lado o efeito suspensivo judicial está sendo retirado 
como regra, de outro o projeto pretende aumentar o poder e a responsabili-
dade dos magistrados na análise dos pedidos que serão apresentados pelos 
recorrentes. Arrisco a afirmar que esses requerimentos serão multiplica-
dos e poderão criar atropelos procedimentais.

Concluindo: a retirada do efeito suspensivo legal irá multiplicar o nú-
mero de requerimentos visando a sua obtenção como incidente preparató-
rio à subida da apelação ao tribunal competente.

Ainda há uma importante observação e crítica a ser feita, partindo-se 
da inversão pretendida no novo regramento processual. Ora, esta sendo 
pretendida a retirada do efeito suspensivo judicial da apelação, mas a re-
dação pretendida pela versão do Senado referente ao art. 949, § 3º parece 
caminhar em sentido inverso.

A redação pretendida é a seguinte:
“§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”.

Não me parece que este efeito suspensivo legal durante a apreciação do 
PES está em consonância com as premissas ligadas aos recursos no NCPC. 
Ora, se o recurso de apelação passa a não tem efeito suspensivo judicial, a 
sentença deveria ser eficaz até a apreciação do PES. 

Neste sentido, penso que não deve um simples requerimento afastar a 
eficácia da decisão. O mesmo raciocínio pode ser feito no CPC atual espe-
cialmente nos casos de agravo de instrumento contra as interlocutórias de 
1º grau, onde as decisões são eficazes até a apreciação do efeito suspensivo 
pelo relator. Nestes casos, o art. 558 do atual CPC permite seja emprestado 
tal efeito para afastar a eficácia da decisão. Contudo, antes de sua aprecia-
ção, deve o agravante cumprir a ordem contida na decisão recorrida.

O caminho traçado pelo dispositivo incluído pelo Senado poderá enges-
sar a eficácia imediata da decisão, que se trata de um dos pilares principais 
do projeto do NCPC. Na prática, penso que este dispositivo irá, de um lado, 



estimular a utilização do PES (muitas vezes com nítido caráter protelató-
rio), e, de outro, poderá ser um instrumento de manobras processuais pelo 
recorrente, que, diante da presunção de efeito suspensivo, não terá pressa 
na apreciação do incidente pelo Desembargador Relator, isso sem falar em 
atitudes que podem ser tomadas visando dificultar a execução provisória 
do julgado de quantia, como retirada de quantia de sua conta corrente, alie-
nação de bens penhoráveis em clara fraude a execução, etc.

Enfim, estas ressalvas são necessárias para a correta compreensão do 
pretendido no NCPC no que respeita ao efeito suspensivo recursal.

De outro prisma, o projeto também procura modificar o juízo de admis-
sibilidade dos recursos, tentando, com isso, superar outro foco de incidên-
cia de novos recursos.

Na sistemática atual, o recurso de apelação, v.g., é interposto no Juízo 
de 1º grau, o qual aprecia a admissibilidade do apelo e declara os efeitos em 
que o mesmo é recebido (art. 518, do atual CPC)12.

Em relação ao assunto, o NCPC pretende: a) a retirada da admissibilida-
de e da declaração dos efeitos pelo juízo a quo, b) a ampliação dos poderes 
do Relator do tribunal que, além de fazer a esta admissibilidade (art. 926, 
do NCPC e 966 do Senado), será competente para conceder efeito suspen-
sivo ao recurso, de forma incidental ou preparatória, com a consequente 
prevenção (art. 908, § 2º, do NCPC e 949, §2º do Senado).

A intenção do NCPC neste aspecto também parece muito clara: retirar 
agravo por instrumento para impugnar a admissibilidade e a declaração 
dos efeitos recursais pelo juízo a quo.

Contudo, a indagação a ser feita é se, na prática, o atual agravo de ins-
trumento (com pedido de efeito suspensivo) será substituído pelo já men-
cionado pedido de efeito suspensivo preparatório ao recurso13, ou mesmo 
pelo uso do mandado de segurança contra ato judicial. 

Realmente devem ser ponderados os objetivos pretendidos e as con-
sequências daí decorrentes: se de um lado a pretensão é de superação de 
pontos de estrangulamento (admissibilidade, efeito suspensivo e agravo de 
instrumento), de outro, poderão ser criados outros obstáculos à efetividade 
da prestação jurisdicional, como este incidente a ser manejado ao tribunal 

12. Esta admissibilidade e a declaração de efeitos provocam, em muitos casos, a interposição do re-
curso de agravo por instrumento, o que pretende ser evitado no NCPC.

13. Este pedido deverá constar nos tombamentos e registros dos Tribunais, inclusive para fins de 
prevenção, quem sabe com a abreviatura de PES – pedido de efeito suspensivo preparatório.
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e a utilização do mandão de segurança visando a obtenção de efeito sus-
pensivo. 

Como aduzido anteriormente, a preocupação é bem razoável, especial-
mente pelo fato de que a apresentação do PES já evitará a eficácia da deci-
são recorrida.

Enfim, apenas o tempo irá indicar se valerá a pena a efetivação das al-
terações pretendidas no projeto.

IV.	A	PRECLUSãO	DA	MATéRIA	DECIDIDA	EM	1º	gRAU	E	O	AgRAVO	
RETIDO

Outro item a ser enfrentado neste texto refere-se ao pretendido esva-
ziamento do recurso de agravo retido em face das interlocutórias de 1º grau 
e a modificação do regime de preclusão das decisões proferidas durante a 
fase de conhecimento.

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 agra-
vo retido, inclusive permitindo ao relator do agravo por instrumento o po-
der 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 do projeto e 969 do Senado), 
b) extinção do agravo retido, c) revisão do regime de preclusão, d) a amplia-
ção do efeito devolutivo por profundidade do recurso de apelação (art. 923, 
§único e 963, parágrafo único, do Senado14).

É mister ressaltar, por oportuno, que o NCPC irá atingir o regime da 
preclusão temporal tendo em vista que, à exceção das hipóteses expressa-

14. Interessante notar que, nas alterações sugeridas pelo Senado, o parágrafo único do art. 963 dei-
xará claro que, apenas não ocorrerá preclusão, se a decisão interlocutória não estiver sujeita ao 
agravo de instrumento. Com isso, deixará claro que não está sendo extinto o regime de preclusão 
em relação às interlocutórias, mas sim ampliando o efeito devolutivo da apelação com a diminui-
ção das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento contra estas decisões proferidas no 
curso do processo.



mente previstas no art. 929 do projeto (c/c art. 969 do Senado – com am-
pliação das hipóteses de cabimento do recurso de agravo), as interlocutórias 
não serão recorríveis de imediato, mas apenas quando for interposto o re-
curso de apelação.

Ora, a restrição da recorribilidade de imediato irá gerar, como consequ-
ência, a ampliação do efeito devolutivo do recurso de apelação, não deixan-
do sujeitas à preclusão a maioria das 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 de-
volutivo recursal.

Duas preocupações devem ser apresentadas: será que a nova sistemá-
tica 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?

Apenas o tempo e a prática forense darão as respostas destas indaga-
ções. Contudo, estou cauteloso em relação a esta nova sistemática opera-
cional acerca da regra da irrecorribilidade imediata das interlocutórias de 
1º grau.

V.	O	JULgAMENTO	DOS	RECURSOS	REPETITIVOS	

Neste momento, vale registrar a intenção do NCPC em relação aos pro-
cessos repetitivos dos Tribunais Superiores.

Com efeito, pretende o NCPC criar a subseção II – Do Julgamento dos 
Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, incluída no Capítulo VI do 
Livro IV. Esta subseção objetiva, tão-somente, tratar do processamento nos 
casos de multiplicidade de recursos com idêntico fundamento. 

No que diz respeito aos recursos especial e extraordinário que não se 
enquadrem em tais situações, permanece o tratamento regular estabele-
cido nos arts. 944 e seguintes do NCPC (arts. 983 e seguintes – redação do 
Senado), inclusive no que respeita à repercussão geral (art. 950 do NCPC 
c/c art. 989 – redação do Senado).

Como se pode perceber pela leitura dos arts. 953 e seguintes do projeto 
(arts. 990 e seguintes – redação do Senado), houve um aprimoramento dos 
institutos previstos no CPC de 1973 (arts. 543-B, e C), mantendo o objetivo 
de ampliar a força dos precedentes dos Tribunais Superiores.
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Em destaque, podem ser indicados os seguintes aspectos procedimen-
tais previstos para o NCPC: a) possibilidade de suspensão por, no máximo, 
doze meses dos processos em tramitação no 1º grau enquanto não fir-
mado o precedente (art. 954, §2º, do NCPC c/c art. 991, §3º – redação do 
Senado)15; b) a unificação dos procedimentos dos RE por amostragem e do 
REsp repetitivo; c) a ampliação da suspensão dos processos em tramitação 
nos tribunais locais e superiores (incluindo em relação ao que sequer teve 
apreciada a apelação – art. 954, §3º c/c art. 991, §4º – redação do Senado); 
d) os prazos para manifestação do Ministério Público e dos tribunais locais 
acerca da controvérsia será de 15 dias (art. 955, §1º c/c art. 992 – redação 
do Senado); e) o resultado do recurso paradigma terá reflexo em relação 
aos recursos sobrestados (art. 957 do NCPC c/c art. 994 – redação do Sena-
do, com pequenas alterações textuais); f) se o processo ficar sobrestado em 
1º grau, a publicação do resultado do recurso paradigma será vinculante 
ao juiz, que deverá aplicar a tese firmada (art. 958 do NCPC c/c art. 995 – 
redação do Senado).

Em relação ao último item, ratifica-se que haverá reflexo do resultado 
do julgamento do recurso repetitivo ao Juízo de 1º grau, em relação aos 
processos em curso e aos que forem ajuizados posteriormente, que inclu-
sive poderão ser rejeitados liminarmente, ex vi do art. 317, II, do NCPC c/c 
art.307 – redação do Senado.

Interessante notar que o NCPC também provocará, como tem provo-
cado o CPC de 1973, sérias discussões acerca da titularidade do recurso 
afetado. Ora, estando afetado o recurso no Tribunal Superior, poderá o re-
corrente desistir do mesmo, evitando a formação do precedente?

Interpretando a questão no âmbito do CPC de 1973, tive a oportunida-
de de me manifestar positivamente, analisando a interpretação do STJ na 
apreciação dos RESp 1.058.114 e 1.063.34316.

Com efeito, a partir do momento que o recurso é afetado, surge a cole-
tivização do julgamento oriundo de uma causa individual. Assim, se de um 

15. Esta suspensão, de toda sorte, será uma forma de interligação entre o sistema dos recursos repe-
titivos e das causas repetitivas, que será demonstrado no item seguinte.

16. Naquela ocasião, afirmei que: “caso o recorrente prioritário apresente pedido de desistência do 
recurso afetado, mister separar a tese jurídica repetitiva discutida naquele apelo, com tramitação 
distinta e autônoma. In casu, seria permitida a desistência, sem qualquer prejuízo ao julgamento 
da tese jurídica repetitiva, que passaria a tramitar como incidente de coletivização totalmente 
alheio à causa originária, inclusive em autos judiciais próprios”. ARAÚJO, José Henrique Mouta. É 
cabível a desistência em caso de recurso especial repetitivo já afetado pelo STJ? Revista Brasileira de 
Direito Processual n. 66, Belo Horizonte: Editora Fórum (Abril-junho de 2009), pp. 180-181.



lado o sistema processual admite a desistência de forma livre (art. 501 do 
CPC de 1973), de outro a tese jurídica não é apenas do recorrente.

Este entendimento é mantido também para o NCPC. Os incidentes de 
coletivização (no REsp, no RE e nos tribunais locais, como apontado no item 
seguinte) fazem com que ocorra uma bifurcação do interesse processual, 
devendo-se manter a tese jurídica mesmo em caso de desistência (talvez 
por estratégia – para evitar formação de precedente contrário) do recurso. 

No projeto, aliás, consta o art. 911, parágrafo único (art. 952, parágrafo 
único – redação do Senado, com algumas alterações textuais), pretendendo 
deixar claro que as questões jurídicas objeto do recurso representativo de 
que se desistiu serão decididas pelo STJ ou pelo STF. Ao que parece, será 
acolhido o posicionamento de que o recurso pode ser objeto de desistência, 
mas a tese jurídica será julgada e poderá formar um precedente contrário 
ao interesse daquele que apresentou o pedido de desistência.

Enfim, são estas as observações que entendo necessárias neste breve 
ensaio.
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Capítulo	XXIII
Análise	crítica	da	pura	inserção		

dos	Mediadores	e	Conciliadores	como	
auxiliares	da	justiça	no	novo	CPC		
sem	uma	preocupação	material		

com	o	efetivo	exercício	da	atividade		
de	conciliação.

José Herval Sampaio Júnior1

SUMÁRIO	•	1. Considerações iniciais sobre a atividade de conciliação na prestação juris-
dicional; 2. Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais; 3. Da obrigatória audiência de con-
ciliação como primeiro ato do futuro procedimento único. E a audiência preliminar?; 4. 
Conclusões; Referências bibliográficas.

“Jurista é esse homem apaixonado pela perseguição dessa bela mulher inconquis-
tável que se chama justiça” – J.J. Calmon de Passos

1.	 CONSIDERAçõES	 INICIAIS	 SOBRE	A	 ATIVIDADE	DE	 CONCILIAçãO	
NA	PRESTAçãO	JURISDICIONAL

Antes de tudo, até mesmo como respeito a um dos maiores juristas des-
se país, na realidade um humanista 2 por excelência, registro a imensa ale-
gria de puder participar desta coletânea que homenageia Calmon de Pas-
sos. Agradeço a Deus a oportunidade que tive de conhecer pessoalmente 
no Estado da Bahia, quando de minha passagem pela magistratura baiana, 

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 Especiali-
zação de Direitos Humanos da UERN, Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), 
Membro da Associação Norte Nordeste de Professores de Processo (ANNEP), Autor de diversas obras 
e artigos jurídicos, Juiz de Direito.

2. Essa frase de nosso homenageado marcou todo o seu pensamento: ““...o problema da justiça é um 
problema especificamente humano e só pelo homem pode ser pensado e apenas por intermédio dele 
será resolvido, quer em sua dimensão individual, quer em termos sociais” PASSOS, J. J. Calmon de – 
Direito, Poder, Justiça e Processo: julgando os que nos julgam – Editora Forense – RJ – 1999 – p. 60.
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a qual levo como uma de minha maiorias honrarias, esse monstro sagrado 
do Direito Processual.

O professor Calmon com toda sua irreverência mostrou a todos nós que 
o processo é um simples instrumento de concretização dos direitos mate-
riais e por todas as suas obras se verifica como realmente devemos encarar 
a atividade processual. Com uma precisão cirúrgica atravessou por todos os 
lados do processo, demonstrando que o mesmo nunca pode ser visto como 
um fim em si mesmo. 

Como ouvinte de suas palestras tínhamos a certeza que no final junto 
com os detalhes técnicos de seu profundo conhecimento íamos nos emo-
cionar, já que além de um grande professor e jurista era um ser humano 
fantástico e como já afirmei humanista em todos os sentidos. Portanto, com 
todas essas virtudes, nada mais justo do que nesse momento de transição, 
justamente para o prestígio da simplicidade e informalidade, esse livro fei-
to por processualistas do norte e nordeste, mais precisamente da ANNEP, 
homenageasse esse baiano ilustre que reverenciou seu Estado e principal-
mente o nordeste Brasileiro com suas luzes jurídicas, em especial para o 
processo civil brasileiro.

Feitas essas justas referências ao inigualável Calmon de Passos, cabe-
-nos agora começar a enfrentar o tema proposto a partir das reflexões teó-
ricas sobre os meios alternativos de resolução dos conflitos e sua aplicação 
na atividade judicial. No sentido clássico, até mesmo pela essência dos ca-
racteres da jurisdição, é cediço que a atividade consensual como o próprio 
nome está a indicar não se compatibiliza com o ato de decidir, contudo o 
mais importante hoje é justamente perceber que esta decisão em vez de ser 
tomada por um terceiro, qualquer que seja, seja construída pelos próprios 
envolvidos.

Nesse cenário é indiscutível que a previsão por si só dos Mediadores e 
Conciliadores como auxiliares da justiça no novo CPC ainda em tramitação 
3 há de ser aplaudida, contudo não é suficiente para que realmente se tenha 
na prática a certeza de que estas inserções e a criação de uma audiência 

3. Atualmente o novo CPC se encontra em discussão na Câmara dos Deputados com várias emendas e 
para nossa alegria, muitas das críticas aqui registradas já estão sendo absorvidas pelos legisladores 
e a nossa esperança é de que esse novo CPC venha realmente intensificar a luta por uma justiça me-
nos formal e cada vez mais aberta ao exercício da atividade de conciliação. Digo exercício porque sei 
que constitucionalmente não há, por obvio, obrigação de que as partes conciliem, contudo a previsão 
de momentos e criação de técnicas que possam na prática prestigiar a conversa entre os conflitantes 
é mais do que interessante para o futuro do processo em termos de obtenção da almejada pacifica-
ção social.



de conciliação como o primeiro ato do futuro procedimento único possa 
conduzir a almejada mudança de paradigmas na resolução dos problemas 
na justiça.

Dizemos isso com tristeza a partir de nossa experiência de julgador há 
mais de treze anos, pois a cultura da adversariedade é muito intensa no dia 
a dia forense. Muitas pessoas, por incrível que pareça, se utilizam da Justiça 
tão somente para brigarem e isso é lamentável, já que sua função precípua 
é tutelar direitos e em algumas situações não se vê direito algum violado 
e sequer em ameaça, logo a conscientização das partes e dos operários do 
direito 4 em relação as vantagens da atividade consensual é um dos desafios 
contemporâneos da jurisdição. 

Sobre esse tema assim me manifestei em nosso livro Processo Constitu-
cional nova concepção de jurisdição:

“Infelizmente, como dito e na realidade facilmente constatado, a sentença não 
vem conseguindo atingir a almejada pacificação social, indispensável quando 
do surgimento de um conflito, daí porque se apresentam com esse desiderato 
alguns meios alternativos, que primam pelo aspecto da democracia participati-
va e ao mesmo tempo substancial, responsabilizando-se os próprios envolvidos 
pela solução, já que se estes a encontram, essa premissa, por si só, já se alinha 
com o escopo de satisfação social. Nesse contexto, interessa à idéia dessa nova 
concepção de jurisdição que alicerça o processo constitucional, não como ca-
racterística, mas como meios acessórios ao escopo dessa atividade, a análise, 
mesmo que superficial, dos meios de solução dos conflitos – ditos democráticos 
em razão das próprias partes em disputa resolverem as diferenças – o que se 
convencionou chamar de autocomposição e na qual se depreende que, dentre 
eles, a conciliação e a mediação têm oportuna possibilidade de direta aplicação 
na atividade dos juízes, desde que seja desconstruída a idéia de adversariedade 
e surja em conseqüência a eficaz cooperação entre os interessados. Esse desafio 
não é difícil de ser cumprido, pois as condições normativas são amplamente 
favoráveis, inclusive de nossa Carta Magna 5, daí porque o que falta é a conscien-
tização dessa eficácia quanto ao resultado harmonioso da solução e se começar 

4. Essa expressão foi por nós cunhada e explicada em nosso livro Processo Constitucional nova concep-
ção 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, pág 08.

5. “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir em 
Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a Justiça como valores de uma sociedade fraterna, plu-
ralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
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a aplicar as técnicas existentes na praxe forense, sem se descurar evidentemen-
te de sua posição diretiva, contudo, esta não inviabiliza a adoção dessa nova 
postura. 6

Destarte, temos que reconhecer a natural dificuldade de se vê na prá-
tica as pessoas e profissionais de um modo geral exercitando a nobre ati-
vidade de conciliação, eis que os obstáculos muito mais do que legais são 
culturais e isso não se resolve da noite para o dia. Estamos cansados de 
vermos ao longo de nossa experiência a crença de que a lei ou até mesmo a 
Constituição, por si sós, possam mudar a realidade das coisas.

Em que pese termos consciência de que essa mudança puramente for-
mal possa auxiliar, por outro lado, temos a quase certeza de que a mesma 
isoladamente não vai solucionar o problema e as vezes até mesmo emperra 
a evolução acaso não venha em conjunto com outras medidas e é justamen-
te nesse sentido que defendemos a adoção de outras práticas para que a 
Justiça possa materialmente dizer que está mudando a sua cara e realmente 
introduzir a cultura da conciliação. 7

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte criou no âmbito de sua 
estrutura interna núcleos de conciliação em todo o Estado, a qual participa 
desembargadores, juízes e servidores que sem prejuízo de suas atribuições 
regulares fomentam a realização de mutirões de conciliação em todas as 
áreas durante o ano judiciário e a sua principal tática é conversar com os 
envolvidos em abstrato sobre as vantagens da conciliação, mostrando as 
grandes empresas que conciliar além de legal é lucrativo em termos empre-
sariais e vem dando certo na medida do possível, já que o índice de acordo 
nesses mutirões é bem maior do que o convencional. 8

com	a	solução	pacífica	das	controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição 
da República Federativa do Brasil” Grifo nosso. Preâmbulo da Constituição Federal de 1988.

6. José Herval Sampaio Júnior, Processo Constitucional nova concepção de jurisdição, Grupo Gen Méto-
do- Forense, 2008, p.198/199.

7. O Conselho Nacional de Justiça desde a sua criação percebeu a importância dessa atividade con-
sensual no âmbito estrutural do Poder Judiciário e para tanto além de resoluções que priorizam 
essa atividade, vem em conjunto com os Tribunais procurando evitar a própria instauração da 
ação, sedimentando a instalação de setores de conciliação prévia e no curso do processo estimu-
lando de todas as formas para que as partes possam resolver seu conflito via acordo. 

8. Particularmente fui designado para coordenar o núcleo de conciliação da região oeste do Estado, 
a qual tem sede na cidade de Mossoró e em que pese o esforço do Tribunal, que há de ser reconhe-
cido e exaltado sempre, bem como dos integrantes da comissão de conciliação da qual faço parte, 
ainda precisamos trabalhar de modo prévio para convencermos as grandes empresas, em especial 
Bancos, Seguradoras, Administradoras de Cartão de Crédito, Companhias, etc, que a conciliação 
não é uma atividade para ser exercida somente em mutirões como o Justiça na Praça, que é um 
exemplo de que o Poder Judiciário pode se aproximar mais do povo, indo de encontro a ele, já que 



Entretanto, em que pese a existência desses núcleos coordenados por 
uma comissão em Natal o maior desafio é pensar em abstrato e na realidade 
tentar colocar em prática a atividade de conciliação no dia a dia forense. 
Logo, nesse sentido o novo CPC vem auxiliar todo esse processo, não só 
criando formalmente a figura dos Mediadores e Conciliadores como au-
xiliares da justiça e ao mesmo tempo trazendo a audiência de conciliação 
antes mesmo da apresentação de uma possível resposta, contudo temos ou-
tros problemas que precisam ser pensados a fim de que realmente possa-
mos evoluir nessa matéria e nos capítulos seguintes iremos abordar esses 
aspectos.

2.	DOS	CONCILIADORES	E	MEDIADORES	JUDICIAIS

Sempre estivemos preocupados ao longo de nossa experiência pro-
fissional com esse tema e felizmente agora, em que pese acharmos que o 
legislador ainda podia ter ousado um pouco mais 9, o novo CPC tratou de 
prestigiar a matéria não só prevendo de modo específico mais esses dois 
auxiliares da justiça, mas principalmente reforçando a necessidade de se 
tentar a solução via consensual e agora expressamente mencionando no 
procedimento único que o primeiro ato será a conciliação 10, aqui entendida 
no sentido lato do termo, pois como dissemos em livro já citado e na qual 
pedimos licença para citá-lo textualmente conciliação e mediação são ins-
titutos distintos:

“Já a conciliação é a maneira clássica de solução amigável dos litígios quando já 
existe um processo ou até mesmo antes dele, principalmente pelas propostas já 

o verdadeiro objetivo é que essa atividade vire uma constante no dia a dia forense e nesse sentido 
ainda estamos anos luz a trás do que se pode considerar como razoável. Trago como exemplo 
dessa triste realidade os processos contra seguradoras em que os acidentados buscam na Justiça o 
direito ao recebimento do famoso seguro DPVAT. As seguradoras, representada pela famosa Lider 
Seguradora investe consideravelmente para os mutirões e isso deve ser reverenciado, contudo 
na atividade do dia a dia, mesmo em caso de morte e com toda a documentação presente não faz 
acordo, quando inclusive a própria família para receber mais rápido aceitaria receber um valor 
menor do que o previsto em lei. Essa postura das seguradoras, como exemplo, comprova infeliz-
mente que ainda não estamos conscientes das vantagens de se conciliar toda hora, todo minuto, 
todo segundo, ou seja, criando um ambiente em que os contendores só partam para a espera de 
uma solução tradicional quando realmente tiverem exercitado a conciliação e mesmo sopesando 
os riscos, as partes entendam cada uma que seu direito é melhor do que a da outra. 

9. Referimo-nos a possibilidade de se exigir como condição de procedibilidade a participação de 
uma negociação extraprocessual em que as partes pudessem conversar sobre acordo sem a ins-
tauração formal do processo, todavia mesmo não tendo assim sido prevista a idéia inicial parece 
querer dispensar o processo, o que é louvável e não encontra óbices naqueles que entendem que 
essa posição mais ousada viola o acesso à justiça.

10. Sobre essa temática trataremos no tópico seguinte. 
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enunciadas do Conselho Nacional de Justiça, na qual um terceiro que pode ser 
o juiz – essa é a idéia principal – formule uma resolução que seja aceita pelas 
partes, por meio de propostas delas ou também por sugestão do terceiro, sen-
do bastante prestigiada na legislação, inclusive penal. Essa forma de solução vem 
sendo largamente aplicada e com muito sucesso no que tange à pacificação social 
e rápida resolução, devendo, por isso, ser mais bem estudada para que se crie 
a almejada cultura de consensualização dos litígios como prioridade. A media-
ção, por sua vez, não se preocupa tão-somente com a resolução do conflito posto 
em evidência e a sua característica principal consiste na participação do terceiro, 
que também pode ser o juiz, estimulando para que os interessados encontrem a 
melhor solução e prestigiando a continuidade do relacionamento. Sua eficácia de 
satisfação social é bem mais evidente do que na conciliação em razão de que o 
seu desfecho é alcançado direto pelas partes envolvidas. Dadas essas considera-
ções, vislumbra-se que esses meios democráticos de solução dos conflitos devem 
permear o processo e aliado a atividade jurisdicional na forma aqui ponderada, 
de modo que se transforme em uma prática constante e não somente se cumpra 
mais uma formalidade, já que a sua efetividade quanto à pacificação social é bem 
mais intensa do que a sentença, o que, por si só, já justificaria essa mudança de 
paradigma, contudo, outras vantagens podem ser percebidas, dentre elas, a já ci-
tada, mas sempre importante celeridade na resolução do litígio, valor dos mais 
buscados pela sociedade em geral.” 11

No comentário supra falamos que o juiz pode na realidade deve se uti-
lizar desses meios, todavia isso não restringe, pelo contrário favorece a ex-
celente previsão do novo CPC de trazermos profissionais habilitados nessas 
funções, quais sejam os conciliadores e mediadores, que na mesma esteira 
dos profissionais que não possuem qualificação técnica tão diversificada, 
devem no nosso sentir fazerem parte do quadro de servidores de cada Tri-
bunal e vamos mais adiante, na realidade cada Vara Judicial deveria possuir 
pelo menos um conciliador já que pela distinção dos meios algumas ne-
cessitam somente do mediador, que por ter um conhecimento mais amplo 
poderia fazer as vezes de conciliador também.

Entretanto esta questão não diz respeito ao novo CPC propriamente 
dito e sim as leis de organização judiciária de cada Tribunal, porém defen-
demos que deveria o Conselho Nacional de Justiça, a partir de sua função 
de padronização administrativa, propor que todos os Tribunais, ante a prio-
rização dada pelo novo CPC à matéria, que criasse necessariamente esses 
cargos de forma que realmente todas as Varas tivessem de acordo com as 
suas necessidades, pois aí teríamos na prática uma mudança no modo de 

11. José Herval Sampaio Júnior, Processo Constitucional nova concepção de jurisdição, Grupo Gen, p. 
199/200.



tentar solucionar os conflitos, pois tanto o Juiz quanto os servidores traba-
lhariam especificadamente essa questão. 12 13

Suplantando essas questões, que melhor serão enfocadas ainda no tó-
pico seguinte, vamos nos ater agora as mudanças trazidas pelo novo CPC 
quanto a esses novos auxiliares. A primeira deles reside justamente na ne-
cessidade da criação de um setor de conciliação e mediação, a qual seria 
um meio termo entre o que propomos acima, logo se na prática pelo menos 
tivermos essa mudança já seria um grande avanço e sinceramente mesmo 
com essas críticas somos esperançosos de que os Tribunais em geral e prin-
cipalmente o que fazemos parte vai realmente se preocupar com essa ques-
tão justamente pelas experiências atuais registradas.

Os conciliadores e mediadores devem cumprir seu encargo com dili-
gência e primando pelas mesmas balizas dos demais servidores, ressaltan-

12. Se realmente tivéssemos essa visão como ato preparatório para o surgimento formal desses novos 
auxiliares a esperança de que as mudanças poderiam surtir efeito seriam maiores, já que não só a 
tentativa de conciliação poderia ser melhor trabalhada por esses profissionais, bem como o pró-
prio juiz teria mais tempo para essa atividade, já que a estrutura como um todo seria aumentada 
e aí a cultura da conciliação não ficaria restrita as formais previsões legais. Por que não instituir 
uma diretriz padrão para que todos os Tribunais contratassem mediante concurso público esses 
profissionais? 

13. Quanto à atuação do juiz como conciliador e mediador assim já nos manifestamos: �Desse modo, 
faz-se necessário que o Poder Judiciário adapte-se a essa nova realidade, que, como dito, não tem 
qualquer elemento de exclusão quanto aos procedimentos já existentes na Justiça, motivo pelo 
qual os juízes,antes mesmo das técnicas, precisam saber de modo claro seus desafios na concilia-
ção e mediação, ficando claro que, para a primeira, as coisas são mais simples pelo seu próprio 
objetivo e natureza dos conflitos que a envolvem e essa distinção, no final das contas, vai fazer a 
diferença, não somente quanto às técnicas, mas principalmente pelo modo de condução e escopo 
final de cada instituto. A conciliação tem uma vantagem sobre a mediação, em termos legais para 
fins de sua imediata aplicação, ou melhor, dizendo, completa observação, pois se constitui como 
direito das partes de poderem conversar com o objetivo de se chegar a um acordo, já que em 
todos os procedimentos judiciais deve o juiz tentá-la a qualquer momento, afora as previsões 
específicas nesse sentido – principalmente a do procedimento considerado padrão, o ordinário � 
que, na audiência preliminar, determina que se inicie com a conciliação, não sendo lógico que essa 
atividade se subsuma a perguntar as partes se há acordo. Pensar dessa maneira é tratar o proces-
so como desprezivo à própria dignidade da pessoa humana. Entretanto, alguns desafios são bem 
claros, pelo menos quanto à conciliação: primeiro, como se preparar tecnicamente quando você 
não tem muito tempo; segundo, como descobrir os verdadeiros interesses envolvidos no conflito 
e saber o que realmente o outro lado quer; terceiro, como se posicionar diante de um não – que é 
tão comum, pelo menos no início das conversações -; quarto, como criar uma opção que facilite a 
outra parte dizer sim, sem entrar no mérito e de nenhum modo forçar a parte; quinto, como gerar 
soluções para se obter ganho mútuo, dentre outros, que surgem em cada caso. Dessa forma, pare-
ce que somente a utilização correta das técnicas conduzirá a uma eficaz solução e esses obstáculos 
serão facilmente enfrentados e transpostos”. José Herval Sampaio Júnior, Processo Constitucional 
nova concepção de jurisdição, Grupo Gen, p.206/207. Esse problema técnico no que concerne a 
não qualificação dos servidores de um modo geral que trabalham com a atividade consensual 
parece ser o maior problema.
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do, no entanto que como sua atividade de alguma forma mexe diretamente 
com o mérito deve ter o cuidado de nunca antecipar qualquer juízo de valor 
sobre o caso concreto em si 14, pois se porventura uma das partes perceber 
que de alguma forma houve alguma tendência para um dos lados, tal ati-
tude comprometerá a confiança das partes, prejudicando não só o acordo, 
mas principalmente a própria atividade jurisdicional.

Como implicitamente enunciado em nossas colocações iniciais sobre o 
tema, o novo CPC optou pelo sistema de escolha de conciliadores e media-
dores junto à comunidade, ou seja, em que o Tribunal a semelhança do que 
ocorre com os peritos providenciará um cadastro com tais profissionais e 
a partir desta lista, observado alguns requisitos, o Juiz nomeará para o fun-
cionamento em dado processo, aplicando-se praticamente o procedimento 
quanto aos demais auxiliares que não são do quadro de servidores do Tri-
bunal.

A primeira diferença reside justamente na possibilidade de escolha co-
mum do conciliador ou mediador, contudo na prática entendemos que essa 
previsão não vai pegar, pois se as partes concordam realmente com essa 
escolha porque não conversam direto com esse profissional, economizando 
os custos com a entrada do processo como se fosse um Tribunal Arbitral. 15 

Em não havendo a escolha, o Juiz sorteará um dos auxiliares devida-
mente inscrito, nomeando-o em seguida. O Tribunal deverá manter esse 
registro de auxiliares sempre atualizado e por área de atuação, em que pese 
não haver a mesma diversidade dos peritos, existem diferenças para as par-
ticularidades de cada caso e isso infelizmente parece não ter sido levado 
em consideração e como já trabalhamos há algum tempo com essa linha 

14. Essa justificável limitação, inclusive também estendida aos juízes em momento algum impede 
que os conciliadores e mediadores utilizem como técnicas para a obtenção da avença de menção 
a julgamentos semelhantes, justamente para que as partes possam em cada caso e a partir das si-
militudes sopesar os riscos e aí a transação ser mais legítima no que tange a natural possibilidade 
de não acatamento de cada tese.

15. Nessa matéria inclusive mencionamos com muita tristeza que não temos ainda cultura para um 
profícuo uso desse Tribunal, já que as pessoas sequer têm ainda a cultura de procurar primeiro o 
acordo, muito menos procurar um árbitro para decidir as mesmas coisas que um Juiz decide. Na 
realidade a arbitragem num primeiro momento no nosso sentir deveria ser trabalhada em cima 
das questões técnicas e específicas que os Juízes não têm habilitação para decidir, o que daria mais 
força a instituição e não trabalhar, pelo menos por enquanto, na mesma área, já que por mais que a 
jurisdição tenha os seus problemas, as pessoas ainda confiam muito na Justiça e acabam somente 
recorrendo a ela, logo entendemos que dificilmente as pessoas vão consensualmente indicar o 
conciliador ou mediador. Esses profissionais têm que aparecer dentro do processo naturalmente 
a fim de que possamos construir um novo modo de resolução dos conflitos, desconstruindo a idéia 
de adversariedade e mostrando que os conflitos podem trazer vantanges para ambas as partes. 



da consensualidade, temos a convicção de que o profissional sem a devida 
habilitação será mais uma frustração para as partes, já que a solução con-
sensual não será atingida e a desconfiança passará a ser um pensamento 
das mesmas.

Ultrapassada essa questão que para nós é essencial, é de se registrar 
que nesse registro devem conter as características profissionais desses au-
xiliares, como por exemplo, o número de sessões em que participou, o su-
cesso ou insucesso, a área de atuação, enfim todos os dados necessários em 
que as partes possam saber com mais precisão a qualificação dos auxiliares 
que atuarão em seu processo.

Previu ainda o novo CPC em andamento que os conciliadores e media-
dores poderão ser excluídos desse registro nos seguintes casos: tiver sua 
exclusão solicitada pelo tribunal, independentemente de justificação; agir 
com dolo ou culpa na condução da conciliação ou mediação sob sua respon-
sabilidade; violar os deveres de confidencialidade e neutralidade; funcio-
nar em procedimento de mediação mesmo sendo impedido, assegurando 
que nos últimos casos o motivo será apurado em processo administrativo, 
tomando o Juiz as providências cautelares necessárias, de tudo comunican-
do ao Tribunal e ao órgão de representação funcional dos profissionais.

Pelo encargo os auxiliares serão remunerados em cada processo e as 
partes, independente do sucesso de seus trabalhos pagarão tal valor que 
será descontado das custas finais pelo sucumbente, lembrando que a se-
melhança dos demais auxiliares esse valor será fixado pelo Juiz a partir dos 
mesmos critérios. Essa similitude com os demais auxiliares, sem a ressalva 
das peculiaridades da atividade, vai na prática trazer vários problemas.

Em se atingindo o acordo, o mesmo será reduzido a termo e assina-
do pelas partes e auxiliar, sendo homologado pelo Juiz com valor de título 
executivo judicial. Todas essas prescrições em momento algum impedem 
que outros meios de conciliação extrajudicial sejam postos em prática, pois 
como vimos a abertura que o novo CPC deu ao tema foi uma das maiores 
possíveis, restando no futuro que todos os envolvidos se dêem conta de 
que a resolução dos problemas via acordo é melhor para todo mundo. É a 
filosofia do ganha ganha em vez do ganha perde.

3.	DA	OBRIgATóRIA	AUDIêNCIA	DE	CONCILIAçãO	COMO	PRIMEIRO	
ATO	DO	FUTURO	PROCEDIMENTO	úNICO.	 E	A	AUDIêNCIA	PRELIMI-
NAR?

 O projeto do novo CPC traz em seu bojo uma alteração que de pla-
no pode se afirmar interessante, todavia ao mesmo tempo preocupa aca-
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so não venha junto com outras providências administrativas, pois não só 
o juiz como os conciliadores e mediadores precisam de tempo e estrutura 
para desempenho dessa nobre atividade de conseguir a solução por acordo. 
Reza o novo CPC, com a redação dada pelo Senado Federal:

“Art. 323. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação com 
antecedência mínima de trinta dias. § 1º O conciliador ou mediador, onde houver, 
atuará necessariamente na audiência de conciliação, observando o previsto nos 
artigos 144 e 145, bem como as disposições da lei de organização judiciária. § 2º 
Poderá haver mais de uma sessão destinada à mediação e à conciliação, não exce-
dentes a sessenta dias da primeira, desde que necessárias à composição das par-
tes. § 3º As pautas de audiências de conciliação, que respeitarão o intervalo míni-
mo de vinte minutos entre um e outro ato, serão organizadas separadamente das 
de instrução e julgamento e com prioridade em relação a estas. § 4º A intimação 
do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. § 5º A audiência 
não será realizada se uma das partes manifestar, com dez dias de antecedência, 
desinteresse na composição amigável. A parte contrária será imediatamente inti-
mada do cancelamento do ato. § 6º O não comparecimento injustificado do autor 
ou do réu é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 
com multa de até dois por cento do valor da causa ou da vantagem econômica 
objetivada, revertida em favor da União ou do Estado. § 7º As partes deverão se 
fazer acompanhar de seus advogados ou defensores públicos. § 8º A parte poderá 
fazer-se representar por preposto, devidamente credenciado, com poderes para 
transigir. §9º Obtida a transação, será reduzida a termo e homologada por sen-
tença.

Como já registrado a ideia em si é digna de elogios, porém parece que 
o legislador, mais uma vez, não se preocupou em conhecer os detalhes do 
exercício da atividade de conciliação no sentido amplo e principalmente 
se realmente o Poder Judiciário está preparado estruturalmente para uma 
mudança tão brusca. Nesse sentido alguns questionamentos precisam ser 
feitos. A partir da grande demanda de ações hoje em nossa Justiça a pauta 
dessas audiências será designada com a rapidez que se deseja ou o proces-
so ficará parado a depender da realização da audiência sem que nenhum 
ato ocorra? 

O conciliador ou mediador conduzirá realmente essa audiência em 
todos os casos ou o juiz poderá fazê-lo? O juiz está preparado tecnicamen-
te para realização desse tipo de atividade? E o conciliador ou mediador 
estarão? A possibilidade de mais de uma sessão para tentativa de conci-
liação não atrapalhará o andamento do feito? Em vinte minutos é possível 
que as partes substancialmente possam conversar sobre um acordo? O 
autor sendo intimado por seu advogado pode deixar de comparecer se 
porventura o seu constituído entender que não é interessante a solução 
por essa via? 



A declaração por escrito da impossibilidade de acordo deve gerar real-
mente o fim da consensualidade? É razoável penalizar a parte que não com-
parecer a audiência de conciliação? Que tipo de preposto deve comparecer 
a essa audiência? O comparecimento das partes com seus advogados a esta 
audiência é positivo para a possibilidade de acordo? Todos esses questio-
namentos no mínimo deveriam ter sido levado em consideração pelo le-
gislador e se o foram a expressão normativa que vai ser positivada pode 
conduzir a interpretações preocupantes.

Em um primeiro momento, o leitor poderá ter a impressão de que o 
subscritor é avesso a atividade de conciliação em razão da quantidade de 
questionamentos, contudo não é verdade, pelo contrário somos apaixona-
dos no sentido do termo por essa atividade. O problema é que por outro 
lado não acreditamos que a pura designação de uma audiência, por si só, 
conduzirá materialmente que as partes possam realmente exercitar a ativi-
dade de conciliação, principalmente quando também se sabe que os condu-
tores dessa audiência não estão tecnicamente preparados. 16

Desta forma, mesmo se exaltando o legislador por essas inovações e 
acreditando que no futuro, a partir da preocupação de todos com esses 
questionamentos, possamos evoluir em relação à situação atual, seria uma 
irresponsabilidade de nossa parte acaso não se posicionássemos nesse 
sentido justamente porque conhecemos de perto tanto a realidade forense 
quanto os assuntos por nós enfocado.

Então o que fazermos? Primeiro aproveitarmos ao máximo essa prio-
rização dada pelo novo CPC à atividade de conciliação de modo que pos-
samos introduzir na Justiça brasileira uma cultura diferenciada em que a 
solução via sentença seja sempre a exceção. Segundo, estruturamos a Jus-
tiça com os meios necessários a uma boa prática dessa atividade, não só de 
elementos materiais, mas principalmente de qualificação dos servidores e 
magistrados nessa temática.

Terceiro, mostrar aos grandes litigantes da Justiça, através de reuniões 
em separado, palestras, seminários, etc, que em abstrato as conciliações 
geram resultados positivos quanto ao lucro buscado em suas atividades e 

16. Em nosso livro processo constitucional indicamos várias técnicas de conciliação e mediação que 
bem trabalhadas em cada caso concreto poderia auxiliar os operários do direito, contudo o que 
vemos na prática, em sua grande maioria, é a audiência limitada a pergunta se tem conciliação 
sem que se trabalhe pormenorizadamente as reais causas do conflitos e os riscos em potencial 
quanto ao reconhecimento do direito que se alega violação ou efetiva ameaça. Sem que se exercite 
essas técnicas em todos os casos dificilmente essa atividade atingirá seu objetivo. 
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para o Poder Público que em vez de pagar o que é devido, as partes sem-
pre estão dispostas a receber menos acaso haja mais celeridade. 17 Quarto, 
pensar em criar um instrumento legal que condicione a impetração de uma 
ação na justiça a obrigatoriedade de se sentar numa mesa de negociação 
antes sempre. 18

Enfim, mesmo sem ter a certeza de que essas dicas possam realmente 
melhorar a cultura como um todo da atividade de conciliação, por outro 
lado, temos a convicção de que forçar, através da instituição de penalidades 
que as partes se sentem para formalmente conciliar é realmente compli-
cado. Pensar em criar uma condição de procedibilidade para a ação é uma 
coisa, impor penalidades é outra totalmente distinta.

Por fim ainda é imperioso que se comente a retirada da audiência pre-
liminar, pelo menos por enquanto, dentro do projeto, talvez com a ideia de 
que o aumento de uma audiência, como a que se propõe, irá necessaria-
mente atravancar ainda mais o processo. Ledo engano. Primeiro os atos que 

17. Sobre essa tema assim nos manifestamos no livro Tutelas de Urgência sistematização das liminares 
de acordo com o novo CPC: “ Portanto, as marcas do tempo passaram a ser visualizadas com mais 
seriedade e vagar, tornando o combate aos seus efeitos um dos maiores estandartes levantados pelos 
processualistas de vanguarda, mais do que por opção e sim extrema necessidade. Indiscutivelmente, 
as vetustas posturas do passado, valoradoras da perfeição formal e da segurança jurídica exarce-
bada não mais respondem aos anseios desse novo modelo de sociedade, complexa, pluralista e con-
traditória por excelência. Por tudo isso, a busca da celeridade na solução dos problemas, que estava 
relegada ao segundo plano, impulsionou o legislador a criar instrumentos que venham a compatibi-
lizar 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. Batida e rebatida, por diversas vezes, 
em nossa literatura jurídica, como nas alienígenas, foi a máxima de que a idéia de processo é ima-
nente 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. 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 contemporâ-
nea, assumindo hodiernamente uma importância tão grande que o novo CPC, em tramitação no Con-
gresso Nacional e por nós levado em consideração, até mesmo pelo alicerce teórico a qual estamos 
atrelado, estruturou um procedimento próprio para as Tutelas de Urgência. José Herval Sampaio 
Júnior, Tutelas de Urgência sistematização das liminares de acordo com o novo CPC, Editora Atlas, 
2011, p. 30/31.

18. A Câmara dos Deputados no que pertine a essa temática vem reestruturando a situação ao prevê a 
obrigatoriedade da audiência de conciliação para os processos de família, inclusive com a interes-
sante preocupação de que nesses casos sequer a cópia da contrafé seja entregue a outra parte, o que 
pensamos ser legal, já que nesses casos a emoção fica acirrada, logo quando do comparecimento a 
essa audiência as partes estiverem menos emocionadas e muitas vezes isso se incrementa quando 
da leitura da inicial, acreditamos que como a audiência terá o único objetivo de conciliar nenhum 
problema ao efetivo contraditório e ampla defesa ocorrerá.



se realizam na audiência preliminar na forma hoje prevista no CPC são bem 
mais abrangentes do que a conciliação que tão-somente é um dos atos, logo 
sempre criticamos a retirada de tal audiência porque para nós, acaso venha 
a passar tal proposta, é um patente retrocesso e mais uma vez desrespeito 
ao princípio da oralidade, que até mesmo na teoria vem infelizmente per-
dendo força.

A situação acaso passe vai gerar incongruência em alguns casos, pois 
imaginemos que uma parte mal orientada não resolva comparecer a au-
diência de conciliação na forma proposta, independentemente da questão 
da possível penalidade a ser aplicada a mesma, e o caso seja de nítido jul-
gamento antecipado da lide por inexistência de necessidade de instrução 
probatória, a decisão nesse sentido será tomada por escrito e sem que te-
nha havido a participação efetiva das partes na construção dessa decisão, 
eis que hoje tal decisão é deliberada na audiência preliminar e sempre na 
presença das partes.

Por isso acreditamos que a manutenção da audiência preliminar na 
forma em que atualmente vem sendo trabalhada na Câmara dos Deputa-
dos, por força da orientação dos juristas que assessoram os ilustres de-
putados, com certeza será um grande avanço, já que não só fica previsto 
quando necessário, mais um encontro das partes que possam assegurar o 
acordo, bem como a decisão será mais democrática e em casos de inexis-
tir instrução, como ocorre com freqüência as sentenças podem ser feitas 
imediatamente.19 

4.	CONCLUSõES

É inegável que o projeto do novo CPC prestigia a atividade de concilia-
ção e isso deve ser ressaltado de modo positivo, contudo tais priorizações 
legais não podem ser compreendidas como suficientes para que no dia a dia 

19. Há algum tempo resolvemos por conta própria em que pese a grande demanda judicial em nossa 
Vara Cível decidir os processos em audiência quer as preliminares quer a de instrução e julga-
mento e com o sistema de gravação áudio-visual isso ficou mais fácil e sem querer me meter no 
trabalho alheio, mas ao mesmo tempo sugerindo a adoção de práticas que venha equilibrar a 
devida segurança jurídica e celeridade acreditamos que essa tática é salutar, pois na maioria dos 
casos, a partir do imanente bate-papo que conduzimos quando da tratativa do possível acordo e 
logo após a fixação dos pontos controvertidos e especificação de provas, além da natural solução 
das questões processuais incidentes, ficamos preparados para a decisão de plano e a nossa expe-
riência vem sendo muito bem recebida pelas partes e advogados que têm processo correndo em 
nossa unidade jurisdicional. Desta forma, pensamos que a retirada da audiência preliminar ou 
ordenadora como atualmente está se chamando nessa tentativa de recolocação da mesma, é algo 
extremamente prejudicial para o próprio fim da atividade processual. 
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forense realmente se tenha uma cultura consensual como forma primeira 
de solução dos conflitos.

Junto com essas novas previsões legais o CNJ e os Tribunais precisam 
estruturar o quadro de conciliadores e mediadores como servidores efe-
tivos do Poder Judiciário e de preferência sem possibilidade de que pelo 
menos a longo prazo a função seja exercida por cargos comissionados, pois 
tal medida propiciará que os interessados se qualifiquem mais, já que a for-
ma de ingresso necessariamente será o concurso público e só assim tere-
mos realmente experts nesse assunto tão pouco explorado pelos juristas, 
ou melhor dizendo, que os operários do direito percebam que a conciliação 
no sentido amplo é uma atividade que envolve diversos ramos do conheci-
mento, precisando portanto de um estudo aprofundado pelos que desejam 
a sua utilização.

A previsão de se criar como primeiro ato do futuro procedimento úni-
co a audiência de conciliação é interessante, todavia dentro do mesmo 
raciocínio outrora firmado talvez isso por si só não trará resultados po-
sitivos, até mesmo pela difícil questão da quantidade de demandas atu-
almente existentes, bem assim a própria inexistência de uma verdadei-
ra cultura conciliatória, logo o melhor é trabalhar com a questão em seu 
âmago, ou seja, tentando implementar na prática uma cultura do acordo 
como primeira opção, estimulando as partes nesse sentido e mostrando a 
todos de modo indistinto que o consenso gera resultados jamais alcança-
dos pela sentença.

A audiência preliminar deve permanecer em nosso ordenamento jurí-
dico independentemente do nome que venha a ter, pois ela além de propi-
ciar mais uma oportunidade para a efetiva conciliação ainda prestigia a in-
dispensável oralidade, além de ser mais democrática, visto que as decisões 
judiciais sofrem a influência direta dos argumentos das partes, na esteira 
dos valores encampados pelo novo CPC. 
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Capítulo	XXIV
Prescrição	intecorrente		

no	projeto	do	CPC	

José roberto fernandes Teixeira1

SUMÁRIO	•	1. Introdução; 2. Um delineamento da prescrição no sistema atualmente em 
vigor; 3. Justificativas para existência da prescrição; 4. A prescrição intercorrente da lei de 
execução fiscal; 5. A prescrição intercorrente no CPC projetado; 6. Bibliografia.

1.	INTRODUçãO
Dentre os diversos prazos para o exercício de direitos e faculdades pre-

vistos no sistema jurídico os que mais despertam atenção dos estudiosos, 
inegavelmente, são aqueles relacionados com a prescrição e decadência.

Durante muitos anos o grande problema, em razão da sistemática ado-
tada pelo legislador do Código Civil de 1916, foi realizar a perfeita distinção 
entre estes institutos. Superada esta fase, com o delineamento adequado 
da matéria no Código Civil hoje em vigor, outros temas relacionados a pres-
crição e decadência fazem ocupar os estudiosos, como prescrição nas de-
mandas coletivas, a existência de uma prescrição da pretensão executiva, a 
possibilidade de uma prescrição intercorrente.

A intenção neste instante é voltar os olhos para a prescrição intercor-
rente, tema que tem eventualmente surgido nos tribunais, foi recentemente 
tratado na lei de execução fiscal e agora pode ter previsão legal generaliza-
da através do Código de Processo Civil, acaso aprovado o projeto de lei que 
está na Câmara dos Deputados.

2.	 UM	DELINEAMENTO	DA	 PRESCRIçãO	NO	 SISTEMA	ATUALMENTE	
EM	VIgOR

O atual Código Civil, atendendo a elaboração doutrinária de Agnelo 
Amorim2, deixa entender, a partir do seu art. 189, que há prescrição quando 
se tem a extinção da pretensão nos prazos estipulados pela lei. 

1. Professor de Direito Processual Civil da FACIMA. Especialista em Direito Tributário (FAL) e Direito 
Civil (SEUNE). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro da Associa-
ção Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP)

2. AMORIM, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identi-
ficar as ações imprescritíveis. Revista	dos	Tribunais, 300:07.
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A devida compreensão do que está grafado na lei exige a distinção en-
tre os direitos potestativos e os direitos a uma prestação. Aqueles são di-
reitos que o titular apenas irá exercer conforme sua própria vontade e cuja 
satisfação independe de comportamento da outra parte da relação jurídica, 
do que temos como exemplos, o direito de revogar um mandato, o direito de 
arrependimento quando realizada compra por telefone ou internet, o direi-
to de anular casamento, entre tantos outros. Já os direitos a uma prestação 
são aqueles cuja satisfação do titular exige um comportamento da parte ou-
tra da relação jurídica, que, inclusive, pode não cumprir, ou seja, não reali-
zar espontaneamente a sua obrigação e, portanto, violar o direito. O melhor 
exemplo, neste caso, é o direito de receber valor em dinheiro, prestação que 
pode ser ou não entregue pelo devedor, sendo possível, destarte, que este 
opte pelo inadimplemento.

O art. 189 do Código Civil deixa claro que suas previsões estão rela-
cionadas, exclusivamente, aos direitos a uma prestação, posto que, logo no 
início, diz que “violado o direito nasce para o titular a pretensão”. Ora, so-
mente direitos a prestação são violáveis, afinal somente prestação pode ser 
inadimplida.

Violado o direito a uma prestação o credor passa a ter a possibilida-
de de exigi-lo, o que o faz ordinariamente pelas vias judiciais. A esta exigi-
bilidade dá-se o nome de pretensão. Esta, portanto, pode ser conceituada 
como o poder de exigir uma prestação não cumprida espontaneamente.

A pretensão, no entanto, deixa claro novamente o art. 189 do Código 
Civil, nasce com prazo certo de vida. O tempo de exigibilidade de um crédito 
já é fixado na lei e o credor sabe que durante este período conviverá com o 
alerta constante da necessidade de agir, sob pena de deixar escoar, por sua 
inércia, a força que tem o seu direito de cobrar.

Deixar passar este prazo não é perder o direito de crédito, é perder – e 
isto não é pouco – a força para cobrar (perder a pretensão). O crédito não se 
perde, visto que é possível que o devedor cumpra, mesmo após o prazo de 
prescrição, sua obrigação e, se assim o fizer, não haverá a possibilidade de 
reaver aquela prestação. Não há repetição de prestação entregue quando já 
houve prescrição, o caso não é de pagamento indevido, mas de pagamento 
devido.

Como se vê a prescrição exige inércia do titular de um direito, que deixa 
de cobrar prestação já passível de cobrança, dentro de determinado prazo 
fixado na lei.

O prazo de prescrição tem como termo inicial – a quo – o surgimento da 
pretensão – nem sempre coincidente com a data de nascimento da obriga-



ção – e como termo final – ad quem – aquele em que é completado o lapso 
temporal previsto na lei.

A verificação, contudo, do início e fim dos prazos de prescrição nem 
sempre constitui tarefa simples, basta ver os arts. 197 e 198 do Código Civil, 
que trazem várias hipóteses que podem conduzir a suspensão da contagem 
do prazo prescricional, como o casamento entre o credor e o devedor e a 
incapacidade (que pode ser superveniente) do credor.

Além disso, o art. 202 o Código Civil especifica as situações em que o 
prazo prescricional é interrompido, sendo este também – provavelmente 
o principal – fator de desconforto na contagem destes prazos. Neste caso, 
diferentemente das hipóteses de suspensão, o prazo é paralisado de forma 
mais forte, posto que a contagem se interrompe e, quando vier a ser reini-
ciada, o será a partir do zero, portanto, ignorando por completo o tempo 
anteriormente decorrido.

O Código Civil expressa uma série de formas de interrupção que po-
dem, no entanto, sofrer o agrupamento da seguinte maneira: a) interrupção 
por ato (como protesto ou a interpelação, por exemplo); b) interrupção por 
processo (que ocorre quando há o despacho no processo judicial).

Focando um pouco mais o objeto de estudo neste instante, vamos dei-
xar de lado as demais formas de interrupção da prescrição e mirar a aten-
ção apenas nesta última hipótese (interrupção por processo) e, mais espe-
cificamente, naquela que consta do inc. I do citado art. 202, qual seja, o “des-
pacho do juiz que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na 
forma de lei processual”. Esta previsão – assim como as demais do art. 202 
– tem importante complementação no parágrafo único do mesmo disposi-
tivo onde está dito que a prescrição interrompida voltará a correr “da data 
do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Facilmente se extrai que no caso de interrupção da prescrição por 
processo a retomada do curso do prazo processual ocorrerá com o “último 
ato do processo”. A idéia expressa na lei é no sentido de que somente com 
o fim do processo existe o fim da interrupção da contagem do prazo pres-
cricional.

A própria lei, no entanto, traz exceção a isto no art. 475-L, VI do Códi-
go de Processo Civil, ao prever a prescrição – posterior a sentença – como 
alegação possível na impugnação ao cumprimento da decisão. Deste dis-
positivo é permitido concluir que a lei prevê uma prescrição no curso do 
processo, mas, apenas da pretensão executiva. É o que consta expressa-
mente da lei.
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É certo que, por previsão legal, o curso do prazo de prescrição 
interrompido somente volta a correr com o fim do processo ou com a inér-
cia da parte vencedora em iniciar a execução (ou, nos termos da lei, o “cum-
primento da sentença”). O pensamento doutrinário, no entanto, admite ou-
tra espécie de prescrição durante o andamento do feito, neste caso quando 
o procedimento não tem seu desenvolvimento regular. É o que ordinaria-
mente recebe o nome de “prescrição intercorrente”, que segundo Humberto 
Theodoro “se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio 
informador do instituto e da sistemática da prescrição”34.

O pensamento doutrinário é no sentido de que a mesma inércia que 
conduz a extinção da pretensão antes de iniciado o processo é também jus-
tificativa para conduzir a extinção da pretensão mesmo quando o feito já 
foi iniciado, mas inexiste seu desenvolvimento regular por conta do credor 
mostrar-se desinteressado. Este pensamento tem encontrado adesão dos 
julgadores já a muito tempo.

3.	JUSTIFICATIVAS	PARA	EXISTêNCIA	DA	PRESCRIçãO

Como se vê, há uma preocupação da doutrina em identificar na prescri-
ção uma verdadeira punição para o credor que não diligencia no sentido de 
receber a prestação que lhe é devida.

Esta identificação entre inércia e prescrição é uma marca antiga dos es-
tudos da prescrição e sobre ela já tratou Câmara Leal, em sua obra clássica5, 
e é ainda utilizada como justificativa pela doutrina contemporânea, que se 
apóia no princípio dormientibus non sucurrit ius6.

Outros razões, no entanto, vem sendo apontadas, tendo como maior 
destaque a necessidade de uma estabilização da relações sociais7, donde se 
afirmar que a incerteza na ordem jurídica é um mal que não deve ser tole-

3. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários	ao	novo	Código	Civil, vol. 3, t. 2. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 283.

4. Em classificação que parece mais adequada Arliete Inês Aurelli vê na prescrição da pretensão exe-
cutiva também uma forma de prescrição intercorrente. In Prescrição intercorrente no âmbito 
do processo civil, Revista	de	processo, 165:336-337.

5. LEAL, Antônio Luiz da Câmara.	Da	prescrição	e	da	decadência. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 
30.

6. Assim, entre outros: EHRHARDT JR., Marcos. Direito	civil:	LICC	e	parte	geral, vol. 1. Salvador: 
Juspodivm, 2009, p. 462; LISBOA, Roberto Senise. Manual	de	direito	civil, vol. 1. São Paulo: Sa-
raiva, 2009, p.471; FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito	civil:	Teoria	geral. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 554.

7. Humberto Theodoro diz que: “a prescrição atende à satisfação de superior e geral interesse à 
certeza e à segurança no meio social”. Comentários	ao	novo	Código	Civil. Op. cit., p. 162.



rado e que a prescrição serve para extirpar. Neste sentido é possível mes-
mo afirmar um interesse público na existência da prescrição, o que justifica 
a sua declaração de ofício, sua irrenunciabilidade antes de consumada, a 
inalterabilidade dos prazos por vontade das partes e a impossibilidade de 
convencionar a imprescritibilidade nos negócios jurídicos.

Quando cuida especificamente da prescrição intercorrente a doutrina 
utiliza das mesmas justificativas, mas sempre dando um maior destaque 
para a punição pela inércia, como faz, entre outros, Arlete Inês Aurelli8, ao 
dizer que para ocorrência da prescrição intercorrente “é necessário, enfim, 
que o autor se mantenha inerte pelo mesmo prazo estabelecido para a pres-
crição da ação”.

4.	A	PRESCRIçãO	INTERCORRENTE	DA	LEI	DE	EXECUçãO	FISCAL

O legislador, por meio da lei 11.051/2004, alterou a lei de execução 
fiscal (lei 6830/80) e nela inclui o § 4º ao art. 40, fazendo assim constar a 
possibilidade de uma nova modalidade de prescrição intercorrente. Veja-
mos como está grafado o dispositivo: 

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.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante 
judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o deve-
dor 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 prescricio-
nal, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será 
dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixa-
do por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O dispositivo legal chama atenção por algumas peculiaridades. A pri-
meira é o fato de que há uma paralisação do feito não por conta de uma de-
sídia do exeqüente, mas em razão da não localização de bens, isto está claro 
no caput que fixa ser o procedimento suspenso em razão da não localização 
de bens ou do devedor. Esta paralisação deve acontecer por até um ano  

8. AURIELLI, Arliete Inês. Revista	de	processo. Op. Cit., p. 332.
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(§ 2º) e não traz qualquer prejuízo para o exeqüente (não corre prescrição, 
diz o caput). Cessado este prazo de um ano, sem que o credor indique bens 
passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, que podem 
ser desarquivados para prosseguimento da execução, acaso localizados os 
bens (§ 3º). O fato importante neste caso, que deve ser frisado, é que não há 
necessariamente uma desídia do exeqüente para que a paralisação aconte-
ça, basta a não localização dos bens do devedor.

A segunda peculiaridade, e que não está claro na descrição do texto 
legal, é que esta paralisação de um ano tem sentido apenas quando o exe-
qüente não encontrar bens, o que significa dizer que já houve a conclusão de 
uma procura de bens passíveis de constrição, mas estes inexistiam ou não 
foram localizados. A ressalva é importante visto que não raramente o exe-
qüente pede a suspensão do feito para diligencias no sentido de localizar os 
bens penhoráveis, quando então irá envidar esforços para tanto, das mais 
variadas formas (junto ao cartório de imóveis, ao DETRAN, Capitania dos 
Portos etc). Esta suspensão para diligências – por curto espaço de tempo, 
normalmente com no máximo dois ou três meses – não é verdadeiramente 
uma “suspensão” do processo, mas uma atividade que é parte dele, apenas 
não imediatamente documentada nos autos9.

Como disse o Prof. Barbosa Moreira, diversamente do processo de co-
nhecimento, a “finalidade do processo de execução, a saber, é atuar pratica-
mente aquela norma concreta”10. O que distingue realmente a execução dos 
demais processos é que nela existem atos materiais destinados a modificar 
a realidade sensível.

Estes “atos materiais” na execução por quantia certa são, penhora, lei-
lão, adjudicação etc. Mas, identificar o que penhorar é também uma tarefa 
de ordem material que caracteriza o processo de execução.

Quando o exeqüente informa ao Juiz que está buscando localizar bens 
sobre a qual a penhora deve recair ele nada mais esta fazendo do que prati-
car atos materiais de busca destes bens.

9. Nos autos do processo judicial 0000402-82.2002.8.02.0001, na 19ª Vara Cível de Maceió houve 
decisão judicial no sentido de que a única suspensão possível do processo de execução é aquela 
do art. 40 da lei de execução fiscal, desta forma as antigas suspensões para busca de bens foram 
consideradas como suspensões por um ano. Esta decisão mostra o equivoco entre o que chama-
mos de “falsa suspensão” e a verdadeira “suspensão do art. 40 da LEF.

10. MOREIRA, José Carlos Barbosa. O	novo	processo	civil	brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 1999, 
p. 185.



A execução tem assim “atos materiais” praticados pelo Juízo Cível (pe-
nhora, leilão, intimação são exemplos) e “atos materiais” praticados pelas 
partes (como a localização de bens e indicação deles para penhora).

Quando a parte requer a “suspensão” do feito para localizar bens, a ri-
gor o processo não está sendo paralisado, efetivamente o processo está em 
pleno andamento e não se pode aqui falar de curso do prazo prescricional 
(é a “falsa suspensão do feito”). Sendo assim, a suspensão prevista no caput 
do art. 40 da lei 6830/80 somente existe depois que a Fazenda Pública efe-
tivamente já diligenciou e nada localizou para penhorar.

A terceira peculiaridade do art. 40 da lei 6830/80 é a de que após um 
ano daquela efetiva busca de bens sem sua localização, o juiz ordenará o 
arquivamento dos autos, quando então se tem início o curso de um prazo 
prescricional. Este prazo é de uma “prescrição intercorrente”, que, todavia, 
não se confunde com a prescrição intercorrente criada pela doutrina e ju-
risprudência.

A diferença entre aquela “prescrição intercorrente”, de criação da dou-
trina e jurisprudência, e esta “prescrição intercorrente do art. 40 da LEF” é 
que nesta não há inércia do credor, mas apenas a não localização de bens 
do devedor passíveis de constrição. Em resumo, o legislador pátrio criou 
uma prescrição sem desídia do credor, uma prescrição em que este sofre 
um mal sem que tenha contribuído para sua ocorrência. Evidente aqui que 
o legislador colocou acima de tudo a tranqüilidade social e a redução dos 
números de processos (em sua maioria verdadeiramente inútil) que ocu-
pam as prateleiras da justiça brasileira. Mas, merece ser destacado, o único 
fundamento da “prescrição intercorrente do art. 40 da lei de execução fiscal” 
é a estabilidade das relações jurídicas.

Esta distinção não foi plenamente identificada pelo Superior Tribunal 
de Justiça que, em alguns julgados tem afirmado a existência de culpa do 
exequente como configurador desta modalidade prescricional, como o fez, 
por exemplo, quando do julgamento do AgRg no AREsp 49734/SP e do EDcl 
nos EDcl no REsp 1240754 / SC, ambos de relatoria do Min. Humberto Mar-
tins.

O dispositivo legal aqui comentado, no entanto, não deve ter o resul-
tado que se espera, posto que sua aplicação deve ficar sempre restrita as 
execuções fazendárias de créditos não tributários, afinal a lei 11051/2004 
que alterou o art. 40 e criou esta “prescrição intercorrente do art. 40 da LEF” 
tem natureza ordinária e não pode, por isso, dispor sobre prescrição em 
matéria tributária, por força do art. 146 da Constituição Federal, que exige 
para tanto lei complementar. 
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O fato é que este dispositivo legal (art. 40 da lei de execução fiscal), com 
a redação que lhe foi atribuída pela lei 11051/2004, fez surgir mais uma 
forma de prescrição intercorrente, que agora tem as seguintes espécies: a) 
prescrição intercorrente da pretensão executiva, prevista no CPC, art. 475-N; 
b) prescrição intercorrente de criação doutrinária e aceita pelos tribunais, 
quando há desídia do credor durante o desenvolvimento do feito; c) pres-
crição intercorrente do art. 40 da LEF, que não exige desídia do exeqüente 
e tem como único fundamento o interesse social de segurança das relações 
jurídicas.

5.	A	PRESCRIçãO	INTERCORRENTE	NO	CPC	PROJETADO

O projeto de CPC (PL 8.046/2010) estabelece no seu art. 880 duas hi-
póteses de prescrição no curso do procedimento executivo:

a) Prescrição intercorrente por inércia do executado, prevista no inc. V;

b)	 Prescrição intercorrente quando houver a suspensão do processo por 
inexistência de bens penhoráveis do executado ou desinteresse deste em 
adjudicar o bem penhorado, e não alienado, ou por não indicação de 
novos bens a serem penhorados (prevista no inc. VI, combinado com o 
art. 877, III e IV do mesmo PL).

A primeira hipótese, denominada na lei simplesmente de prescrição in-
tercorrente, é plenamente adequada, afinal demonstra uma inércia do exe-
qüente que, de certo modo, abandonou o processo. Aqui se tem a sedimen-
tação em sede legal da prescrição intercorrente de criação doutrinária e que 
já é, como visto anteriormente, acatada pelos tribunais. Uma boa solução 
que não merece qualquer reparo.

A segunda hipótese considera não a inércia do exeqüente, mas a falta 
de bens penhoráveis ou o desinteresse em adjudicá-los. Trata-se, como se 
vê, de mais uma hipótese de prescrição intercorrente sem desídia do exe-
qüente, que mais se assemelha aquela do art. 40 da lei 6830/80 (prescrição 
intercorrente do art. 40 da LEF).

Esta hipótese mereceu a cuidadosa atenção de Pedro Henrique Pedro-
sa Nogueira11 que aderiu inicialmente ao projeto de lei afirmando que “a 

11. NOGUEIRA. Pedro Henrique Pedrosa. A prescrição intercorrente na execução segundo o proje-
to do Código de Processo Civil. In DIDIER JR, Fredie; MOUTA, José Henrique; KLIPPEL, Rodrigo 
(org.). O	projeto	do	novo	Código	de	Processo	Civil. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 320.



suspensão por falta de bens penhoráveis não pode se perpetuar”, contudo, 
posicionou-se no sentido da alteração da redação do projeto de lei para que 
fosse fixado um prazo certo, sem a correspondência com os prazos prescri-
cionais que são múltiplos e, em alguns casos muito curtos. 

De fato esta alteração sugerida pelo doutrinador melhoraria significati-
vamente o dispositivo legal, reduzindo a incerteza e as injustiças. Contudo, 
parece que o mais adequado não é tentar aperfeiçoar esta nova forma de 
prescrição intercorrente sem desídia, mas realizar a sua exclusão por com-
pleto, abstraindo do art. 880, do PL 8046/2010 o inc. VI.

É relevante não ignorar que a incidência deste dispositivo somente 
acontecerá quando o credor tiver agido, iniciado o processo, interrompido 
a prescrição e dado regular seguimento ao feito executivo. Não há inércia, 
não há desídia, não há comportamento a ser repreendido do credor, que 
diligentemente buscou seu crédito.

Para infelicidade do credor, no entanto, se inexistir bens passíveis de 
penhora ou se o bem que foi penhorado não despertar seu interesse – por 
isso não deseja adjudicar – e, tão pouco, o de terceiros – que não o obti-
veram quando tentada sua alienação – ele correrá sério risco de ver seu 
crédito não recebido.

Sem bens para penhorar ou penhorado aquilo que não foi apto a sa-
tisfazer seu crédito o exeqüente não terá como prosseguir imediatamente 
no processo, não tem como agir sucessivamente e forçar um novo passo no 
procedimento. Sem poder agir resta-lhe apenas aguardar o surgimento de 
bens aptos a satisfazer seu crédito, o que, em sendo aprovado o projeto de 
CPC na forma como está, deverá acontecer em prazo certo.

Ao que parece a intenção do dispositivo é reconhecer a baixa efetivi-
dade dos processos de execução, provocar sua extinção e, com isto, conse-
quentemente, desafogar o Poder Judiciário. A solução talvez se mostrasse 
adequada acaso estivéssemos diante de execuções fiscais, que como visto 
neste aspecto já tem regime próprio, eis que se trata de procedimento que 
assoberba o Poder Judiciário e tem pouco eficácia prática.

Diversamente, em se tratando de execuções que tem como partes entes 
privados, a solução é desarrazoada, não atende o interesse do exequente, 
favorece indevida e injustificadamente o devedor e faz com que o Poder Ju-
diciário deixe de prestar tutela jurisdicional efetiva, contrariando, inclusive, 
o direito de ação que tem acento na Constituição Federal.

Por estas razões reafirma-se que melhor caminho para o legislador 
será a total exclusão do art. 880, VI do PL 8046/2010.
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Capítulo	XXV
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Resumo:	O presente texto menciona a translatio iudicii e sua previsão no pro-
jeto do novo Código de Processo Civil brasileiro.

Palavras	chave: Projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro – Trans-
latio iudicii.

Riassunto: Questo articolo cita la translatio iudicii e della sua previsione nella 
progettazione del nuovo codice di procedura civile brasiliana.

Parole	 chiave: Progetto del  nuovo Codice di Procedura Civile brasiliano – 
Translatio iudicii.

É ponto incontroverso na doutrina e na jurisprudência que a compe-
tência constitui um requisito de validade do processo e, essencialmente, 
das decisões nele proferidas.

Em regra, o reconhecimento da incompetência não acarreta, no siste-
ma processual brasileiro, a extinção do processo. Reconhecida a incompe-
tência, os autos são remetidos ao juízo competente. Nada impede, contudo, 
que se atribua outra consequência ao reconhecimento da incompetência, 
como assim estabelece o art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995, nos termos do 

1. Mestre em Direito pela UFPE. Doutor em Direito pela PUC/SP. Pós-doutorado na Universidade 
de Lisboa. Professor adjunto da Faculdade de Direito do Recife (UFPE), nos cursos de graduação, 
mestrado e doutorado. Professor colaborador do curso de mestrado da Universidade Católica de 
Pernambuco. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Diretor de Relações 
Institucionais da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo – ANNEP. Procurador 
do Estado de Pernambuco. Advogado.
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qual a incompetência territorial, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é 
motivo de extinção do processo sem resolução do mérito2.

A competência costuma ser qualificada como absoluta ou relativa. 
Quando o juiz reconhece a incompetência absoluta, aproveitam-se os atos 
processuais praticados, com exceção dos decisórios. Nos termos do art. 
113, § 2o, do CPC, reconhecida a incompetência absoluta, anulam-se todas 
as decisões proferidas, independentemente de determinação judicial3.

Tal consequência não ocorre quando se reconhece a incompetência 
relativa. Isso porque a incompetência relativa é alegada por meio de exce-
ção de incompetência, que suspende o processo (CPC, arts. 180 e 265, III). 
Estando o processo suspenso, não haverá a prolação de decisões. Daí não 
haver essa consequência. 

A alegação de incompetência absoluta deve ser feita em preliminar da 
contestação ou em qualquer outro momento do processo, por qualquer 
meio, podendo, até mesmo, o juiz dela conhecer de ofício. Em razão disso, 
reconhecida a incompetência absoluta, anulam-se os atos decisórios.

Normalmente, a falta de competência absoluta, uma vez constatada, 
acarreta apenas a anulação dos atos decisórios, aproveitando-se os demais, 

2. É relevante registrar que, proposta uma demanda em caso a respeito do qual a Justiça brasileira 
não tem competência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, pois não há como 
determinar a remessa dos autos a outro órgão. Em outras palavras, se a causa não estiver enqua-
drada numa das hipóteses dos arts. 88 e 89 do CPC, deve o órgão jurisdicional extinguir o processo 
sem resolução do mérito, e não remeter os autos a outro órgão.

3. “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSO-
LUTA. ATOS DECISÓRIOS. NULIDADE (ART. 113, §2º, CPC) 

 I – A declaração de incompetência absoluta, com a determinação de remessa dos autos à justiça 
competente, acarreta a declaração de nulidade de todos os atos decisórios, só se aproveitando os 
demais atos processuais que não causarem prejuízos às partes.

 II – Na espécie, não pode subsistir a liminar anteriormente concedida se decisão posterior  re-
conheceu a incompetência absoluta deste e. Superior Tribunal de Justiça para o processamento 
e julgamento do mandado de segurança e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal de 
primeira instância (art. 113, §2º, Código de Processo Civil).

 Agravo regimental desprovido.” (Acórdão da 3a Seção do STJ, AgRg no MS 11.254/DF, rel. Min. 
Felix Fischer, j. 25/10/2006, DJ 13/11/2006, p. 221).

 “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMINAR. EFEITOS. NULI-
DADE. ART. 113, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES DA SEGUNDA E TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de in-
competência absoluta acarreta a automática nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo 
Juízo incompetente, independentemente de determinação expressa.

 2. Recurso especial conhecido e provido.” (Acórdão da 5a Turma do STJ, REsp 879.158/ES, rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, j. 29/5/2008, DJe 4/8/2008).



com a remessa dos autos ao juízo competente. Essa é uma exigência do 
princípio da economia processual, cuja diretriz inspira o princípio consti-
tucional da duração razoável do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII). Os atos 
processuais devem, na máxima medida possível, ser aproveitados4. 

Realmente, os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e 
da duração razoável do processo exigem que, mesmo reconhecida a incom-
petência absoluta do juízo, sejam aproveitados todos os atos processuais, 
mantendo-se todos os seus efeitos. Há, a propósito, entendimento segundo 
o qual o aproveitamento dos atos processuais deve ir além para alcançar in-
clusive os atos decisórios, ainda que reconhecida a incompetência absoluta, 
sobretudo se tais atos consistirem na prolação de provimento de urgência5. 

No caso da incompetência relativa, já se viu que ela é alegada por exce-
ção de incompetência, que suspende o processo. A suspensão do processo 
não impede, entretanto, que o juiz profira provimentos de urgência, a fim 
de evitar o perecimento do direito ou o risco de dano irreparável ou de 
difícil reparação (CPC, art. 266). Logo, é curial que, reconhecida a incompe-
tência, seja mantida a decisão concessiva de provimento de urgência, a fim 
de garantir a efetividade processual e evitar prejuízos irreparáveis para a 
parte que aparenta ter razão6.

A tendência é que tal entendimento venha a prevalecer, consolidan-
do o que se chama de translatio iudicii, de sorte que o reconhecimento da 
incompetência provoca a remessa dos autos ao juízo competente, com o 

4. Mesmo em se tratando de incompetência constitucional, devem ser aproveitados os atos pratica-
dos por juiz incompetente. Há, contudo, quem não concorde com isso, ressaltando que, em razão 
do art. 5º, LIII, da Constituição Federal de 1988, seria imperioso conferir “expressivo prestígio ao 
princípio do juiz natural, com reflexo no comando do ordenamento positivo infraconstitucional 
em vigor, por não mais ser permitido o aproveitamento dos atos processuais praticados por juiz 
incompetente, se algum prejuízo causa ao cidadão, em face dos efeitos da aplicação, de modo 
absoluto, dessa garantia.” (DELGADO, José Augusto. A supremacia dos princípios nas garantias 
processuais do cidadão. Revista de Processo. 65:89-103. São Paulo: RT, janeiro-março/1992, p. 97).

5. Nesse sentido, acórdão da 2a Turma do STJ, AgRg no REsp 1.022.375/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 
28/6/2011, DJe 1º/7/2011.

6. Segundo esclarece Renato Oriani, um dos perfis do princípio da efetividade da tutela jurisdicional 
consiste na valorização da tutela provisória e cautelar (Il principio di effettività della tutela giu-
risdizionale. Editoriale Scientifica, 2008, p. 10). Para Chiovenda, é preciso considerar as normas 
processuais a partir da ideia de que se deve impedir que a necessidade de servir-se do proces-
so resulte em dano para aquele que tem razão (Sulla “perpetuatio iurisdictionis”. Saggi di diritto 
processuale civile – volume primo. Milano: Giuffrè, 1993, p. 273). Lembra Gaetano Silvestri que 
uma tutela, se não é efetiva, não tem valor jurídico, valendo dizer que a tutela jurídica depende 
da intensidade de proteção que se confere pela atuação prática (L’effettività e la tutela dei diritti 
fondamentali nella giustizia costituzionale. Editoriale Scientifica, 2009, p. 7-8). Assim, se não se 
preservam os provimentos de urgência, ainda que concedidos por juízo incompetente, não se dará 
a devida proteção à parte que aparenta ter razão.
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aproveitamento de todos os atos e a preservação dos efeitos processuais e 
materiais da demanda7. 

O assunto tem grande destaque na Itália. Como se sabe, há, no sistema 
italiano, dualidade de jurisdição, de maneira que as questões que envolvem 
o Poder Público são submetidas à solução por órgãos integrantes do cha-
mado contencioso administrativo. Aos órgãos comuns do Poder Judiciário 
são submetidas as pendências havidas entre particulares. 

O Código de Processo Civil italiano, em seu art. 50, prevê que, reconhe-
cida a incompetência, o processo deve continuar perante o novo juízo. Ha-
via, entretanto, norma expressa que impedia sua utilização na concorrên-
cia entre a jurisdição comum e a administrativa. Desse modo, ajuizada, por 
exemplo, uma causa no Contencioso Administrativo, se se entendesse que o 
caso seria da competência da Justiça Comum, o processo haveria de ser ex-
tinto, não sendo hipótese de aproveitamento dos atos, nem de remessa dos 
autos ao juízo competente. De igual modo, se a demanda fosse proposta na 
Justiça Comum, mas a competência fosse do Contencioso Administrativo, o 
processo seria extinto sem resolução do mérito. Havendo, enfim, “defeito 
de jurisdição”, como dizem os italianos, o processo seria extinto sem reso-
lução do mérito.

Com fundamento no direito de acesso à justiça e na garantia de que o 
processo deve ser justo e adequado, a Corte de Cassação italiana, em 22 de 
fevereiro de 2007, entendeu que, uma vez reconhecida a incompetência, o 
processo deve prosseguir perante o juízo competente8. Nesse mesmo sen-
tido, a Corte Constitucional da Itália, em 12 de março de 2007, proclamou 
a inconstitucionalidade do art. 30 da Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con-
cluindo que a incompetência ou o “defeito de jurisdição” não deveria mais 
ocasionar a extinção do processo, devendo, isto sim, ensejar a remessa dos 
autos ao juízo competente com continuação do procedimento, preservados 
os efeitos processuais e substanciais produzidos perante o juízo originário9. 

Incorporando essa orientação jurisprudencial, a Legge 18 giugno 2009, 
n. 69, introduziu no ordenamento jurídico italiano disposição que prevê a 
chamada translatio iudicii, estabelecendo que o reconhecimento da incom-

7. ASPRELLA, Cristina. La translatio iudicii: trasferimento del giudizio nel nuovo processo civile (l. n. 
69/2009). Milano: Giuffrè Editore, 2010, passim.

8. RICCI, Gian Franco. La riforma del processo civile: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Torino: G. Giappi-
chelli Editore, 2009, p. 5, nota de rodapé n. 1.

9. BOVE, Mauro; SANTI, Angelo. Il nuovo processo civile tra modifiche attuate e riforme in atto. Mate-
lica: Nuova Giuridica, 2009, p. 20-22.



petência ou do “defeito de jurisdição” não implica extinção do processo, 
acarretando apenas a remessa dos autos ao juízo competente, com o apro-
veitamento de todos os atos até então praticados e a manutenção dos efei-
tos substanciais e processuais produzidos pela demanda ajuizada.

Sabe-se que, no Brasil, tramita no Congresso Nacional projeto de um 
novo Código de Processo Civil. A ideia da translatio iudicii inspira alguns 
dispositivos do projeto do novo CPC. 

Com efeito, no projeto do novo CPC, a incompetência relativa não será 
mais suscitada por meio de exceção de incompetência, não sendo mais cau-
sa de suspensão do processo. Tanto a incompetência absoluta como a re-
lativa devem, no projeto do novo CPC, ser alegadas como preliminares da 
contestação.

No projeto do novo CPC, não se reproduz a parte final do § 2º do art. 
113 do atual CPC. Não há qualquer dispositivo, no projeto, que estabeleça 
a anulação automática dos atos decisórios em virtude do reconhecimento 
da incompetência. Ao contrário, está previsto lá no projeto que, uma vez 
proclamada a incompetência, serão os autos remetidos ao juízo compe-
tente. E, em disposição seguinte, afirma-se que “salvo decisão judicial em 
sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos das decisões proferidas pelo 
juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 
competente”.

Significa que, nos termos do projeto do novo CPC, reconhecida qual-
quer incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, 
com o aproveitamento de todos os atos processuais, aí incluídos os deci-
sórios, salvo se houver decisão em sentido contrário. Por aí se vê que está 
previsto o aproveitamento dos atos processuais, encampando-se a ideia da 
translatio iudicii.

Em virtude da translatio iudicii, não somente devem ser aproveitados 
os atos praticados no processo pelo juízo incompetente, como também de-
vem ser preservados os efeitos materiais e processuais da demanda.

A translatio iudicii, que é extraída dos princípios da efetividade, da du-
ração razoável do processo, da economia processual e do aproveitamento 
dos atos processuais, contém o fundamento para que se preservem os efei-
tos materiais e processuais da demanda. É a partir dela que se pode, por 
exemplo, concluir que a indicação errônea da autoridade no mandado de 
segurança não deve ser causa de extinção do processo sem resolução do 
mérito, aproveitando-se os atos. Noutros termos, feita a indicação equivo-
cada da autoridade, deve-se determinar a correção do vício, com o aprovei-
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tamento dos atos processuais até então praticados, em vez de se extinguir 
o processo sem resolução do mérito10. Também se pode da translatio iudicii 
concluir que, acolhida uma ação rescisória por causa da incompetência ab-
soluta do juízo, “pode o tribunal decidir por manter os efeitos da decisão 
rescindida, até que outra seja proferida pelo juízo competente”11.

A translatio iudicii constitui fundamento para manter os efeitos subs-
tanciais e processuais da demanda, servindo como elemento de estabiliza-
ção e de aproveitamento dos atos praticados no processo12. Aliás, pode-se 
afirmar que o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal – incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45/2004 – que prevê a garantia de duração 
razoável do processual e que serve de fundamento a justificar a translatio 
iudicii, revogou tacitamente o disposto nos incisos II e III do art. 51 da Lei 
nº 9.099/1995, eis que a inadmissibilidade do procedimento ou a incompe-
tência do foro não pode ser motivo de extinção do processo, mas de simples 
determinação de remessa dos autos ao juízo competente, com o aproveita-
mento dos atos praticados e a preservação dos efeitos substanciais e pro-
cessuais da demanda13. 

Os efeitos substanciais e processuais da demanda devem ser preser-
vados em razão da translatio iudicii. Leonardo Greco, ao se referir ao art. 
219 do CPC de 197314, afirma que tal dispositivo “determina que a citação 
ordenada por juiz incompetente ‘constitui em mora o devedor e interrompe 
a prescrição’, mas sem coragem de estender a sua eficácia para induzir a 
litispendência ou tornar a coisa litigiosa”15. 

Há, no projeto do novo CPC, dispositivo equivalente ao do art. 219 do 
atual Código de Processo Civil, contendo, essencialmente, a mesma reda-
ção. Para que haja coerência e unidade sistêmicas, o correspondente dis-
positivo do projeto precisa ser alterado, a fim de prever que os efeitos da 

10. Nesse sentido, CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 10ª ed. São Paulo: Dia-
lética, 2012, n. 14.4.6, p. 517-519.

11. MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações autônomas de im-
pugnação. São Paulo: RT, 2008, n. 12.4, p. 274.

12. Sobre o assunto, vale conferir GRECO, Leonardo. Translatio iudicii e reassunção do processo. Re-
vista de Processo. São Paulo: RT, dez. 2008, v. 166.

13. Nesse sentido, GRECO, Leonardo. Ob. cit., p. 21.
14. “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 pres-
crição.”

15. Translatio iudicii e reassunção do processo. Revista de Processo. São Paulo: RT, dez. 2008, v. 166, p. 
12, nota de rodapé n. 5.



citação válida serão todos produzidos, ainda que determinada por juízo ab-
solutamente incompetente.

Ora, se o projeto adotou a translatio iudicii para estabelecer que o re-
conhecimento de qualquer incompetência não provoca mais a automática 
anulação dos atos decisórios, cumpre, por coerência e unidade, aproveitar 
todos os efeitos substanciais e processuais da demanda, ainda que proposta 
perante juízo absolutamente incompetente. Assim, a citação válida, mesmo 
quando ordenada por juízo absolutamente incompetente, deve produzir 
todos os seus efeitos, a serem aproveitados e observados pelo juízo com-
petente, para o qual vierem a ser encaminhados, oportunamente, os autos.
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Capítulo	XXVI
O	projeto	do	novo	Código	de	Processo	
Civil	Brasileiro	(NCPC)	e	o	princípio		

da	cooperação	intersubjetiva
THe BrAZiliAn neW code of ciVil procedure proJecT (ncpc)  

And THe principle of inTerSuBJecTiVe cooperATion

lúcio Grassi de Gouveia1

SUMÁRIO	•	Introdução. 1. O NCPC, o princípio da Cooperação Intersubjetiva e seus deve-
res. 1.1. O NCPC e o dever de esclarecimento. 1.2. O NCPC e o dever de prevenção. 1.3 O 
NCPC e o dever de consulta. 1.4. O NCPC e o dever de auxílio. 2. O NCPC, a violação do dever 
de cooperação por juízes e tribunais e a sanção da nulidade. 3. Referências.

Resumo:	 O Projeto de Código de Processo Civil brasileiro, em sua 
redação atual, enfatiza o princípio da cooperação intersubjetiva e alguns 
poderes-deveres do juízo em relação às partes: esclarecimento, prevenção, 
consulta e auxílio, podendo ser considerados nulos atos praticados pelo jul-
gador, especialmente os decisórios, sem observância do mesmo.

Abstract: The Brazilian Civil Procedure Code project in its present form, 
emphasizes the principle of intersubjective cooperation and some powers and 
duties of the court regarding the parties: clarification, prevention, consulta-
tion and assistance, may be considered void acts of the judge, especially the 
decision-making, while ignoring the same.

Palavras-chave:	Projeto do Código de Processo Civil brasileiro. Princí-
pio. Cooperação intersubjetiva.

Keywords: Brazilian Code of Civil Procedure Project. Principle. Intersub-
jective cooperation

INTRODUçãO

A versão atual do Projeto do novo Código de Processo Civil, alterado 
pela Emenda nº 1 – CTRCPC – substitutivo (ao projeto de lei do senado nº 

1. Professor do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Doutor em Direito 
pela Universidade de Lisboa. Mestre em Direito pela UFPE. Juiz de Direito em Pernambuco.
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166, de 2010), dispõe, no Livro I, Parte Geral, em seu Título I – Princípios e 
Garantias, normas processuais, jurisdição e ação, no Capítulo I – dos prin-
cípios e das garantias fundamentais do processo civil, sobre o princípio da 
cooperação intersubjetiva:

Art. 5º As partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando 
com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos exe-
cutivos ou determine a prática de medidas de urgência.

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 contra-
ditório.

Art. 8º 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 procrastina-
tórios.

Art. 9º Não se proferirá sentença ou decisão contra uma das partes sem que esta 
seja previamente ouvida, salvo se se tratar de medida de urgência ou concedida a 
fim de evitar o perecimento de direito.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em funda-
mento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifes-
tar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tutela de urgência 
e nas hipóteses do art. 307.

Não se trata de tema novo no direito brasileiro2, tendo sido 
objeto de estudo de nossa linha de pesquisa na Universidade Católica 
de Pernambuco por aproximadamente uma década.

Nunca tivemos dúvidas a respeito da necessidade de, cada vez mais, 
acentuar o caráter publicístico do processo, refutando concepções que re-
tiram o juiz do real controle do andamento do feito. Nunca entendemos 
o processo como uma disputa em que partes e advogados podem adotar 
posturas que contrariem os princípios da boa-fé e probidade. Sempre de-
fendemos que a observância do contraditório é regra e somente deve ser 

2. Gouveia, Lúcio Grassi de. O dever de cooperação dos juízes e tribunais com as partes � uma análise 
sob a ótica do direito comparado (Alemanha, Portugal e Brasil). Revista da Esmape., v. 5, p. 247-
273, 2000; Gouveia, Lúcio Grassi de. Cognição processual civil: atividade dialética e cooperação 
intersubjetiva na busca da verdade real. Leituras complementares de processo civil. 6ª ed. 
Salvador-BA: Juspodium, 2008, v. 1, p. 173-187. Gouveia, Lúcio Grassi de. A função legitimadora 
do princípio da cooperação intersubjetiva no processo civil brasileiro. Revista de Processo., v. 172, 
p. 32-53, 2009.



deixada de lado em situações de extrema urgência ou quando a oitiva da 
parte contrária puder causar danos irreparáveis ao adequado andamento 
do processo e à obtenção do bem da vida buscado através do mesmo.

Não podemos deixar de reconhecer a estreita ligação do princípio da 
cooperação com os princípios do devido processo legal, da boa-fé e do con-
traditório. O diálogo passa a ser estabelecido entre juiz e partes e o contra-
ditório passa a envolver o direito de as partes influenciarem diretamente 
no processo decisório, podendo interferir e condicionar de forma eficaz a 
atuação dos demais sujeitos do processo.

Não é qualquer decisão que “ponha fim ao conflito” que serve. Somente 
a decisão fruto do devido processo legal, no qual predomina a boa-fé, onde 
juiz e partes tenham tido a oportunidade de dialogar, interferindo estas no 
seu resultado final, estará legitimada pelo procedimento, para usar uma ex-
pressão de Luhman. Não interessa ao sistema que qualquer decisão seja to-
mada, mas que o caso concreto seja decidido em um processo que permita 
a atuação e a participação direta de todos os seus agentes.

Pois bem, apesar dessa convicção a respeito da existência do princípio 
da cooperação no direito pátrio, não podemos deixar de considerar que a 
opção da Comissão que elaborou o Novo Código de Processo Civil (chama-
remos de NCPC), no sentido de explicitar o princípio e destacar direitos e 
deveres das partes e do julgador, será fator decisivo para que juízes e tribu-
nais passem a encará-lo com maior seriedade, cientes de que seus atos ou 
omissões, em desacordo com o referido princípio, poderão gerar nulidades 
processuais. 

1.	 O	NCPC,	O	 PRINCíPIO	DA	 COOPERAçãO	 INTERSUBJETIVA	 E	 SEUS	
DEVERES.

Em relação ao princípio da cooperação, sabemos que o NCPC foi in-
fluenciado por fontes austríaca, alemã e portuguesa. Esse poder-dever ou 
dever do Tribunal de colaborar com as partes, desdobra-se em quatro po-
deres-deveres essenciais: esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio 3. 

1.1.	O	NCPC	e	o	dever	de	esclarecimento

Dispõe o NCPC:

3. SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos Sobre o Novo Processo Civil, 2ª ed., Lex, Lisboa, 1997, p. 65.
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Art. 5º As partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando 
com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos exe-
cutivos ou determine a prática de medidas de urgência.

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 contra-
ditório.

Art. 8º 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 procrastina-
tórios.

Estabelecendo uma comparação com o direito português, o dever de 
esclarecimento consiste no dever do tribunal de se esclarecer junto às par-
tes quanto às dúvidas que tenha sobre as suas alegações, pedidos ou posi-
ções em juízo ( cfr. art. 266º, nº 2 do CPC português ), de molde a evitar que 
a sua decisão tenha por base a falta de informação e não a verdade apurada. 
. Implica um dever recíproco do tribunal perante as partes e destas peran-
te aquele órgão: o tribunal tem o dever de se esclarecer junto às partes e 
estas têm o dever de o esclarecer (cfr. art. 266º – A do CPC português ). 
Quanto ao primeiro aspecto, encontra-se consagrado no art. 266, nº 2 do 
CPC português: o juiz pode, em qualquer altura do processo, ouvir qualquer 
das partes, seus representantes ou mandatários judiciais, convidando-os 
a fornecer os esclarecimentos sobre a matéria de fato ou de direito que se 
afigurem pertinentes e dando conhecimento à outra parte dos resultados 
da diligência. O segundo dos referidos aspectos (dever de esclarecimento 
do tribunal pelas partes) está previsto no art. 266º, nº 3 do CPC português: 
as pessoas às quais o juiz solicita o esclarecimento são obrigadas a compa-
recer e prestar os esclarecimentos que lhes forem pedidos, salvo se tiverem 
uma causa legítima para recusar a colaboração requerida. Deve-se conside-
rar legítima a recusa baseada em qualquer das circunstâncias do art.º 519º, 
nº 3 do CPC português.

Observe-se que este tipo de atuação assistencial do juiz favorece o que 
a doutrina moderna chama de igualdade de armas no processo civil. A parte 
financeiramente mais débil, que não possui recursos para contratar bons 
escritórios de advocacia, vê-se assistida pelo juiz de forma a propiciar a 
diminuição do abismo que a separa de uma atuação eficaz. A ampliação dos 
poderes do juiz propicia a justiça social, desde que, evidentemente, não se 
choque com os direitos fundamentais do cidadão. 

Nesse sentido,
a intervenção do juiz tende a provocar o esclarecimento das questões de fato e 
de direito que fundamentam a pretensão da parte. O exemplo mais conhecido de 



intervenções deste tipo é o interrogatório da parte com a finalidade de esclare-
cer as alegações, que teve sua aplicação mais importante nos códigos processuais 
alemão e austríaco e que foi estudado por Mauro Cappelletti como instrumento 
direto a promover a efetiva igualdade das posições das partes no processo. Esse 
tipo de poder do juiz se presta a, além de garantir a assistência ao litigante dé-
bil, suprir a deficiência da sua defesa, também sob o plano de uma verdadeira e 
própria “inquisição” para além dos limites formais das alegações das partes.(...) 
Não há dúvida de que o poder de esclarecimento, no seu uso assistencial direto 
visando a obter a melhor defesa das razões do litigante débil, ingressa no quadro 
do emprego da técnica do processo por finalidade social 4 .

O NCPC enfatiza esse dever, dispondo:
Art. 269. Além dos deveres previstos neste Código, compete à parte:

I – comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado;

II – colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada 
necessária;

III – praticar o ato que lhe for determinado.

Art. 364. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de ser inter-
rogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de 
ordená-lo de ofício.

Art. 258. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as pro-
vas necessárias ao julgamento da lide.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inú-
teis ou meramente protelatórias

Art. 259. O juiz apreciará livremente a prova, independentemente do sujeito que 
a tiver promovido, e indicará na sentença as que lhe formaram o convencimento.

Art. 268. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o 
descobrimento da verdade

Prevê o NCPC a oitiva das partes pelo juiz para que forneçam esclareci-
mentos sobre matéria de fato ou de direito, ressaltado o dever da parte de 
comparecer em juízo, respondendo ao juiz o que lhe for interrogado e este 
permitindo que o juiz, de ofício, determine o comparecimento pessoal das 
partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa, em momento próprio 
previsto pelo NCPC: a audiência de instrução e julgamento. Prevê ainda o 
dever das partes de colaborarem com a inspeção judicial.

Não podem ter outro desiderato tais dispositivos senão propiciar ao 
juiz obter esclarecimentos junto às partes para julgar adequadamente o 
processo, até porque o juiz não pode se recusar a esclarecer-se e decidir, 

4. DENTI, Vittorio. Processo civile e giustizia sociale – Edizioni de Comunità, Milano, 1971, p. 64.
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propositalmente, com base na dúvida e incerteza. Mantidos a possibilidade 
de determinação de produção de provas pelo juiz, o julgamento orientado 
pelo princípio do livre convencimento motivado e o dever de colaborar com 
o Poder Judiciário para a descoberta da verdade.

Assim, a chamada neutralidade do juiz, no sentido de não-utilização do 
seu poder assistencial, longe de garantir a justiça, confirma e reflete no pro-
cesso a supremacia financeira de uma parte sobre a outra e deve ser evitada 
num processo orientado pelo princípio da cooperação intersubjetiva que 
deve primar pela igualdade de armas.

1.2.	O	NCPC	e	o	dever	de	prevenção

Dispõe o NCPC:
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 contra-
ditório.

Se formos ao direito português, refere-se o Código de Processo Civil ao 
dever de o tribunal prevenir as partes sobre eventuais deficiências ou in-
suficiências das suas alegações ou pedidos (cfr. arts. 508, nº 1, al.b , 508º-A, 
nº1, al. c , 690º, nº 4, e 701º, nº 1 do CPC português). Tem finalidade assis-
tencial do tribunal e não implica em qualquer dever recíproco das partes 
perante aquele. Consagra-se no convite ao aperfeiçoamento pelas partes 
dos seus articulados (arts. 508º, nº 1, al. b e 508º – A, nº 1, al. c do CPC 
português) e, neste caso, deve ser promovido pelo tribunal sempre que o 
articulado possua irregularidades (art. 508º, nº 2 do CPC português) ou 
mostre insuficiências ou imprecisões na matéria de fato alegada (art. 508º, 
nº 3 do CPC português). O dever de prevenção tem âmbito mais amplo: vale 
genericamente para todas as situações em que o êxito da ação a favor de 
qualquer das partes possa ser frustrado pelo uso inadequado do processo.

São quatro áreas fundamentais, em que o dever de prevenção justifica-
-se: a explicitação de pedidos pouco claros, o caráter lacunar da exposição 
dos fatos relevantes, a necessidade de adequar o pedido formulado à situ-
ação concreta e a sugestão de uma certa atuação 5. Assim, por exemplo, o 
tribunal tem o dever de sugerir a especificação de um pedido indetermi-
nado, de solicitar a individualização das parcelas de um montante que só 
é globalmente indicado, de referir as lacunas na descrição de um fato, de 

5. SOUZA, Miguel Teixeira de. Op. cit., p. 66.



se esclarecer sobre se a parte desistiu do depoimento de uma testemunha 
indicada ou apenas se esqueceu dela e de convidar a parte a provocar a in-
tervenção de um terceiro (cfr. art. 265º , nº 2 do CPC português).

Nessa linha, dispõe ainda o NCPC brasileiro:
Art. 293. A petição inicial indicará:
I – o juízo ou o tribunal a que é dirigida;
II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a profissão, o número no ca-
dastro de pessoas físicas ou do cadastro nacional de pessoas jurídicas, o 
endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV – o pedido com as suas especificações;
V – o valor da causa;
VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados;
VII – o requerimento para a citação do réu.
Art. 294. A petição inicial será instruída com os documentos indispensá-
veis à propositura da ação.
Art. 295. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requi-
sitos dos arts. 293 e 294 ou que apresenta defeitos e irregularidades ca-
pazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 
prazo de quinze dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o 
que deve ser corrigido.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 
petição inicial

Assim, se o juiz verificar que a inicial não preenche os requisitos dos 
arts. 293, 294 , ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de 
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou 
a complete, no prazo que agora é de quinze (15) dias, passando o NCPC a 
exigir que o juiz indique com precisão o que deve ser corrigido, dever do 
magistrado em sintonia com o princípio da cooperação. Nesse ponto vis-
lumbramos um evidente dever de cooperação do juiz com as partes, que 
corresponde a um direito subjetivo do autor, cujo descumprimento é susce-
tível de causar nulidade da sentença de indeferimento da exordial.

Não concede porém o NCPC oportunidade específica para que a parte 
ré emende, corrija ou complete a contestação, especialmente agora que a 
mesma poderá ser usada para apresentação de pedido contraposto. 

Na prática, verificamos atualmente que na aplicação prática do princí-
pio da cooperação – na sua modalidade dever de prevenção – nossos juízes 
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chegam a determinar que as partes explicitem pedidos pouco claros e que 
colmatem lacunas existentes na exposição de fatos relevantes, porém di-
ficilmente determinam que elas adequem o pedido formulado à situação 
concreta e raramente sugerem uma certa atuação da parte, como ocorre na 
Alemanha. É que persiste em nosso direito o dogma da neutralidade que 
muitas vezes leva o possuidor do melhor direito, aquele que deve sair vi-
torioso na demanda, a sair derrotado por não dispor de meios econômicos 
para custear uma boa defesa. 

Podemos falar aqui também em garantia da igualdade de armas no pro-
cesso. Em conseqüência, a parte não poderá ser prejudicada por uma posi-
ção passiva do tribunal, pois as deficiências e insuficiências apresentadas 
poderão ser sanadas na oportunidade a ser concedida. Privilegia-se a busca 
da verdade real, até porque entendemos que o conceito de verdade formal 
é semanticamente imprestável. 

Esperamos que os dispositivos presentes no NCPC, caso mantidos no 
processo legislativo, sejam observados por juízes e tribunais e que não se 
tornem letra morta diante da passividade de alguns julgadores.

1.3.	O	NCPC	e	o	dever	de	consulta.

Dispõe o NCPC:
Art. 9º Não se proferirá sentença ou decisão contra uma das partes sem que esta 
seja previamente ouvida, salvo se se tratar de medida de urgência ou concedida a 
fim de evitar o perecimento de direito.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em funda-
mento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifes-
tar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tutela de urgência 
e nas hipóteses do art. 307.

Nessa linha, dispõe o Código de Processo Civil português que o tribunal 
deve consultar as partes sempre que pretenda conhecer a matéria de fato 
ou de direito sobre a qual aquelas não tenham tido a possibilidade de se 
pronunciarem (cfr. art. 3º, nº 3), porque, por exemplo, o tribunal enquadra 
juridicamente a situação de forma diferente daquela que é a perspectiva 
das partes ou porque esse órgão pretende conhecer oficiosamente certo 
fato relevante para a decisão da causa. É dever de caráter assistencial do 
tribunal perante as partes. Encontra-se estabelecido no art. 3º, nº 3 do CPC 
português: “salvo no caso de manifesta desnecessidade, o tribunal não pode 
decidir uma questão de direito ou de fato, mesmo que seja de conhecimento 
oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de se pronunciarem 



sobre ela”. Assim, evitam-se as “decisões-surpresa”, isto é, as decisões profe-
ridas sobre a matéria de conhecimento oficioso sem a sua prévia discussão 
pelas partes. 

O texto legal exige que seja dada oportunidade à parte para se manifestar. Se con-
cedida a oportunidade a mesma deixa o prazo decorrer sem qualquer manifesta-
ção sobre a questão, não há que se falar em infração pelo tribunal do dispositivo 
legal nem em decisão-surpresa. 

Toda essa questão há muito tempo vem sendo estudada na Alemanha. 
Na jurisprudência do Bundesverfassungsgericht alemão, o direito ao “rechtli-
ches Gehör” resulta portanto delineado como direito de incidir em ordem a 
qualquer questão, de fato ou de direito, de rito ou de mérito, cuja solução 
possa influir na decisão jurisdicional. E essa solução vem compartilhada 
também por grande parte da doutrina, a qual vai enfim convencendo-se que 
as alegações ou deduções jurídicas dos interessados não são um acréscimo 
inútil ou supérfluo, mas o exercício da garantia de ação e de defesa e que 
a individualização e a interpretação da norma a aplicar não constitui uma 
prerrogativa intangível e exclusiva do magistrado 6.

Vislumbra-se o dever do juiz de informar às partes da orientação jurí-
dica a ser adotada antes mesmo da prolação da decisão, para que possam 
influir diretamente sobre a mesma, evitando-se assim que sejam surpreen-
didas por fundamentos até então inesperados.

Evidencia-se, de forma incontroversa, que o direito de influir sobre o 
desenvolvimento da controvérsia e sobre o conteúdo da decisão restará 
inevitavelmente oprimido se os interessados não tiverem a oportunidade 
de acompanhar e examinar previamente os fundamentos jurídicos do ór-
gão judicante.

Para Arndt, tal debate não deve se transformar em espécie de semi-
nário para análise teórica de hipotéticas questões jurídicas e não pode sa-
crificar valores de independência e imparcialidade do juiz. O objetivo de 
fundo que anima a tese é simplesmente aquele de assegurar de maneira 
adequada a exigência de efetividade inerente a garantia de ação e de defesa, 
precavendo-se as partes do perigo das decisões – surpresa (Überraschung-
sentscheidungen) 7.

6. TROCKER, Nicoló. Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano, Dott. A. 
Giuffrè Editore , Milano, 1974, p. 647.

7. ARNDT, apud TROCKER, Op. Cit., p. 659.
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Defende a doutrina alemã a necessidade de manifestação das partes de 
forma a evitar decisões-surpresa como corolário do princípio constitucio-
nal do direito de ação e de defesa e não somente como emanação direta de 
normas infra-constitucionais. No caso alemão, ressalte-se ainda a impor-
tância do § 139 da ZPO, que dispõe sobre o dever do juiz de discutir com 
as partes os aspectos de fato e de direito da relação material, bem como da 
processual. 

Segundo Rosenberg:
não deve suceder que um certa decisão venha proferida pelo simples motivo de 
que uma dada alegação (Behauptung) não tenha sido feita, um meio de prova não 
tenha sido indicado, um determinado requerimento não apresentado; o juiz de-
verá agir com cuidado . Isto vale, em particular modo, se o juiz valora o material 
processual ( Streitstoff) sobre um perfil jurídico diverso daqueles expostos pelas 
partes. Em tal caso, a Corte deverá informar à parte da mudança de valoração 
jurídica e convidá-la a adequar suas próprias alegações. Isto porque deve haver 
discussão também do aspecto do direito em causa; o juiz não deve fazer mistério 
da sua opinião jurídica; a sentença não deve consistir em surpresa para as partes8.

A doutrina costuma salientar a importância significativa da experiên-
cia do “processo-modelo” praticado já há vários anos com notável sucesso 
do Tribunal de Estugarda , no qual os juízes comunicam formalmente às 
partes a conclusão jurídica alcançada na deliberação preliminar da causa . 

O sucessivo debate oral permite um aprofundamento das discussões quanto aos 
aspectos de fato e de direito da controvérsia. Parece assim um modo extrema-
mente válido para afastar o perigo das ‘decisões-surpresa’ e colocar os interessa-
dos em condições de atuar eficazmente sobre o desenvolvimento e sobre o êxito 
do julgamento. O desprezo ao contributo crítico e construtivo das partes estimula 
um uso excessivo dos instrumentos de recurso, com todas suas conseqüências 
negativas. Uma tempestiva comunicação da própria Rechtsauffassung da parte 
do órgão judicante favorece obviamente também a concentração das operações 
processuais e um mais rápido desenvolvimento do juízo. O resultado do ‘modelo 
de Estugarda’ confirma que o diálogo aberto e sem preconceitos facilita a obra 
de seleção dos elementos relevantes, agiliza a reconstrução do caso concreto e 
garante também uma decisão mais correta, enquanto o ‘prestigioso” silêncio do 
juiz constrange as partes a alegações supérfluas e dificulta a busca da verdade’. É 
apenas o caso de constatar-se que celeridade e concentração do processo e ade-
quação da pronúncia são valores estritamente conexos à própria garantia de ação 
e de defesa 9.

A necessidade de que a decisão seja fruto da colaboração dos interve-
nientes processuais é muitas vezes ressaltada. Entende-se que não basta 

8. Idem, ibidem, p. 660.
9. Idem, ibidem, p. 667.



que o órgão judicante esteja convencido da exatidão da solução, se tal so-
lução não é obtida em maneira correta e verificável. E a sentença não deve 
ser aceita somente pela sua natureza de ato imperativo, mas pela sua força 
intrínseca de persuasão obtida através da colaboração dos protagonistas 
do processo. 

Segundo Calamandrei:
se o processo deve servir sobretudo para garantir a paz social, decepando a todo 
o custo o litígio com uma solução de força, qualquer procedimento obrigatório, 
porque obedece a uma solenidade formal que pode deixar a marca da autoridade, 
pode servir a este escopo. Mas se o escopo do processo se coloca não em qualquer 
resolução autoritária do litígio mas a decisão deste segundo verdade e segundo 
justiça, agora então os mecanismos processuais devem adequar-se a essa questão 
mais delicada e profunda e o interesse do processo se concentra nos métodos de 
que este se cerca, e se adentra, sem contentar-se com a forma externa, nos sutis 
meandros lógicos e psicológicos da mente a cuja esta investigação estão confiadas 
10.

Enfatiza Trocker que:
o Rechtsgespräch tende mesmo a redescobrir o homem sob a toga do magistrado, 
por dar ao cidadão a sensação de encontrar no “guardião da lei” um verdadeiro 
interlocutor que aceita a cooperação para a formação da decisão, e não um sim-
ples representante do poder público que do alto emite uma pronúncia vinculante. 
Em tal sentido, o “diálogo” garante a democratização do processo e impede que 
o princípio do ‘iura novit curia’ seja fonte de uma atitude autoritária ou instru-
mento de opressão. Ao mesmo tempo, isso atenua o caráter “burocrático” e ‘tec-
nicístico’ da justiça, cujas repercussões negativas são particularmente graves no 
nosso ordenamento no qual também a questão existencial mais delicada e im-
portante possa encontrar no processo a própria sede de tratamento e definição. 
A idéia de Rechtsgespräch qualifica portanto a própria concessão do relaciona-
mento entre cidadão e Estado e, superando a perspectiva estreita de um singular 
preceito constitucional, procura transferir no campo da função jurisdicional e da 
administração da justiça os valores e exigências de fundo nos quais se inspira a 
Constituição.

Acentua-se ainda a possibilidade de uma atuação dos agentes proces-
suais organizada nesses moldes poder propiciar ainda uma maior evolução 
do direito objetivo, posto que se é verdadeiro que o processo jurisdicional 
determina não só a posição jurídica das partes mas precisa e delimita tam-
bém o conteúdo e alcance de uma norma geral e abstrata contribuindo para 
elaboração de nova “norma” potencialmente geral, uma estreita colabora-
ção entre juiz e partes pode indubitavelmente tornar a vantagem da evo-
lução do direito objetivo. E isto em particular modo se – como encontra-se 

10. CALAMANDREI apud TROCKER, Op. Cit., p. 670.
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sempre mais difusamente nos ordenamentos jurídicos modernos – a lei se 
limita a ditar a ‘diretiva’ ou a ‘cláusula vaga e genérica’, para propiciar aos 
intérpretes o delicado trabalho de concretizá-la e precisá-la 11.

 No referido “processo-modelo” de Estugarda foi inserido o diálogo di-
reto entre juiz e partes , com parcial exclusão dos advogados do centro das 
operações processuais. E os resultados práticos demonstraram que a pre-
sença ativa dos litigantes põe o juiz em um mais imediato contato com a re-
alidade, torna mais ágil uma rigorosa reconstrução dos fatos deduzidos em 
juízo e favorece a composição amigável da lide. Inútil dizer que este último 
modo de resolução da lide permite regular e neutralizar ou superar o con-
flito social que se encontra na base da controvérsia judicial mais facilmente 
que no caso de uma sentença proferida autoritariamente por um “terceiro”.

E em estreita ligação com a participação pessoal das partes em juízo 
se coloca a revaloração do princípio da oralidade. O processo modelo de 
Estugarda colocou o debate oral, seguindo o modelo praticado no proces-
so penal, como centro das operações processuais. Mas como a oralidade 
é um símbolo que não significa somente forma oral de manifestação do 
pensamento, deve agir correlacionada com os princípios da imediatidade, 
com contato direto do juiz e as partes e concentração dos atos processuais, 
evitando-se um processo excessivamente dilatado no tempo que repercute 
negativamente na efetividade do direito de ação e defesa.

Uma colaboração entre juiz e partes na valoração jurídica do caso con-
creto não desprestigia a Corte e proporciona uma eficaz e pronta adminis-
tração da justiça, como ocorre nos tribunais alemães mencionados. 

Os próprios juízes ingleses, apesar da tradicional imagem de passivi-
dade, não hesitam (sobretudo nos juízos de apelo) em descer aos litigantes 
para buscar e interpretar junto com eles a regra a ser aplicada ao caso con-
creto 12.

Calamandrei, em seu livro Processo e Democrazia, no Tema III deste 
mesmo livro (intitulado Indipendenza e senso di responsabilità del giudice), 
e aludindo ao tradicional caráter secreto das decisões dos tribunais italia-
nos, começa por afirmar que:

este caráter constitui um ‘dogma’ tão ‘rigoroso’ que se o juiz, antes de pronunciar 
a sentença, deixasse de qualquer modo transparecer durante o processo a sua opi-
nião, ‘cometeria uma irregularidade que talvez o expusesse a sanções disciplina-

11. Idem, ibidem, p. 671.
12. Idem, ibidem, p. 730.



res’ – Esclarecendo, a tal propósito, que segundo ‘o costume (judiciário) italiano o 
juiz deve manter-se em todo o processo mudo e impenetrável como uma esfinge’, 
pois que um simples ‘sorriso’ poderia aparecer como ‘uma infração à majestade 
da função. Tudo isto está em contraste com os princípios modernos do processo 
oral: – o qual pretende, sobretudo, fundar-se sobre a colaboração direta entre o 
juiz e os advogados, sobre a confidência e naturalidade das suas relações, sobre o 
diálogo simplificador de quem no pedir e no dar explicações procura esclarecer 
a verdade. A tendência do juiz italiano para se encerrar no seu impenetrável si-
lêncio serve muitas vezes para atrasar o processo; pois que o advogado que fala 
diante de um juiz que obstinadamente se cala e que mede até os seus próprios 
gestos para não trair aquilo que pensa, é constrangido a falar às cegas, com o risco 
de se demorar a expor argumentos acerca dos quais o juiz já está convencido, e de 
não responder a objeções que ele tem no seu espírito mas evita cautelosamente 
traduzir por palavras. Certos juízes, ligados à tradição, crêem que, para melhor 
conservarem a sua dignidade e a sua autoridade defronte dos advogados, seja in-
dispensável assumirem na sua função uma impassível solenidade de ídolos: – co-
locando entre si e os defensores um diafragma de incompreensão e de fatuidade; 
mas que ‘por sorte’ são na Itália ‘cada vez mais numerosos os magistrados que 
sentem a necessidade e têm a coragem de romper esta barreira de desconfiança 
e de tomar parte ativa no debate, sem terem medo de cortar ao meio a alegação 
do defensor para lhe propor quesitos e objeções e para o trazerem à discussão 
as questões essenciais da causa. Estes são os magistrados que verdadeiramente 
entendem as exigências modernas da sua função; os advogados deveriam estar 
particularmente gratos a estes juízes que ousam romper a regra monástica do 
seu silêncio para transformarem a audiência, de inútil solilóquio de um retórico 
em face de uma assembléia de sonolentos, num diálogo entre interlocutores vivos 
que procuram, através da discussão, compreender-se e convencer-se. Importa 
ainda aqui, para que as instituições judiciárias correspondam às exigências de 
uma sociedade de homens livres, que seja abolido o seu tradicional caráter se-
creto, e deixar que também no processo circule entre magistrados e advogados 
este sentido de confiança, de solidariedade e de humanidade que é em todos os 
campos o espírito animador da democracia13.

É este espírito que foi buscado pelo legislador na última reforma do 
Código de Processo Civil português. Pelos fundamentos supra-expostos, 
devem os tribunais portugueses, tendo em vista o caráter dialético que é 
atribuído ao processo civil moderno e em consonância com o atual ordena-
mento jurídico português, atuar de forma a evitar a prolação de “decisões 
surpresa”, de acordo com o princípio da cooperação intersubjetiva.

Observe-se que o NCPC não admite que o juiz decida contra a parte sem 
que ela seja ouvida, salvo se se tratar de medida de urgência ou concedida a 
fim de evitar o perecimento de direito. Acentua a proibição de decisões-sur-

13. CALAMANDREI, apud VAZ, Alexandre Mário Pessoa. Poderes e Deveres do Juiz na Conciliação 
Judicial, vol I, Tomo I, Coimbra Editora, Coimbra, 1976, p. 514.
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presa, capazes de ensejar decretação de nulidade do ato decisório quando 
não respeitada tal regra, ou seja, o juiz não poderá decidir matéria de fato 
ou de direito, de rito ou de mérito, mesmo que de conhecimento oficioso, 
sem ouvir previamente as partes, excetuados os casos de tutela de urgência 
e julgamento liminar de improcedência quando o pedido se fundamentar 
em matéria exclusivamente de direito e: 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 Jus-
tiça 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 improce-
dente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência da decadência ou da 
prescrição.

Vale ressaltar que nem toda concessão de tutela de urgência dispensa 
o contraditório, devendo o réu ser ouvido antes da decisão, exceto nos ca-
sos em que a oitiva da parte contrária possa comprometer a efetividade da 
medida, seja em face da urgência ou mesmo nos casos em que possa restar 
inviabilizado seu cumprimento.

Observe-se ainda que nos casos apontados pelo NCPC como de julga-
mento liminar de improcedência sem oitiva do réu, sabemos que tal postu-
ra em algumas das hipóteses previstas poderá comprometer a cooperação 
e o princípio do contraditório, esse ultimo visto hoje como poder de inter-
ferir diretamente no procedimento decisório. Mas são concessões feitas a 
uma doutrina e jurisprudência cada vez mais preocupadas com a rapidez 
dos procedimentos, tendo em vista a longa duração dos processos no Brasil.

1.4.	O	NCPC	e	o	dever	de	auxílio.

Não há dúvida de que o NCPC prestigia o dever de auxílio. Consiste no 
dever de auxiliar as partes na remoção das dificuldades ao exercício dos 
seus direitos ou faculdades ou no cumprimento de ônus ou deveres pro-
cessuais. 

No direito português, sempre que uma das partes alegue justificada-
mente dificuldade séria em obter documento ou informação que condi-
cione o eficaz exercício de uma faculdade ou cumprimento de um ônus ou 
dever processual, o juiz deve, quando possível, providenciar pela remoção 
do obstáculo (art. º 266º do CPC português). Assim, a parte não virá a ter 
uma decisão desfavorável pelo simples fato de não ter conseguido obter 
documento ou informação, devendo ser auxiliada pelo tribunal. O texto le-
gal exige que a dificuldade seja séria. Temos defendido a compatibilização 



desta previsão legal com o princípio constitucional da tutela jurisdicional 
efetiva, previsto no art. 20º da Constituição da República Portuguesa. O 
mesmo entendimento aplicar-se-ia ao processo civil brasileiro. Ou seja, a 
dificuldade deverá ser avaliada em consonância com o que seja um proces-
so ágil, expedito. Desta forma, se a obtenção do documento é possível pela 
própria parte, mas com um grau de dificuldade passível de comprometer a 
celeridade processual , deverá o juiz ou tribunal, mesmo assim, solicitar a 
remessa do mesmo ao juízo, cooperando com a parte. 

Segundo o NCPC:
Art. 382. O juiz pode ordenar que a parte exiba:

I – a coisa móvel em poder de outrem e que o requerente repute sua ou tenha 
interesse em conhecer;

II – a documento próprio ou comum, em poder de cointeressado, sócio, condômi-
no, credor ou devedor ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda como 
inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios;

III – a escrituração comercial por inteiro, balanços e documentos de arquivo, nos 
casos expressos em lei.

Art. 387. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz man-
dará citá-lo para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 468. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase 
do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que 
interesse à decisão da causa.

Permite o NCPC que o juiz ordene a exibição de documento ou coisa em 
poder da parte ou de terceiro, possa inspecionar pessoas ou coisas para es-
clarecer fato que interesse à decisão da causa, dentre outros poderes. Deve-
-se assim impedir que a parte venha a ter contra si uma decisão por não ter 
conseguido obter documento ou informação imprescindíveis ao julgamen-
to do processo. 

Nesses termos, o dever de auxílio proporciona uma maior aproximação 
da verdade material, desprestigiando decisões puramente formais basea-
das na ausência de provas que a parte não logrou êxito em obter.

2.	 O	 NCPC,	 A	 VIOLAçãO	DO	DEVER	DE	 COOPERAçãO	POR	 JUízES	 E	
TRIBUNAIS	E	A	SANçãO	DA	NULIDADE.

No sistema de nulidades do NCPC sabemos que sua declaração depen-
derá de uma série da fatores que serão aqui apontados.

Se olharmos o direito estrangeiro, podemos ressaltar que, quanto à vio-
lação do dever de cooperação pelo tribunal, a doutrina portuguesa distin-
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gue duas situações: a) pode se tratar de previsão fechada, que não deixe ao 
tribunal qualquer margem de apreciação quanto à sua verificação. Nesse 
caso a omissão constitui nulidade processual, se, como em regra sucederá, 
essa irregularidade puder influir no exame ou decisão da causa (art. 201º, 
nº 1 do CPC português); b) Pode ainda tratar-se de previsão aberta, que 
necessita de ser preenchida pelo tribunal de acordo com sua ponderação. 
Cai no âmbito da discricionariedade do tribunal, não havendo, em caso de 
omissão, nulidade processual.

Quanto às nulidades, dispõe o NCPC: 
Art. 251. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a de-
cretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Art. 252. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o 
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 253. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que 
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decre-
tar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

Art. 254. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for inti-
mado a acompanhar o feito em que deva intervir. , salvo se ele entender que não 
houver prejuízo.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério 
Público, o juiz o anulará a partir do momento em que ele deveria ter sido inti-
mado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a oitiva do Ministério Público, que se 
manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Art. 255. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância 
das prescrições legais.

Art. 256. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes 
que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as 
outras que dela sejam independentes

Art. 257. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e or-
denará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a 
parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declara-
ção da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe 
a falta.

Art. 258. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos 
que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários 
a fim de se observarem as prescrições legais.



Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não 
resulte prejuízo à defesa

Podemos ver que o sistema de nulidades do NCPC sujeita-se a alguns 
princípios retores: a) instrumentalidade das formas – o ato é válido se atin-
giu sua finalidade, mesmo realizado de forma incorreta : os termos e atos 
que não dependerem de forma expressa em lei e aqueles que a têm, se-
rão considerados válidos se atingirem a finalidade – economia processual; 
b) deteminação racional do nulo: deve ser extraído o máximo de utilidade 
possível do ato, decretando ineficaz apenas aquilo que contenha vício rele-
vante e insanável – oportunidade de sanar o vício; c) não há decretação de 
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief); d) se o juiz puder decidir o 
mérito favoravelmente a quem a decretação da nulidade aproveitaria, essa 
não será declarada; e) não pode arguir a nulidade aquele que a deu causa; 
f) Princípio da abstenção material – nenhum fato de direito material pode 
servir de motivo para reconhecimento de nulidade no processo (pode haver 
anulatória ou rescisória) – error in judicando (análise de mérito errada); g) 
os atos são válidos até que seja decretada a nulidade pelo juízo; h) os atos 
processuais são interligados e interdependentes, mas os efeitos danosos da 
nulidade não contaminam o ato mais do que o absolutamente necessário 
– pronunciando o juiz a nulidade, deverá expressamente dizer quais atos 
ela atinge, tomando as necessárias providências para a regularização do 
processo (repetição ou retificação dos atos).

Dessa forma, a viabilidade da decretação de nulidade dos atos pratica-
dos no processo civil e que afrontem o princípio da cooperação intersubje-
tiva deverá ser analisada a luz desses princípios. Evidentemente que situa-
ções como a ausência de concessão de oportunidade ao autor para emenda 
da inicial causam vícios insanáveis, sancionados com a nulidade processual.

Aprovado o NCPC da forma que se encontra redigido, no que se refere 
ao princípio estudado, a compreensão da cultura do processo cooperati-
vo pelos aplicadores do direito levará anos, tempo suficiente para que os 
tribunais identifiquem aquelas situações de inobservância do princípio da 
cooperação intersubjetiva sancionáveis com a nulidade processual.
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Capítulo	XXVII
O	(des)acerto	do	projeto	do	novo	CPC	–	

procedimento	comum	com	cinco		
testemunhas	por	parte	e	apresentadas	

na	peça	inicial	e	de	contestação	

Marcelo Miranda caetano1 

É usual a iniciativa de mudança causar sensações variadas nos seus 
atingidos, quer de aflição e temor por imaginada perda de direitos e au-
mento de deveres e quer de alegria e destemor pela possibilidade de traçar 
novas conquistas e alcançar melhores rumos. O debate deste singelo artigo 
é justo exemplo de tal dicotomia, que ganha relevos jurídicos por ser num 
tema (processo) com debates profícuos e desde muito analisado pelos estu-
diosos do direito2, aqui com o seguinte objeto: o projeto do novo CPC trará 
mudança proveitosa ou não ao transcurso do processo civil que se quer fa-

1. Advogado. Aluno regular do curso de doutorado em Direito da UBA – Universidade Nacional de 
Buenos Aires/Argentina. Mestre em Direito das Instituições Jurídicas e Sociais da Amazônia pela 
UFPA – Universidade Federal do Pará. Especialista em Direito do Trabalho pela UNAMA – Univer-
sidade da Amazônia. Graduado pela UFPA – Universidade Federal do Pará. Professor de Direito 
Processual Civil e Processo do Trabalho da UNAMA – Universidade da Amazônia. Professor con-
vidado para a Pós-Graduação em Direito Material e Direito Processual do Trabalho da FABEL – 
Faculdade de Belém. Professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho da FABEL 
– Faculdade de Belém. Professor de Direito Processual do Trabalho da FAPAN – Faculdade Pan 
Amazônica. Membro da Comissão de Ensino Superior da Ordem dos Advogados do Brasil/Pa, se-
ção Pará. Sócio Fundador da ANNEP (Associação Norte e Nordeste dos Professores de Processo).

2. CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. III, Rio-São Pau-
lo: Forense, 1975, p. 5. “1. JURISDIÇÃO, AÇÃO E PROCESSO. – O processo é velho de muitos séculos, 
mas a ciência do direito processual é de nossos dias, disse WILHELM SAUER. Com isso quis ele 
expressar que o processo, entendido como praxe, como conjunto de fórmulas para atuar em juízo, 
modo de proceder, é algo conhecido e estudado de há muito pelos juristas, mas que esse fenôme-
no, visto sistematicamente, analisado em seus princípios básicos e específicos, que o fazem au-
tônomo do direito material, ao qual serve, por sem dúvida, emprestando-lhe o que CARNELUTTI 
chamou de concretezza, mas sem a ele se identificar ou subordinar, isso é de ontem. Só a partir da 
metade do século XIX, com os grandes nomes da ciência jurídica alemão: WINDSCHEID, MUTHER, 
KHOLER, WACH e, já neste século, com os eminentes mestres italianos: CHIOVENDA, CALAMAN-
DREI, CARNELUTTI e tantos outros, só a partir de então o processo deixou de ser mero apêndice 
do direito civil, alçando-se a categoria jurídica específica e cientificamente trabalhada”. 
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zer mais atual e justo, quanto à quantidade e ao momento de apresentação 
da prova testemunhal no procedimento comum3?

Bem, é possível haver varias respostas à pergunta acima, contrárias4 
e favoráveis5, todavia, todas passam pela certeza de ser a prova testemu-
nhal aceita e utilizada no processo brasileiro, mesmo porque funda outras 
provas6, possuindo papel importante como meio probatório, ainda que li-

3. MARINONI, Luiz Guilherme. O projeto do CPC: crítica e propostas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p.113. “O Projeto aboliu o procedimento comum sumário. Conta apenas com o 
procedimento comum (art. 302) e com os procedimentos especiais contenciosos (arts. 505 a 652) 
e não contenciosos (arts. 653 a 696). O procedimento comum é o procedimento padrão e serve 
subsidiariamente ao regramento dos procedimentos especiais e do processo de execução (art. 
302, p. u.)”.

4. Em 03/11/2010 foi veiculado manifesto no XXXIII Colégio de Presidentes de Subseções da OAB 
– São Paulo, contrário à criação de um novo CPC, balizado em fatores diversos, com alguns tre-
chos ora destacados, todos retirados do site http://www.oabsp.org.br/subs/piracicaba/noticias/
manifesto-contra-o-novo-CPC, veja-se: “A justificativa central da elaboração deste manifesto é a 
critica à necessidade e à conveniência da elaboração de um novo Código de Processo Civil. (...). 
Parece-nos uma grande ilusão achar que será possível mudar a realidade da nossa Justiça Civil, 
do dia para a noite, apenas com alterações da disciplina processual, sem que enfrentemos deci-
sivamente as grandes questões administrativas subjacentes, salvo, é claro, se partirmos para a 
criação de um processo do tipo autoritário como o que vem sendo desenhado e que permite ao 
órgão jurisdicional a adaptação do procedimento, retira o efeito suspensivo das apelações e ad-
mite a concessão de cautelares sem a ferramenta do processo cautelar. Tais propostas, ao lado de 
tantas outras de caráter autoritário, ferem garantias do cidadão e, como conseqüência, a própria 
DEMOCRACIA BRASILEIRA ESTARÁ EM PERIGO se o preço da rapidez e da agilidade processual 
for a CRIAÇÃO DE UM JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM PODERES TÃO AMPLOS”. 

5. Destacamos trecho das palavras do Senador José Sarney (presidente do Senado Federal do Brasil) 
ao apresentar oficialmente o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, em 2010, retirado do 
site http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf, veja-se: “O Senado Fede-
ral, sempre atuando junto com o Judiciário, achou que chegara o momento de reformas mais pro-
fundas 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 Códi-
go 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”. 

6. SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil., v. IV, São Paulo: Forense. 1973, 
p. 263/264. “Justifica-se a generalização da palavra ‘testemunho’ como sinônimo de prova. Em úl-
tima análise, todas as provas se fundam no testemunho humano, que é ‘a fonte onde, sem exceção, 
se vêm fundir a confissão, a presunção, a vistoria, os exames, o arbitramento’. Até mesmo na prova 
literal vai-se encontrar o testemunho humano, não obstante, sob diversos aspectos, diverso do 
testemunho da testemunha. A razão está – observa FRAGA – que todos os fatos que se verificam no 
mundo exterior só podem ter por testemunhas os seres semelhantes, isto é, pessoas humanas. O 
documento, que narra um fato, é obra humana, obra do testemunho humano. A prova literal, pois, 
é no fundo a mesma prova testemunhal, e essa é a razão, como salienta Samuel Strykio, por que os 
doutores as confundiram na mesma denominação, de instrumento ou de prova instrumentária: 
instrumentis, in matéria probationis, testes comprehendentur”. 



mitada nalguns aspectos7, por aproximar do judiciário a percepção fática 
do ocorrido, relatada por quem não é parte do litígio e, em tese, não tem 
interesse no desfecho deste8, e que se faz presente apenas para narrar a 
verdade dos acontecimentos que presenciou ou teve acesso9. 

Quanto ao cerne do questionamento feito, sua solução se vincula atual-
mente à análise dos artigos 296 e 325 do texto de alterações apresentadas 
no relatório-geral do Senador Valter Pereira10, pois referenciam justamente 
o momento e a quantidade de testemunhas que cada parte deve observar 
para iniciar a concretização de seu ônus probatório11 testemunhal e acaba-

7. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v. 2, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
236. “Pelo princípio da persuasão racional, conforme consagrado no art. 131 do Código de Proces-
so Civil, não há, na verdade, gradação de valor entre as provas, mas é a própria lei que faz restri-
ções ao uso da prova testemunhal, bem como a coloca em segunda plano se o fato já está provado 
por documento ou confissão. José Frederico Marques afirma que a lei ‘tem alguma desconfiança 
para com a prova testemunhal, o que se manifesta em limites e restrições pertinentes à sua reali-
zação e admissibilidade’. 

8. DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil. V. 2, 5ª ed., Bahia: Editora JusPodivm, 
2010, p. 203/204. “O testemunho contém o relato daquilo que foi percebido pela testemunha por 
meio de qualquer um dos seus sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Não cabe à testemu-
nha fazer juízos de valor sobre os fatos, muito menos enquadrá-los juridicamente – isso é função 
do órgão jurisdicional –, embora não se pode ignorar a circunstância de que todo depoimento 
trará consigo as marcas do depoente”.

 (...).
 A testemunha pode ser presencial: a que pessoalmente presenciou o fato probando; de referência: 

a que soube dele por meio de terceira pessoa; referida: aquela cuja existência foi apurada por 
meio de outo depoimento; judiciária: a que relata em juízo o seu conhecimento a respeito do fato; 
instrumentária: a que presenciou a assinatura do instrumento do ato jurídico e o firmou”.

9. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 12ª Ed., vol. I, Rio de Janeiro: Edi-
tora Lumen Juris, 2005, p. 423. “Como parece óbvio, prova testemunhal é a produzida por teste-
munhas. Conceitua-se testemunha como sendo a pessoa estranha ao afeto (pois ser for parte o 
que se tem é depoimento pessoal, e não prova testemunhal) que vai a juízo dizer o que sabe sob o 
fato da causa. Embora a admissibilidade deste meio de prova seja bastante ampla, não se admite a 
prova exclusivamente testemunhal nos negócios jurídicos cujo valor exceda o decuplico do salário 
mínimo no momento da sua celebração (art. 227 do Código Civil de 2002), ressalvada a hipótese 
prevista no inciso II do art. 402 do CPC, qual seja, nos casos que era possível a obtenção da prova 
escrita da obrigação. Nota-se que o que a lei não admite é a utilização da prova exclusivamente 
testemunhal. Esta poderá ser utilizada, todavia, como complemento da prova documental (art. 
402, I, naquilo que se costuma chamar “começo de prova escrito”. Tais regras, sempre é bom lem-
brar, são aplicáveis, também, ao pagamento e a remissão da dívida”. 

10. Relator-Geral do PLS n.º 166 de 2010, referente ao Projeto de Lei do Senado sobre a Reforma do 
Código de Processo Civil (http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84496). 

11. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo. 27ª ed., São Paulo: LTr, 2011, 
380. “O ônus da prova consiste na necessidade de provar, em que se encontra cada uma das partes, 
para possivelmente vencer a causa. Objetivamente, contudo, uma vez produzida a prova, torna-se 
irrelevante indagar quem a produziu, sendo importante apenas verificar se os fatos relevantes 
foram cumpridamente provados (princípio da aquisição).

 O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo 
o disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 
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ram por alterar a redação original do artigo 30612 do projeto do novo CPC 
(projeto de Lei do Senado nº 166 de 2010), veja:

Art. 296. Na petição inicial, o autor apresentará o rol de testemunhas 
cuja oitiva pretenda, em número não superior a cinco13.

Art. 325. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expon-
do as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especifican-
do as provas que pretende produzir.

Parágrafo único. Na contestação, o réu apresentará o rol de testemunhas cuja oiti-
va pretenda, em número não superior a cinco14.

A ordem supra faz transparecer serem as partes soberanas e livres para 
escolher suas testemunhas, sem qualquer intromissão estatal ou de tercei-
ros, desde que listem as escolhidas na peça de ingresso e na de contestação 
e dentro do limite máximo de cinco testemunhas para cada qual. Todavia, 
se a questão fulcral dos artigos 296 e 325 acima perpassasse apenas pela 
possibilidade de escolha das testemunhas pelas partes, o projeto do novo 
CPC em nada alteraria o CPC vigente (1973), por este já autorizar tal esco-
lha, em seu art. 40715, abaixo:

Art. 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao designar a data da audi-
ência, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, pro-
fissão, residência e o local de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado 
até 10 (dez) dias antes da audiência. 

fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor”. 

12. “Art. 306. Na petição inicial e na contestação, as partes apresentarão o rol de testemunhas cuja 
oitiva pretendam, devidamente qualificadas, em número não superior a cinco”. 

13. Na redação original do projeto do novo CPC o art. 296 não estava vinculado à apresentação da 
petição inicial e testemunhas do autor, mas sim, às medidas de urgência, dentro do Capítulo II (do 
procedimento), na Seção II, que trata sobre as medidas requeridas em caráter incidental. Todavia, 
no texto de alterações apresentadas no relatório-geral do Senador Valter Pereira, sobre o projeto 
do novo CPC, tal sistemática foi alterada e o art. 296 passou a figurar dentro do Procedimento 
Comum, Capítulo I, que versa sobre as disposições gerais. 

14. Na redação original do projeto do novo CPC não havia parágrafo único no art. 325, pois a questão 
da apresentação do rol de testemunhas do réu estava listada no caput do art. 306, unida à apre-
sentação do rol do autor. Todavia, no texto de alterações apresentadas no relatório-geral do Sena-
dor Valter Pereira, sobre o projeto do novo CPC, tal sistemática foi alterada para desvincular do 
art. 306 a disposição sobre a apresentação de rol testemunhas do réu e passá-la, como parágrafo 
único, ao art. 325, que já dispunha sobre a entrega da contestação, ficando, assim, unidos neste 
artigo a apresentação de contestação e o rol de testemunhas, pelo réu.

15. “Nos termos do art. 407 do CPC, com a redação que lhe deu a lei nº. 10.358/2001, incumbe as 
partes depositar em cartório o rol de testemunhas no prazo que o juiz fixa ao designar a data da 
audiência de instrução e julgamento ou, não tendo sido assinado pelo juiz qualquer prazo, até 10 
dias antes da aludida audiência”. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 
12ª Ed., vol. I, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 426. 



Parágrafo único. É lícito a cada parte oferecer, no máximo, dez testemunhas; 
quando qualquer das partes oferecer mais de três testemunhas para a prova de 
cada fato, o juiz poderá dispensar as restantes.

Em verdade, cotejando-se mais criteriosamente os artigos acima (296 
e 325 das alterações do projeto do novo CPC e 407 do CPC 1973) percebe-
-se haver relevante mudança quanto à prova testemunhal, especificamente 
quanto ao número de testemunhas por parte e quanto ao momento de sua 
indicação em juízo – estes sim, relevantes ao presente estudo. 

No atual CPC (1973) o número de testemunhas, via de regra16, é de até 
10 (dez) por parte, enquanto que no projeto do novo CPC o rito comum terá 
até 05 (cinco). O momento da apresentação do rol de testemunhas também 
difere, no CPC (1973) o Juiz designará o momento adequado17, enquanto que 
no projeto do novo CPC caberá ao autor apresentar seu rol na peça inicial e 
ao réu na contestação, aproximando tal sistemática da utilizada atualmente 
no procedimento sumário18 do CPC (1973), que já adota a apresentação de 
rol de testemunhas na peça inicial, pelo autor, e na de contestação, pelo 
réu19, ou seja, aos litigantes brasileiros não é total novidade a obrigação de 

16. GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
457. “No sumário, não basta o protesto genérico de provas na petição inicial, sendo necessário já 
indicá-las com precisão. Não havendo rol de testemunhas, estará preclusa a oportunidade de o autor 
a apresentar. O número de testemunhas será o mesmo do procedimento ordinário – dez – já que não 
há dispositivo específico a respeito. Mas o juiz pode dispensar as demais, se forem arroladas mais de 
três a respeito do mesmo fato. número de testemunhas será o mesmo do procedimento.” 

17. NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 40ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 520. “Art. 407: 3b. ‘O prazo do art. 497 do estatuto processual civil deve ser obser-
vado mesmo quando as testemunhas vão comparecer independentemente de intimação, pois o seu 
objetivo é sobretudo ensejar às partes ciência das pessoas que irão depor’ (STJ-4ª T., AI 88.563-MG-
-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 27.6.96, p. 29.693). No mesmo sentido: RT 788/300)’”. 

18. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 2ª ed., São Paulo: Sa-
raiva, 2009, p. 405. “O procedimento sumário, desde sua concepção original no Código de Proces-
so Civil – quando então era chamado de ‘procedimento sumaríssimo’ – é moldado à luz dos princí-
pios da oralidade e da concentração dos atos processuais e, por isso mesmo, superiormente, não 
há como recusar para ele forte influência do princípio da economia e da eficiência processuais, 
expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (v. n. 15 do Capítulo 1 da Parte 
II e n. 3 do Capítulo 2 da PARTE IV, ambos do vol. 1). É justamente nisto que reside sua distinção 
com o procedimento ordinário”. 

19. MARINONI, Luiz Guilherme. O projeto do CPC: crítica e propostas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 113/114. “No código vigente, no procedimento comum ordinário, cada par-
te pode arrolar testemunhas não superior a 10 (dez), incumbindo-lhe a apresentação do rol no 
prazo que o juiz fixar ao designar a audiência. Omitindo-se o juiz, o rol de testemunhas deve ser 
apresentado até 10 (dez) dias antes da audiência (art. 407). No procedimento comum sumário, o 
rol tem de ser apresentado na petição inicial (art. 276).

 O projeto seguiu a linha do procedimento comum sumário. Diminuiu, no entanto, o número de 
testemunhas. Segundo o art. 306, ‘na petição inicial e na contestação, as partes apresentarão o 
rol de testemunhas cuja oitiva pretendam, devidamente qualificadas, em número não superior a 
cinco’. O art. 429 do Projeto refere por igual: ‘Incumbe às partes, na petição inicial e na contestação, 
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indicação de rol de testemunhas junto com inicial e contestação, ao contrá-
rio, pois tal metodologia, repise-se, já é aplicada normal e usualmente no 
procedimento sumário20 (causas de até 60 salários mínimos, salvo algumas 
exceções listadas no art. 27521 do CPC), a teor das disposições listadas nos 
arts. 27622 e 27823 do CPC vigente, sem causar, em princípio, maiores emba-
raços para quem quer que seja, inclusive porque, mesmo tal rito sendo mais 
enxuto que o ordinário atual, sua cognição é plena e não superficial24, situa-
ção que continuará no rito comum do projeto do novo CPC, sem a dicotomia 
atual de ordinário e sumário, eis que será uno. 

O cotejo das alterações acima é digno de nota, pois suscita debate so-
bre seus efeitos no andamento processual atualmente aplicado no processo 
civil brasileiro, notadamente quanto à existência de mácula, ou não, ao de-

apresentar o rol de testemunhas, precisando-lhes, se possível, o nome, a profissão, o estado civil, 
a idade, o número do cadastro de pessoa física e do registro de identidade e o endereço completo 
da residência e do local de trabalho’”.

20. CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 12ª Ed., vol. I, Rio de Janeiro: Edito-
ra Lumen Juris, 2005, p. 381. “Segunda das modalidades de procedimento comum no processo de 
conhecimento, embora possa ser considerado especial em relação ao procedimento ordinário, o 
procedimento sumário é um procedimento de cognição plena, em que há uma maior concentração 
dos atos processuais, sendo, pois, sumário apenas formalmente”.

21. Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: 
I – nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo; 
II – nas causas, qualquer que seja o valor:
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola; 
b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio; 
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; 
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre; 
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados 
os casos de processo de execução; 
f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação 
especial; 
g) que versem sobre revogação de doação; 
h) nos demais casos previstos em lei. 
Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas ações relativas ao estado e à 
capacidade das pessoas. 

22. “Art. 276. Na petição inicial, o autor apresentará o rol de testemunhas e, se requerer perícia, for-
mulará quesitos, podendo indicar assistente técnico.

23. “Art. 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 
acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos 
desde logo, podendo indicar assistente técnico. (...).

24. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v. 2, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
97. “É importante observar que, apesar de mais concentrado e da denominação, o procedimento 
sumário não é de cognição sumária, ou seja, superficial, e que geraria uma sentença sujeita a revi-
são. No sistema brasileiro o procedimento chamado sumário é também de cognição plena e pro-
duz sentença com a mesma força e mesma estabilidade da sentença produzida em procedimento 
ordinário. A diferença está, apenas, na concentração de atos e na maior ou menor variedade de 
atos procedimentais. Altera-se o modo de proceder, mas em nada o conteúdo do provimento ju-
risdicional”. 



vido processo legal25, igualdade26 e contraditório27 das partes, por estarem 
acostumadas no CPC de 1973 a, no rito ordinário, somente apresentar rol 
de testemunhas após conhecimento dos termos da inicial e contestação e 
a poder indicar até 10 (dez) pessoas como testemunhas, por parte, proce-
dimentos que mudarão substancialmente com a chegada dos artigos 296 e 
325 acima, acaso a redação destes continue intacta no corpo do novo CPC. 

De todo modo, a questão fulcral não é a possibilidade de reformar a 
lei processual civilista – varias reformas já ocorreram e outras inúmeras 
ocorrerão –, mas se saber se a alteração vindoura é benéfica ou não ao an-
damento processual e se se alinha às garantias constitucionais pátrias28.

Pois bem, quanto à redução do número de testemunhas, de 10 (dez) 
para 05 (cinco), ainda que se trate de relevante mudança procedimental, 
nos parece que o efeito prático será pouco sentido pelas partes, especial-
mente, dentre outros, pelos seguintes motivos: a) atualmente, na prática 

25. BRAGA, Paula Sarno. Aplicação do devido processo legal nas relações privadas. Bahia: editora Jus-
Podivm, 2008, p. 181. “Como já visto, no ordenamento jurídico brasileiro, o devido processo legal 
em termos genéricos, é princípio constitucionalmente aninhado no art. 5º, LIV, da CF/88, que 
através da limitação da atuação do Poder Estatal, visa a tutelar os bens maiores dos cidadãos: vida, 
liberdade, e propriedade”. 

26. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17ª Ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 32. “O princípio 
da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao 
legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas 
provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que 
encontram-se em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basica-
mente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem esta-
belecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, 
classe social. (...).

 Importante, igualmente, apontar a tríplice finalidade limitadora do princípio da igualdade – 
limitação ao legislador, ao intérprete/autoridade pública e ao particular. O legislador, no exercício 
de sua função constitucional de edição normativa, não poderá afastar-se do princípio da igualdade, 
sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Assim, normas que criem diferenciações abusivas, 
arbitrárias, sem qualquer finalidade lícita, serão incompatíveis com a Constituição Federal”. 

27. NERY Junior, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 2ª ed., São Paulo: Revis-
ta dos Tribunais, 1995, p. 122. “O princípio do contraditório, além de fundamentalmente consti-
tuir-se em manifestação do princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o da igualdade 
das partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contradi-
tório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação, quanto o direito de defesa são 
manifestações do princípio do contraditório”. 

28. SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Processo constitucional: nova concepção de jurisdição. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2008, p. 190/191. “Dessa forma, percebe-se claramente 
que as reformas processuais, apesar de terem priorizado o aspecto da efetividade, por ser, sem 
sombra de dúvidas, um problema crucial do processo brasileiro, quer civil, quer penal, quer traba-
lhista, quer administrativo, enfim, todos os ramos, não podem ser analisadas de forma isolada de 
todo o contexto aqui expendido e ao qual a atividade jurisdicional encontra-se atrelada de forma 
indissociável, daí por que todas as garantias constitucionais processuais dever ser asseguradas 
em cada caso concreto”. 
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forense, já não é muito usual a utilização de 10 (dez) testemunhas, por par-
te, nos processos civis correntes; b) conforme art. 407 do CPC de 1973, o 
juiz do feito já tem a prerrogativa de limitar em 03 (três) testemunhas para 
prova de mesmo fato29, o que, de certa maneira, já limita a utilização da 
prova testemunhal; c) o art. 366 do CPC contempla restrição generalista 
de utilização de qualquer meio prova (incluso a testemunhal) que não o 
instrumento público, quando a lei assim o exigir, como da substância do 
próprio ato; d) quando houver confissão da parte ou a prova do fato depen-
da de comprovação pericial não haverá necessidade de prova testemunhal30 
e e) nos litígios envolvendo contratos, pagamento e remissão de dívida de 
valor superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente, ao tempo em 
que foram pactuados, a prova testemunhal não será admitida isoladamente, 
devendo a prova principal ser feita por documentos e afins31.

A nosso ver, não será, então, a diminuição do número de testemunhas 
proposta no projeto do novo CPC, que afetará o transcurso legal do proce-
dimento e as garantias constitucionais de igualdade, contraditório e devido 
processo legal, quer por 05 (cinco) testemunhas, por parte, ainda ser núme-
ro bastante razoável à consecução do ônus probatório32, quer por já haver 

29. FRIEDE, Reis. Comentários ao Código de processo civil. Rio de Janeiro: Forenses Universitária, 
1997, p. 1855. “Cada parte tem o direito de arrolar 10 testemunhas, mas o juiz, por sua vez, tem o 
direito de ouvir apenas três para a prova de cada fato (art. 407, parágrafo único). 

30. DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil. V. 2, 5ª ed., Bahia: Editora JusPodivm, 
2010, p. 204. “A prova testemunhal, em regra admissível, é vedada para a comprovação de fatos 
já provados por documento ou confissão da parte (art. 400, I, CPC) ou que só por documento ou por 
exame pericial puderem ser provados (art. 400, II, CPC). São regras de prova legal que restringem 
a valoração judicial da prova, mas que, como todas as demais, podem ser mitigadas diante de 
peculiaridades do caso concreto (ver maiores considerações sobre as limitações legais à prova 
testemunhal no item seguinte). É preciso, poderem, tecer uma crítica: se um fato não pode ser 
provado por testemunha, por razões físicas, obviamente a prova testemunhal não é admissível, 
não havendo necessidade de texto legal nesse sentido”. 

31. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v. 2, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, 
p. 236. “Além da restrição genérica do art. 366 do Código de processo Civil de que, se lei exigir 
instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova poderá suprir-lhe a falta, 
o juiz indeferirá a inquirição testemunhal sobre fatos já provados por documento ou confissão da 
parte ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

 Ainda não será admitida a prova exclusivamente testemunhal nos contratos, pagamento e 
remissão de dívida de valor superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no Pais, ao 
tempo em foram celebrados, podendo a prova testemunhal ser, em qualquer caso, complementar 
de começo de prova por escrito ou admissível se o credor não podia, moral ou materialmente, 
obter prova por escrito (CPC, arts. 401 e 402). O limite de valor estabelecido pelo Código revogou 
o art. 141 do Código Civil de 1916, que tinha norma semelhante, com o limite de Cr$10.000,00 
(antigos). Observe-se que não há limite para prova testemunhal na prova de ato ilícito ou se 
houver necessidade de provar simulação e vícios de vontade em geral”. 

32. KLIPPEL, Rodrigo. O Juiz e o ônus da prova no projeto de novo Código de Processo Civil. “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.



conhecidas limitações ao uso da prova testemunhal no atual CPC (1973), 
como demonstrado acima, e quer por continuar plena a cognição processu-
al e a valoração da prova33 no procedimento do novo CPC, jungido a decisão 
judicial estável, não genérica e vinculada às provas dos autos, com funda-
mentação obrigatória a teor do art. 93, IX, da CF/8834.

Ademais, não seria exagero pensar que o projeto do novo CPC, quanto 
ao número de testemunhas, busca caminhar mais próximo de regramentos 
tidos como mais céleres e nem por isto menos eficazes ou reticentes à prova 
testemunhal, como o é a processualística trabalhista, que utiliza largamen-
te35 tal meio de prova36 e permite a apresentação, em cada litígio de seu 

 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”. (http://www.editorajuspodivm.com.br/i/f/343%20a%20352.pdf). 

33. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo. 27ª ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 
381. “O sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento, é o acolhido em nosso direito, 
que o consagra através do art. 131 do Código de Processo Civil, verbis: ‘o juiz apreciará livremen-
te a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados 
pelas partes; mas deverá indicar, na decisão, os motivos que formaram o convencimento’. Deve 
ser orientada por essa regra explícita a interpretação do art. 157 do Código de Processo penal (‘o 
juiz formará a sua convicção pela apreciação da prova’). Persuasão racional, no sistema do devido 
processo legal, significa convencimento formado com liberdade intelectual, mas sempre apoiado 
na prova constante dos autos e acompanhado do dever de fornecer a motivação dos caminhos do 
raciocínio que conduziram o juiz à conclusão”. 

34. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios:

 (...).
 IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação

35. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao processo do trabalho. 5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 242. “Não obstante, a prova testemunhal continua sendo básica no processo trabalhista, 
mesmo porque, como ressalta Echandia, o documento também apresenta riscos. São inúmeros 
os processos nos quais se discute a autenticidade ideológica de documentos, e não são raras as 
questões nas quais fica evidenciado o preenchimento de documentos pelo empregador, assinados 
‘em branco’ pelo empregado por ocasião de sua admissão”.

36. BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de direito processual do trabalho. 2ª ed. São Paulo: LTr, 
2004, p. 377/378. “Há um consenso geral na afirmação de que a prova testemunhal é o meio mais 
inseguro.
Não obstante, tornou-se o meio mais utilizado no processo do trabalho, sendo certo que não raro 
o único meio de prova nesse setor especial do Poder Judiciário brasileiro.
(...).
A nosso ver, não se aplica ao processo do trabalho a regra do art. 401 do CPC, segundo o qual a 
prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda ao décuplo 
do salário mínimo. E isto porque a lei trabalhista admite até mesmo o contrato de trabalho tácito, 
independentemente do seu valor pecuniário, que, geralmente, é representado pela remuneração 
do empregado.
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procedimento comum, de até 03 (três) testemunhas por parte37, a teor do 
art. 821 da CLT38. 

Na realidade, o debate maior das alterações trazidas pelos arts. 296 
e 325 do texto de alterações ao projeto do novo CPC, certamente é a obri-
gatoriedade de apresentação do rol de testemunhas na peça inicial e de 
defesa, por possível afetação aos princípios constitucionais do devido 
processo legal, igualdade e ampla defesa – alicerces fundamentais do Es-
tado Democrático de Direito, voltado à preservação da legalidade e da se-
gurança jurídica39. 

Na perspectiva do atual CPC (1973), ao chamado rito ordinário, o rol 
de testemunhas apresentado em momento determinado pelo julgador do 
feito40 e posterior a entrega da inicial e contestação, traz a noção daquela 
se alicerçar em entendimento de legalidade que vise não privilegiar o réu 
em detrimento do autor da causa, quanto ao conhecimento prévio da prova 
testemunhal, ou seja, por tal concepção, acredita-se que o procedimento 

Como os fatos comportam inúmeras versões, as testemunhas geralmente carregam a marca da 
subjetividade em seus relatos, razão pela qual a verificação e a valoração da autenticidade ou não 
do depoimento da testemunha constituem elementos que irão formar o livre convencimento do 
magistrado (CPC, at. 131).

37. MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT, 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 853/854. “No processo 
civil, cada parte pode indicar até 10 testemunhas para cada fato (parágrafo único do artigo 407 do 
CPC). Depois de ouvida a terceira testemunha sobre o mesmo fato, o juiz pode dispensar as demais 
(parágrafo único do artigo 407 do CPC). No processo do trabalho a regra é a do artigo 821 da CLT, 
não se aplicando o CPC (art. 769 da CLT). No dissídio individual comum, cada parte poderá indicar 
até três testemunhas. Não são para cada fato, mas para tudo o que se discutir no processo. No in-
quérito para apuração de falta grave são seis testemunhas para cada parte e não para cada fato. O 
objetivo da redução do número de testemunhas é que o processo do trabalho ande mais rápido”.

38. “Art. 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de três testemunhas, salvo quando se 
tratar de inquérito, caso em que este número poderá ser elevado a seis”. 

39. SILVA, José Eduardo da. Curso de direito constitucional positivo. 15ª Ed. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 125. “O princípio da legalidade é também um princípio basilar do Estado Democrático 
de Direito. É da essência do seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade 
democrática. Sujeita-se, como todo Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que realize 
o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização 
das condições dos socialmente desiguais. Deve, pois, ser destacada a relevância da lei no Estado 
Democrático de Direito, não apenas quanto ao seu conceito formal de ato jurídico abstrato, 
geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente, mas também à sua função de re-
gulamentação fundamental, produzida segundo um procedimento constitucional qualificado. A 
lei é efetivamente o ato oficial de maior relevância na vida política. Ato de decisão política por 
excelência, é por meio dela, enquanto emanada da atuação da vontade popular, que o poder es-
tatal propicia ao viver social modos predeterminados de conduta, de maneira que os membros 
da sociedade saibam, de antemão, como guiar-se na realização de seus interesses”. 

40. NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10ª Ed., São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 642. “2. Prazo judicial. O prazo que era fixado pela 
lei tornou-se, de regrar, judicial, isto é, fixado pelo juiz. Somente se houver omissão do juiz é que o 
prazo se torna legal: o rol deverá ser apresentado até dez dias antes da audiência”. 



de arrolamento das testemunhas vise igualar os litigantes com o desconhe-
cimento da força probatória testemunhal do outro, quando da redação de 
suas alegações de ingresso e defesa, não privilegiando qualquer deles com 
o conhecimento prévio da qualificação e eventual força probatória das tes-
temunhas do oponente, possivelmente por resguardo ao modelo de ampla 
defesa e contraditório41 praticado no arrolamento testemunhal de tal rito.

A matéria é polêmica e os contrários42 às inovações trazidas pelos arts. 
296 e 325 do texto de alterações ao projeto do novo CPC reverberam, sinte-

41. NEVES, Daniel Assumpção e FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Código de processo civil para con-
cursos. 2ª Ed. Bahia: Editora JusPODIVM, 2011, p. 402. “Há uma fase preparatória na produção 
da prova testemunhal, cabendo às partes interessadas na produção desse meio de prova arrolar 
as testemunhas nos termos do art. 407 do CPC. Segundo o art. 407, P.u. do CPC cada parte pode 
oferecer no máximo dez testemunhas, e, quando oferecida mais de três para provar o mesmo fato, 
poderá o juiz dispensar o testemunho. A necessidade de arrolamento prévio do rol de testemu-
nhas tem como principal função preservar o princípio do contraditório, permitindo que a parte 
contrária tenha conhecimento prévio de quais as testemunhas serão ouvidas na audiência. Apesar 
de parcela doutrinária afirmar que o arrolamento prévio tem dupla finalidade – permitir a inten-
ção e preservar o contraditório –, o essencial é a preservação do contraditório, porque, mesmo 
quando a parte dispensa a intimação, continua sendo obrigatório o arrolamento prévio. 

 Aduz o artigo 407, caput, do CPC que o juiz fixará um prazo no caso concreto, e somente no 
silêncio judicial aplica-se o prazo de dez dias antes da audiência. Excepcionalmente o juiz poderá 
determinar um prazo inferior a dez dias, não existindo nenhuma vedação legal ou impedimento 
lógico para tal conduta, desde que o juiz conceda tempo hábil para que a parte contrária tome 
conhecimento do rol de testemunhas, em respeito ao contraditório. Da petição de arrolamento 
deve contar o nome, a profissão, a residência e local de trabalho da testemunha, mas a omissão de 
um ou mais desses dados gera nulidade relativa, significando que o ato só será considerado nulo 
se a parte contrária provar que omissão lhe acarretou prejuízo. 

42. Em 25 de agosto de 2010 o Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB, emitiu parecer sobre o pro-
jeto do novo CPC e ponderou sua discordância com o primitivo texto do art. 306, que determinava 
a obrigatoriedade das partes arrolarem suas testemunhas na peça inicial e de contestação. Atual-
mente o art. 306 foi alterado pelo texto de alterações apresentadas no relatório-geral do Senador 
Valter Pereira, sobre o projeto do novo CPC, e sua disposição originária foi transferida aos arts. 296 
e 325, o primeiro sobre testemunhas do autor e o segundo sobre as do réu. Todavia, a referida alte-
ração não modificou a sistemática de apresentação do rol de testemunhas na inicial e contestação, 
ponto de permanência da aluída discordância. Vale destacar trecho do parecer do IAB:
“Suprima-se o art. 306 do Projeto de Lei no Senado n. 166 de 2010, bem como seja alterada a 
redação do seu art. 429, da seguinte
forma:
“Art. 429. Incumbe às partes, no prazo de cinco dias, contados da publicação do despacho saneador 
(art. 354), apresentar o rol de testemunhas, precisando-lhes, se possível, o nome, a profissão, 
o estado civil, a idade, o número do cadastro de pessoa física e do registro de identidade e o 
endereço completo da residência e do local de trabalho.”
JUSTIFICACAO
O Projeto prevê (art. 306, a suprimir) que as partes devem apresentar o rol de suas testemunhas 
com a petição inicial, o autor e com
a contestação, o réu. A Comissão do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, encarregada de 
analisar e propor emendas ao Projeto do Novo Código de Processo Civil, entende que tal regra não 
tem qualquer valor para o processo, dificultando, apenas, o exercício de ampla defesa pelas partes, 
principalmente pelo autor, que já fica obrigado a apresentação do rol sem nem ao menos conhecer 
os termos da defesa”. (http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-3737.pdf).
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ticamente, que o tratamento às partes deixará de ser igualitário, como atu-
almente ocorre no CPC (1973), onde o magistrado determina o momento 
do arrolamento testemunhal, feito posteriormente a entrega da peça inicial 
e contestatória, para ser desigual, com prejuízo à ampla defesa, notadamen-
te do autor da ação, obrigado que ficará em arrolar suas testemunhas, mes-
mo nada sabendo do conteúdo da contestação do réu. 

Por sua vez, os defensores do arrolamento testemunhal na inicial e 
contestação alegam43, sucintamente, que tal postura simplificará o proce-
dimento e permitirá aumento da celeridade processual, com maior rapidez 
na efetiva solução do litígio, sem mácula à ampla defesa e igualdade, pois 
os litigantes continuarão a utilizar da prova testemunhal e sua serventia 
ao processo permanecerá vinculada ao livre convencimento motivado do 
julgador, jungido ao fato de tal mudança não representar novidade no pro-
cesso pátrio, pois no atual procedimento sumário as testemunhas já são 
arroladas na inicial e contestação. 

Penso que o debate acima, ainda que interessante, inexistiria ou seria 
mitigado se o projeto do novo CPC, visando implementar maior celerida-
de processual, adotasse sistemática similar a utilizada na seara trabalhista  

43. “A Comissão para elaborar o novo Código de Processo Civil, instituída Senado Federal, presidida 
pelo Ministro Luiz Fux e relatada pela professora doutora Tereza Arruda Wambier, possui como 
norte a busca da celeridade, com a simplificação, sem prejudicar o constitucional direito a ampla 
defesa. Objetiva-se equilibrar as duas exigências contrapostas da rápida solução do litígio, tenden-
te a trazer justiça o quanto antes, e o direito ao contraditório, assegurador da segurança jurídica 
e de uma maior qualidade dos julgados. A prestação jurisdicional efetiva é um dos parâmetros de 
democracia e de civilidade, sendo essencial ao desenvolvimento de um pais.
A Comissão decidiu elaborar propostas iniciais e submetê-las à consulta da comunidade, na 
página do Senado na internet e por intermédio de audiências públicas realizadas em todas as 
regiões do Brasil. Parte-se da premissa de que não há dono da verdade e de que as melhores 
definições surgem do debate coletivo. O novo código terá seis Livros, versando sobre a Parte Geral, 
o Processo de Conhecimento, o Processo de Execução, os Procedimentos Especiais, os Meios de 
Impugnação das Decisões Judiciais e as Disposições Gerais e Transitórias.
(...).
No plano da simplificação, será instituído procedimento único para o processo de sentença, 
adaptável pelo juiz em face do caso concreto. Não mais haverá a dicotomia entre procedimento 
ordinário e procedimento sumário, mas apenas um procedimento de conhecimento, com forte 
inspiração no rito sumário. As testemunhas serão arroladas na inicial e na contestação, devendo 
comparecer independente de intimação.
(...).
As garantias constitucionais do devido processo legal e da rápida solução dos litígios, direitos 
fundamentais, constituem parâmetros inafastáveis da comissão que elabora o novo CPC. Alcançar 
o equilíbrio entre celeridade e ampla defesa, eis o desafio imposto a todos os que estudam a 
matéria. A Comissão pode, no mínimo, comunicar a todos que tentou realizar tal mister, com 
as imperfeições próprias do fazer humano mas com a certeza de que se construiu o melhor 
modelo possível para o atual momento do Brasil”. (http://www.conjur.com.br/2010-abr-19/cpc-
equilibrio-entre-entre-celeridade-ampla-defesa).



(art. 845 da CLT44), onde as testemunhas não são arroladas na inicial e con-
testação e os litigantes as apresentam diretamente na primitiva audiência, 
onde lhes é tomada a qualificação e passam, então, a figurar oficialmente 
como testemunhas da parte que lhes levou, sem discussão alguma sobre 
mácula à ampla defesa e contraditório45. Em tal sistema processual traba-
lhista, por não haver arrolamento anterior ao momento da audiência inau-
gural, quando da feitura da inicial e contestação nenhuma das partes sabe-
rá, via de regra, a qualificação e quantificação das testemunhas do seu opo-
nente, impossibilitando, por conseguinte, alegação de benefício jurídico a 
qualquer daquelas. Aqui a singela sugestão que fazemos aos estudiosos do 
tema, com a convicção deste artigo, longe de esgotá-lo, servir de inspiração 
ao seu continuado aprofundamento.

BIBLIOgRAFIA
BRAGA, Paula Sarno. Aplicação do devido processo legal nas relações privadas. 

Bahia: editora JusPodivm, 2008. 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 2ª ed., 
São Paulo: Saraiva, 2009.

CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. 
III, Rio-São Paulo: Forense.

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 12ª Ed., vol. I, Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo. 27ª ed., São Pau-
lo: LTr, 2011.

DIDIER JR., Fredie et al. Curso de direito processual civil. V. 2, 5ª ed., Bahia: Editora 
JusPodivm, 2010.

FRIEDE, Reis. Comentários ao Código de processo civil. Rio de Janeiro: Forenses 
Universitária, 1997.

44. “artigo 845 – O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas 
testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas”.

45. MARTINS, Sérgio Pinto. Comentário à CLT, 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2011, 856. “O artigo 845 da 
CLT já dispõe que as partes devem comparecer à audiência com as suas testemunhas. A regra do 
processo do trabalho é o do comparecimento da testemunha independentemente de intimação, 
visando ao rápido andamento do feito. Apenas as que não comparecerem é que serão intimadas, 
de ofício pelo juiz, ou a requerimento da parte. 
Inexiste rol de testemunhas no processo do trabalho, não se aplicando o artigo 407 do CPC, visto que 
as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação (art. 825 da CLT c/c art. 845 
da CLT). As que não comparecerem espontaneamente serão intimadas, ficando sujeitas à condução 
coercitiva. Por não haver rol de testemunhas não se aplica o artigo 408 do CPC, quando fala sobre 
substituição de testemunhas. Assim, a parte poderá substituir testemunhas sem o consentimento do 
ex adverso, bastando que a testemunha a acompanhe (art. 825 c/c art. 845 da CLT)”. 

O (des)acerto do projeto do novo CPC – procedimento comum... 501



502	 Marcelo Miranda Caetano 

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual esquematizado. São Paulo: 
Saraiva, 2011.

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. v. 2, 20ª ed., São Paulo: 
Saraiva, 2009.

MARINONI, Luiz Guilherme. O projeto do CPC: crítica e propostas. São Paulo: Edito-
ra Revista dos Tribunais, 2010. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT, 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2011.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17ª Ed., São Paulo: Atlas, 2005

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao processo do trabalho. 5ª Ed., São Pau-
lo: Saraiva, 2010.

NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 40ª 
ed., São Paulo: Saraiva, 2008.

NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagan-
te. 10ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

NERY Junior, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 2ª ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

NEVES, Daniel Assumpção e FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Código de processo 
civil para concursos. 2ª Ed. Bahia: Editora JusPODIVM, 2011, p. 402. 

SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Processo constitucional: nova concepção de jurisdi-
ção. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2008.

SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil., v. IV, São Paulo: 
Forense. 1973.

SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 2º v., 24ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008

SILVA, José Eduardo da. Curso de direito constitucional positivo. 15ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 

http://www.oabsp.org.br/subs/piracicaba/noticias/manifesto-contra-o-novo-
-cpc. Acesso em 04/02/2012.

http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-3737.pdf. Acesso em 04/02/2012.

http://www.conjur.com.br/2010-abr-19/cpc-equilibrio-entre-entre-celeridade-
-ampla-defesa. Acesso em 04/02/2012.

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf. Acesso em 
04/02/2012.

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84496. Acesso em 
04/02/2012.

http://www.editorajuspodivm.com.br/i/f/343%20a%20352.pdf. Acessado em 
04/02/2012.



Capítulo	XXVIII
A	Fazenda	Pública		
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mento do incidente de resolução de demandas repetitivas; 4. Conclusão; 5. Bibliografia.

1.	INTRODUçãO

O tema escolhido para o desenvolvimento do presente estudo se insere 
no contexto atual de mudanças por que passa a legislação processual civil 
no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente a partir das previsões es-
tabelecidas pela Emenda Constitucional n. 45/2004.

A Reforma do Judiciário, trazida por tal Emenda, introduziu no art. 5º 
da Carta Magna de 1988 o inciso LXXVIII, que trata do princípio da razoável 
duração do processo.

A importância da discussão resta verificada em função de que o proces-
so civil representa o instrumento de resolução de boa parte dos conflitos de 
direito material verificados em sociedade, de sorte que a lentidão, o excesso 
de formalismos e a falta de efetividade nos procedimentos em curso peran-
te o Poder Judiciário merecem rigoroso combate.

1. Advogado da União, Especialista em Direito Público pela UnB, Mestre em Direito Público pela 
UFPE, Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, Sócio-Fundador da Associação 
Norte e Nordeste de Professores de Processo – ANNEP, Professor Honorário da Escola Superior de 
Advocacia Ruy Antunes – ESA-OAB/PE, Professor de Direito Processual Civil da Faculdade Marista 
do Recife e da Faculdade Estácio do Recife.
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Parte-se do pressuposto de que as modificações processuais até hoje 
introduzidas não foram ainda o bastante para que se conclua possuir o Bra-
sil um sistema jurisdicional célere e eficaz.

A busca por uma melhor tutela jurisdicional e, consequentemente, da 
efetiva aplicação da justiça ao caso concreto, vem sendo objeto de estudo 
por renomados doutrinadores e de debates nas Casas Legislativas Federais.

Prova disso são as inúmeras mudanças sofridas pelas leis infracons-
titucionais, em especial o Código de Processo Civil – CPC, cujo objetivo é 
acelerar a prestação jurisdicional em prol da sociedade, sem ferir, dentre 
outros, os princípios do Devido Processo Legal e da Razoável Duração do 
Processo.

Ao que parece, ainda que de forma desintegrada e desorganizada, tal 
processo de mudança já começou. Os movimentos de reforma processu-
al, nos quais se buscam mecanismos de agilidade e eficiência na prestação 
jurisdicional, acarretaram a edição de algumas recentes reformas na legis-
lação processual, notadamente no CPC, como ocorreu em 1994 (primeira 
onda de reformas), 2001/2002 (segunda onda de reformas) e 2005/2010 
(terceira onda de reformas).

Tal movimento reformista culmina com as discussões para a elaboração 
de um novo diploma processual, que virá a revogar o então vigente. Tramita 
na Câmara dos Deputados, como é cediço, o Projeto de Lei n. 8.046/2010, 
que foi originado no Senado, fruto do trabalho de uma comissão de juristas 
previamente constituída e que, de modo inédito, recebeu sugestões de toda 
a sociedade, por meio dos mais variados fóruns de discussão abertos nas 
duas casas legislativas.

Um dos temas que ganha relevo no novo CPC é exatamente o discipli-
namento da atuação da Fazenda Pública em juízo e o tratamento acerca de 
uma série de questões que envolvem a defesa dos mais diversos órgãos da 
Administração Pública.

É notório que a atuação da Fazenda Pública no processo civil é sempre 
alvo de ácidas críticas da sociedade, em decorrência das prerrogativas pro-
cessuais por ela possuídas.

Em razão disso, não foram poucos os debates acerca da manutenção 
ou da extinção de algumas dessas prerrogativas, entendidas por uns como 
privilégios, quando da elaboração do anteprojeto do novo CPC.

Buscar-se-á, portanto, no artigo presente, partindo das previsões cons-
tantes do Projeto de Lei em discussão na Câmara dos Deputados, analisar 



como se dará a atuação judicial da Fazenda Pública quando da entrada em 
vigor do novo diploma processual.

2.	O	NOVO	CóDIgO	DE	PROCESSO	CIVIL:	INSTRUMENTO	hÁBIL	PARA	
SE	ATINgIR	A	DURAçãO	RAzOÁVEL	E	A	EFETIVIDADE	NA	PRESTAçãO	
JURISDICIONAL?

Com as três ondas de reformas processuais, não foram poucas as leis 
que alteraram a redação original do CPC de 1973, no mais das vezes com o 
intuito de dinamizar e desburocratizar as relações processuais.

Segundo se sabe, a Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu o 
princípio da duração razoável do processo à ordem constitucional brasilei-
ra, no inciso LXXVIII do art. 5º, consagrando-o como garantia fundamental 
dos cidadãos que buscam o Judiciário. Na verdade, toda a reforma e as tan-
tas outras leis que decorreram da alteração constitucional foram editadas 
com tal espírito, o de fazer com que os processos judiciais durassem apenas 
o estritamente necessário.2

Mesmo com tantas mudanças, restou ainda um sentimento de que não 
se tinha atingido o cenário ideal, propício a fazer com que os cidadãos pu-
dessem efetivamente receber a prestação jurisdicional de modo célere.

Nesse contexto, o Senado Federal constituiu, em setembro de 2009, 
uma Comissão de Juristas, sob a presidência do então Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça Luiz Fux, hoje no Supremo Tribunal Federal, e sob a re-
latoria de Tereza Arruda Alvim Wambier, com o intuito de elaborar um an-
teprojeto do novo CPC. Essa comissão se reuniu com periodicidade até ju-
nho de 2010, realizando inclusive audiências públicas em várias capitais do 
país, a fim de colher sugestões e impressões da sociedade e dos operadores 
do Direito, bem como divulgou, com transparência, as propostas aprovadas 
por seus membros, visando essencialmente à simplicidade na linguagem, à 
celeridade na tramitação, à efetividade do resultado e à modernização dos 
procedimentos.

A Comissão identificou três fatores primordiais para a longa duração 
dos processos, quais fossem, o excesso de formalidades, a litigiosidade de-
senfreada advinda da conscientização da cidadania decorrente da Consti-
tuição de 1988 e o grande elenco recursal, fruto do modelo francês.3

2. PEIXOTO, Marco Aurélio Ventura. Tópicos	de	Processo	Civil	–	série	concursos	públicos	e	exa-
mes	da	OAB. Recife: Editora Nossa Livraria, 2008, p. 30.

3. FUX, Luiz. O	Novo	Processo	Civil. In FUX, Luiz (coord.). O	novo	processo	civil	brasileiro	–	Di-
reito	em	expectativa	(reflexões	acerca	do	projeto	do	novo	Código	de	Processo	Civil). Rio de 
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Ao final das discussões, o anteprojeto foi entregue pela Comissão ao 
Presidente do Senado Federal, para que fossem iniciadas as discussões na-
quela casa legislativa. Tal projeto, que ganhou o número PLS 166/2010, teve 
no Senado a relatoria do Senador Valter Pereira, havendo sido aprovado um 
substitutivo de tal relator no final de 2010, com alterações em relação ao 
anteprojeto da comissão de juristas.

Presentemente, o projeto se encontra em discussão na Câmara dos De-
putados, que constituiu, a exemplo do que já se havia feito no Senado, uma 
Comissão Especial para tratar do assunto, sob a relatoria do Deputado Fe-
deral Sérgio Barradas Carneiro – PT/BA.

Pretende-se que o novo CPC venha a se tornar, de fato, um mecanismo 
hábil para se atingir a duração razoável e a efetividade na prestação jurisdi-
cional, rompendo-se as quase intransponíveis barreiras que, na sistemática 
até então vigente, acarretam a mora processual.

O diploma passará a ser dividido nos seguintes livros: parte geral, pro-
cesso de conhecimento, processo de execução, processo nos tribunais e 
meios de impugnação das decisões judiciais e disposições finais e transi-
tórias.

O novo CPC cuidará de excluir o livro destinado ao processo cautelar, 
passando a haver um tratamento em conjunto das tutelas de urgência, como 
ocorre, por exemplo, nos ordenamentos italiano e português. Compreende-
-se como salutar dita mudança, já que não se deixará de ter a possibilidade 
de manejo da tutela cautelar, a qualquer tempo, mas sem a necessidade de 
uma espécie processual própria e autônoma para tanto. Logo, como bem 
ressaltou destacou José Herval Sampaio Júnior, a retirada da autonomia do 
processo cautelar, se bem compreendida, não fará falta alguma, já que agora 
se poderá ter a concessão desse tipo de medida em qualquer tempo.4

Releva ainda destaque a idéia de criação de um incidente de resolução 
de demandas repetitivas, no tocante à legitimidade para as chamadas ações 
de massa, com a prevenção do juízo e a suspensão das demandas individu-
ais. O objetivo desse incidente é o de transformar em uma única ação cole-
tiva processos individuais semelhantes, para acelerar e uniformizar o tra-
balho jurisdicional, além de evitar insegurança jurídica com a multiplicação 
de questões idênticas. Nesse contexto, sempre que uma nova ação surgir 

Janeiro: Forense, 2011, p. 04-06.
4. SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Tutelas	de	Urgência:	sistematização	das	liminares. São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 37.



sobre algum assunto já decidido por incidente de resolução de demandas 
repetitivas – como, por exemplo, a contestação de assinatura básica de tele-
fonia –, a decisão já produzida será automaticamente aplicada, sem que seja 
necessária uma nova tramitação, já que se produz coisa julgada em relação 
aos processos pendentes e supervenientes.

O incidente de resolução de demandas repetitivas parece ser mesmo 
a “menina dos olhos” do novo CPC, revelando-se o tema de maior debate 
entre os que discutem o projeto, especialmente porque visa à promoção da 
segurança jurídica, da confiança legítima, da igualdade e da coerência da 
ordem jurídica mediante julgamento em bloco e fixação de tese a ser obser-
vada por todos os órgãos do Poder Judiciário, ainda que se saiba que não 
conseguirá atenuar por completo a carga de trabalho da jurisdição.5

Sem dúvida, a elaboração de um novo diploma processual civil teria 
que passar por uma completa revisão da temática recursal, tendo em conta 
que, na ordem jurídica brasileira, boa parte da demora na tramitação de um 
processo se deve à quantidade de recursos, aos seus efeitos e outros fatores 
acessórios já comentados.

O projeto do novo CPC apresenta alguns pontos importantes para se 
tentar quebrar tais amarras. Um desses pontos reside na unificação dos 
prazos recursais em quinze dias úteis, com exceção dos embargos de de-
claração. Na atual sistemática, há prazos de cinco, dez e quinze dias, difi-
cultando muito a atividade dos operadores. Tal medida decerto facilitará a 
contagem e o acompanhamento dos prazos pelos advogados, bem como pe-
los próprios serventuários, que não raras vezes certificam indevidamente a 
perda do prazo quando eles ainda estão em curso ou que deixam de fazê-lo 
quando já há muito expirados.

Outra medida salutar parece ser a extinção de algumas figuras recur-
sais já bastante criticadas pela doutrina e pela jurisprudência, como os em-
bargos infringentes. Apesar de haver vozes dissonantes na doutrina quanto 
à sua extinção, como é o caso de Rodrigo Klippel e Antonio Adonias Bastos, 
que entendem que as críticas não se baseiam em dados estatísticos ou em 
pesquisas, mas sim em argumentos retóricos6, o legislador tendeu a aceitar 
o posicionamento majoritário, defensor de sua extinção.

5. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O	projeto	do	CPC:	crítica	e	propostas. São Pau-
lo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 178.

6. KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antonio Adonias. Manual	de	Processo	Civil. Rio de Janeiro: Ed. Lu-
men Juris, 2011, p. 793.
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Em relação a essa figura, prevista tão somente no ordenamento brasi-
leiro, e já extinto até do português, de onde se originou7, parece ter faltado 
coragem ao legislador para extinguir tal instituto na segunda onda de refor-
mas processuais, não possuindo também qualquer razão de ser, visto que a 
decisão colegiada, ainda que não unânime, deve ser respeitada internamen-
te naquela corte, cabendo a impugnação tão somente para as instâncias su-
periores, pela via dos recursos excepcionais.

Por seu turno, em relação à remessa necessária, as discussões iniciais 
giraram em torno da extinção, já que no atual cenário, em que a defesa ju-
dicial da Fazenda Pública se encontra, em regra, bem organizada e estru-
turada, teria perdido a razão de ser. No entanto, prevaleceu a idéia de ma-
nutenção do instituto, com o aumento da restrição, já que só terá vez nas 
condenações acima de mil salários mínimos, para a União e suas autarquias 
e fundações, quinhentos salários mínimos para Estados, Distrito Federal e 
suas autarquias e fundações, e de cem salários mínimos para os Municípios 
e suas autarquias e fundações.

O excesso de impugnações às decisões interlocutórias, pela via dos 
agravos de instrumento, parece também estar com os dias contados. Isso 
porque o projeto apresenta a previsão de que não haja a preclusão em pri-
meira instância, de modo que o agravo de instrumento se restringirá às 
decisões de urgência satisfativas ou cautelares. Todas as demais matérias, 
ainda que proferidas em decisão interlocutória, serão objeto de um recurso 
de apelação único, em que se ataque tanto o conteúdo da sentença como o 
das eventuais decisões interlocutórias pretéritas.

Ponto que desde o primeiro instante gerou polêmica, notadamente 
entre os advogados, é a idéia da sucumbência recursal progressiva. Tal ra-
ciocínio implica em se fixar ampliativamente os honorários advocatícios, 
a cada recurso não provido. Essa medida visa a inibir a utilização das es-
pécies recursais, como muito ocorre, com intuito meramente protelatório, 
de modo que as partes e seus advogados deverão refletir bastante antes de 
se valer de uma dada espécie recursal, sabedores que o insucesso no seu 
julgamento pode aumentar o prejuízo com o pagamento de honorários su-
cumbenciais à parte adversa.

Não obstante algumas críticas que serão tecidas no capítulo seguinte, 
notadamente em relação à atuação da Fazenda Pública em juízo, dita previ-

7. DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso	de	direito	processual	civil,	volu-
me	3:	meios	de	impugnação	às	decisões	judiciais	e	processo	nos	tribunais. 5. Ed. Salvador, 
Ed. Jus Podivm, 2008, p. 211.



são vem atraindo elogios da maior parte dos processualistas, por penalizar 
aquele que retarda a tramitação processual e por proporcionar justa remu-
neração aos advogados que empregaram seu labor na instância recursal, 
após a fixação ocorrida na sentença.8

A verdade é que, diferentemente do que outrora era comum ocorrer, no 
cenário atual, parou-se de atribuir a culpa a quem quer que seja que não a 
si próprio, iniciando-se um momento de pensamento conjunto e integrado, 
na busca de soluções que atendam a todos os poderes, desburocratizando o 
funcionamento da máquina processual e propiciando maior rapidez e efeti-
vidade na resolução das lides submetidas ao Judiciário.

Por tudo isso, revela-se inegável a importância da discussão ampliada 
acerca das disposições do novo CPC. Optou-se por debater um novo código 
a conviver com o atual, cheio de remendos e mudanças constantes. Segun-
do se viu, é pensamento comum entre os juristas a necessidade de corrigir 
defeitos da velha lei e especialmente de adequá-la a uma realidade que de-
manda processos simples, de fácil acesso e sem tantas amarras.

Essas ideias contidas no novo CPC por certo não representam uma fór-
mula mágica, que virá a atender a todos os anseios sociais e a eliminar por 
completo a mora processual. No entanto, é de se convir que as conclusões 
a que se tem chegado, abrangendo os mais variados temas da legislação 
processual, serão dignas de reconhecimento, porque representarão passos 
largos para que se atenda, ao máximo, a pretendida duração razoável dos 
processos.

3.	A	FAzENDA	PúBLICA	NO	NOVO	CóDIgO	DE	PROCESSO	CIVIL
Segundo leciona Leonardo Carneiro da Cunha, a expressão Fazenda Pú-

blica é utilizada para designar as pessoas jurídicas de direito público que 
figurem em ações judiciais, mesmo que a demanda não verse sobre matéria 
estritamente fiscal ou financeira.9

Assim, pode-se incluir no âmbito de utilização dessa expressão a União, 
os Estados da Federação, o Distrito Federal, os Municípios, as autarquias 
(incluindo as agências reguladoras, constituídas sob a natureza de autar-
quias de regime especial) e as fundações públicas.

8. SOUZA E SILVA, Rinaldo Mouzalas. honorários	de	sucumbência	recursal	no	projeto	do	novo	
Código	de	Processo	Civil. In DIDIER JR., Fredie; MOUTA ARAÚJO, José Henrique; KLIPPEL, Rodri-
go (coordenadores). O	Projeto	do	Novo	Código	de	Processo	Civil.	Estudos	em	homenagem	ao	
Prof.	José	de	Albuquerque	Rocha. Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, p. 335.

9. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A	Fazenda	Pública	 em	 juízo. 5. Ed. São Paulo: Dialética, 
2007, p. 15.
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Equívoco não raro cometido por estudantes e até mesmo por profissio-
nais do Direito é o de confundir Fazenda Pública com Administração Públi-
ca. Isto porque, como sabido, a Administração Pública divide-se em direta 
e indireta, sendo que nesta última estão compreendidas também as socie-
dades de economia mista e as empresas públicas, que não são constituídas 
sob a personalidade jurídica de direito público, mas sim de direito privado, 
de modo que não podem ser consideradas como partes integrantes da Fa-
zenda.

Notadamente na condição de ré, os entes integrantes da Fazenda Públi-
ca são as figuras mais presentes nas relações processuais do ordenamento 
jurídico brasileiro, demonstrando, na visão de Hélio do Vale Pereira, a falta 
de sintonia entre o seu agir e as determinações legais, mormente constitu-
cionais10, o que contribui evidentemente para a sobrecarga do Poder Judici-
ário e para a lentidão na prestação jurisdicional.

Em função dessa presença estatisticamente marcante da Fazenda Pú-
blica em juízo, as normas processuais foram, com o passar dos anos, adap-
tando-se, amoldando-se à sua participação nas demandas, o que faz pare-
cer existir um sistema processual à parte, como se houvesse um direito pro-
cessual público11, típico para as situações em que se litiga contra a Fazenda.

Nessa linha de raciocínio, não são poucas as críticas de advogados pri-
vados, magistrados e mesmo de doutrinadores acerca das prerrogativas 
processuais inerentes à atuação em juízo da Fazenda Pública. Previsões 
atuais, como citação pessoal, reexame necessário, prazo quadriplicado para 
contestar e dobrado para recorrer, possibilidade de suspensão de limina-
res, da segurança e de tutelas antecipadas, honorários advocatícios fixados 
de modo equitativo, impenhorabilidade de bens e pagamento das dívidas 
por meio de precatórios, sempre despertaram polêmica, calorosos debates 
e opiniões contrárias, de modo que essa temática evidentemente seria tra-
zida à tona quando das discussões do projeto do novo CPC.

3.1.	A	razoabilidade	das	normas	processuais	afetas	à	Fazenda	Pública

Como dito acima, a atuação da Fazenda Pública em juízo é sempre alvo 
de críticas das mais ácidas pela sociedade, em grande parte como fruto das 
tais prerrogativas por ela possuídas.

10. PEREIRA, Hélio do Valle. Manual	da	Fazenda	Pública	em	Juízo. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 1.

11. BUENO, Cássio Scarpinella. O	poder	público	em	juízo. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 1.



Discute-se sempre, quer entre profissionais do Direito, quer mesmo 
entre os leigos, se a fixação de regras específicas para os entes dotados de 
personalidade jurídica de direito público causa algum tipo de afronta ao 
constitucional princípio da isonomia.

Não parece merecer resposta afirmativa tal questionamento. Ora, a 
Fazenda não deve ser vista como simplesmente mais uma pessoa jurídica, 
já que possui dimensão tão profunda que veda seja vista como um ente 
jurídico a disputar, com outros, interesses individualizados. Não há que se 
imaginar vinculação entre a Fazenda Pública e propósitos egoísticos, singu-
larizados.12

Ora, se cabe à Fazenda Pública velar pelo interesse público, e este deve 
ser colocado em posição de supremacia em relação aos interesses privados, 
não há inconstitucionalidade ou ilicitude em se conferir prerrogativas aos 
seus entes quando da atuação junto ao Poder Judiciário.

A Fazenda Pública não reúne, para sua defesa em juízo, as mesmas con-
dições que tem um particular na tutela de seus interesses, já que mantém 
uma burocracia inerente à sua atividade, como dificuldade em ter acesso 
aos fatos, elementos e dados da causa.13

Já se ouviu muito criticar a atuação da Fazenda porque seus prazos am-
pliados acarretariam demora às relações processuais ou feririam o cons-
titucional princípio da duração razoável dos processos. Ocorre que é sim 
razoável a ampliação desses prazos, na linha de que, além de o interesse 
perseguido e defendido ser o público, e de suas derrotas refletirem ainda 
que indiretamente na própria sociedade, é de se convir que sua defesa é 
mais complicada quando envolve matéria fática, já que se faz necessário 
movimentar a máquina administrativa em busca de documentos, fichas fi-
nanceiras e outras comprovações que possam embasar a defesa do ente 
público.

Não se deve, portanto, encarar as prerrogativas conferidas por lei à 
Fazenda Pública como privilégios, já que o tratamento diferenciado tem 
uma razão de ser – proteção do interesse público – e atende plenamente à 
ideia da isonomia processual. Encarar de modo diferente implicaria com-

12. PEREIRA, Hélio do Valle. Manual	da	Fazenda	Pública	em	Juízo. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 25.

13. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A	Fazenda	Pública	 em	 juízo. 5. Ed. São Paulo: Dialética, 
2007, p. 34.
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preender que as prerrogativas estatuídas aos beneficiários da justiça gra-
tuita (prazos ampliados, defesa judicial pela Defensoria Pública, dispensa 
de custas/honorários, etc.) seriam também inconstitucionais ou ilícitas. Se 
há desigualdade entre os polos de uma relação processual, desigualmente 
devem ser tratados pelo legislador.

3.2.	A	consagração	da	Advocacia	Pública	no	novo	CPC

Se a Advocacia Pública já estava consagrada na Constituição Federal de 
1988, em seus arts. 131 e 132, no capítulo atinente às funções essenciais à 
Justiça, faltava sua positivação no âmbito do diploma processual, visto que 
suas atribuições infraconstitucionais decorriam apenas de leis esparsas ou 
organizadoras das respectivas instituições incumbidas de promover a defe-
sa da Fazenda Pública em juízo.

E assim se fez no projeto do novo CPC. No Livro I (Parte Geral), Título 
IV (Das partes e dos procuradores), Capítulo IV (Dos procuradores), do Pro-
jeto de Lei n. 8.046/2010, há a Seção II, intitulada “Da Advocacia Pública”, 
em cujos arts. 105 e 106 constam previsões atinentes à atuação dos órgãos 
incumbidos da representação judicial da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral, dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas.

Prevê-se, no art. 105, que incumbe à Advocacia Pública defender e pro-
mover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos 
federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a admi-
nistração direta e indireta.

Ressalva-se que, no caso de Municípios que sejam desprovidos de Pro-
curadoria própria, o que ainda é uma lamentável realidade da maior parte 
dos entes municipais, a advocacia poderá ser exercida por advogado priva-
do, munido de procuração.

Atribuiu-se, ademais, a responsabilidade aos membros da Advocacia 
Pública, para aquelas situações em que, no exercício de suas funções, ti-
verem agido com dolo ou fraude, em previsão análoga a que se atribui ao 
membro do Ministério Público, como constante no atual código e no art. 
159 do projeto.

Por fim, no art. 106 do projeto, em local aparentemente inadequado, 
visto que melhor situado restaria se estabelecido nas tratativas acerca dos 
prazos processuais, fixou-se que a Fazenda Pública disporá de prazo em 
dobro para todas as suas manifestações processuais, com a contagem tendo 
início a partir da vista pessoal dos autos.



3.3.	A	responsabilização	do	advogado	público	por	descumprimento	
de	decisões	judiciais

Esclarecendo melhor a defeituosa redação constante do art. 14 do atual 
Código de Processo Civil, o projeto prevê, no art. 80, §5º, que aos advogados 
públicos não se aplica o disposto nos §§1º a 4º, devendo sua responsabiliza-
ção ser apurada pelos órgãos de classe respectivos, aos quais o juiz oficiará.

Tal previsão foi inserida no artigo que trata dos deveres das partes, dos 
procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participarem do 
processo. Em tal dispositivo, estabelece-se que a violação ao dever de cum-
prir com exatidão as decisões de caráter executivo ou mandamental e de 
não criar embaraços à efetivação de pronunciamentos judiciais de natureza 
antecipatória ou final, importa em ato atentatório ao exercício da jurisdi-
ção, devendo o juiz 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.

No art. 14 do código ainda em vigor, consta a previsão da multa em 
seu parágrafo único, estabelecendo que estariam ressalvados dessa regra 
os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Ora, evidente que Advogados da União, Procurado-
res Federais, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores de Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios não estão sujeitos exclusivamente aos 
estatutos da OAB, pois devem obediência às leis específicas que regulamen-
tam as respectivas carreiras e funções.

Tal parágrafo inclusive teve sua constitucionalidade questionada na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2652-6, em que se determinou sem 
redução de texto, por emprestar à expressão “ressalvados os advogados 
que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB”, interpretação con-
forme a Carta, a abranger advogados do setor privado e do setor público. 
Ainda assim, como a redação não foi objeto de alteração no CPC, alguns 
juízes e desembargadores insistem em impor multa pessoal aos advogados 
públicos, o que motivou inclusive uma série de reclamações recentemente 
junto ao Supremo Tribunal Federal.14

14. A título de exemplo, nas Reclamações 5133 e 7181, relatadas pela Ministra Carmem Lúcia Antu-
nes Rocha, ratificou-se o entendimento de que a multa pessoal a suposto litigante de má-fé não 
pode ser imposta a advogado público, mas apenas ao órgão que ele defende. No mesmo sentido, 
apresentam-se as RCLs 5865, também relatada pela Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, 5941 
(Rel. Min. Eros Grau), 5746 (Rel. Min. Menezes Direito) e 4656 (Rel. Min. Joaquim Barbosa).
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Revela-se, assim, de absoluta importância a previsão expressa, no 
projeto do novo CPC, de que os advogados públicos, assim como os priva-
dos, os defensores públicos e os membros do Ministério Público estarão 
excluídos da possibilidade de imposição da responsabilização pessoal por 
eventual descumprimento de decisão judicial imposta aos órgãos por eles 
representados.

Isso não significa que o novo CPC garantirá uma atuação arbitrária, livre 
de quaisquer responsabilidades, aos advogados públicos. Pelo contrário. O 
que se está a garantir é que a multa por ato atentatório à jurisdição não 
lhe será imposta, mas sim ao órgão, pois o advogado é mero representante 
deste. Tanto o CPC prevê a possibilidade de responsabilização por atuação 
dolosa ou fraudulenta, segundo acima já analisado, como se estatui, no pró-
prio art. 80, §5º, que o juiz deverá oficiar ao respectivo órgão de classe, a 
fim de apurar a conduta do profissional.

Mais que uma obediência ao texto da própria Constituição Federal, é 
instrumento importante de garantia à atuação livre, isenta e alheia às pres-
sões externas, para os membros da Advocacia Pública.

3.4.	honorários	advocatícios	nas	demandas	contra	a	Fazenda	Pública	
e	sucumbência	recursal	progressiva

Um dos assuntos que mais despertou a atenção daqueles envolvidos 
nas discussões do novo Código de Processo Civil foi, sem dúvida, a questão 
pertinente aos honorários advocatícios.

Nessa temática, gerou debate a questão da fixação dos honorários na-
quelas ações ajuizadas em face dos entes que integram a Fazenda Pública, 
já que é motivo de crítica a redação atual do art. 20, §4º, que prevê que na-
quelas causas em que restar vencida a Fazenda Pública, os honorários serão 
fixados consoante apreciação equitativa do juiz.

Não são poucos os advogados privados que se queixam, e isso é moti-
vo inclusive de bandeira levantada pelo Conselho Federal da OAB, que em 
alguns casos os valores fixados a título de honorários contra a Fazenda Pú-
blica são irrisórios, em razão de falta de um critério objetivo ou de um pa-
râmetro concreto para a sua determinação.

Pelo projeto, o art. 87, §3º diz que nas causas em que a Fazenda Pública 
for parte, os honorários advocatícios serão fixados conforme o mínimo de 
10% e o máximo de 20% para as causas de até duzentos salários mínimos; 
mínimo de 8% e máximo de 10% para causas de até dois mil salários míni-
mos; mínimo de 5% e máximo de 8% para as ações de dois mil até vinte mil 



salários mínimos; mínimo de 3% e máximo de 5% para ações de vinte mil 
até cem mil salários mínimos; e mínimo de 1% e máximo de 3% nas ações 
acima de cem mil salários mínimos.

Não há como negar que parâmetros mais objetivos foram estabeleci-
dos. De toda forma, carece o artigo de previsão para aquelas causas mais re-
petitivas, que possuem valores por vezes elevados, já que, em tais situações, 
o trabalho exercido pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço 
acabam por se afigurar desproporcionais em relação aos honorários que 
virão a ser fixados.

Importa, ademais, destacar que pelo §10 do art. 87 do projeto do novo 
CPC os honorários advocatícios serão taxativamente reconhecidos como 
direito do advogado e possuidores de natureza alimentar, com os mesmos 
privilégios inerentes aos créditos trabalhistas, sendo ainda vedada a com-
pensação em caso de sucumbência parcial, que era outra luta antiga da clas-
se dos advogados.

Restou omisso, também neste aspecto, o projeto do novo CPC, no senti-
do de reconhecer expressamente que os honorários também são direito dos 
advogados públicos nas causas em que a Fazenda Pública sagrar-se vence-
dora. Isto porque, da forma que se tem atualmente, essa previsão depende 
de leis próprias de cada ente. No âmbito estadual e municipal, há situações 
em que os honorários advocatícios são divididos entre os procuradores e 
outras em que são encaminhados a um fundo próprio para capacitação e 
melhorias da carreira e dos órgãos. Já em outros, como também ocorre no 
âmbito federal, os honorários advocatícios não revertem às carreiras, mas 
ao tesouro do próprio ente.

Ora, se os honorários representam a contraprestação legal pela atua-
ção do advogado, independentemente de ser ele público ou privado, corre-
to seria se o novo CPC estatuísse expressamente a extensão desse direito 
àqueles que advogam para a Fazenda Pública.

Finalmente, ainda na temática dos honorários advocatícios, ponto ino-
vador apresentado pelo novo CPC é o da sucumbência recursal progressiva, 
prevista no art. 87, §§ 1ºe 7º. Isso significa que na instância recursal, fixar-
-se-á nova verba honorária, observando-se os limites aqui já colocados em 
percentuais e o limite total de 25% para a fase de conhecimento.

Não há como negar a posição espinhosa que os advogados públicos se-
rão colocados diante da idéia da sucumbência recursal progressiva. Ainda 
que se compreenda que a idéia é exatamente a de inibir a utilização daque-
les recursos com finalidade meramente protelatória, há de se convir que, na 
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maior parte dos casos, a interposição do recurso é dever de ofício do advo-
gado público, podendo incorrer inclusive em infração administrativa caso 
deixe de recorrer sem autorização legal ou superior. Sendo assim, há de se 
ressaltar que o momento de decidir quanto à interposição do recurso se 
revelará árduo, pois precisará sempre levar em consideração que o fracasso 
importará em mais uma condenação para a Fazenda Pública.

3.5.	A	nova	sistemática	das	prerrogativas	de	prazos	para	manifesta-
ções	da	Fazenda	Pública

Segundo já visto, no art. 106 do projeto, que cuida da Advocacia Públi-
ca, estabelece-se que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
e suas respectivas autarquias e fundações públicas gozarão de prazo dobra-
do para todas as suas manifestações processuais.

Isso implica, por evidente, em alteração significativa em relação à regra 
do código vigente, que indica no art. 188 prazo quadriplicado para contes-
tar e dobrado para recorrer. Uniformizar-se-ão, a partir da vigência do novo 
CPC, as prerrogativas de prazo para a Fazenda Pública, para o Ministério 
Público e para a Defensoria Pública.

Não parece que a alteração processual venha a resultar em prejuízos 
para a Fazenda Pública. Do contrário, o projeto procura respeitar a isono-
mia, a celeridade e a efetividade do processo.15

Se há diminuição no prazo para contestar, que era quadriplicado (60 
dias) e passa a ser dobrado (30 dias), atribuiu-se à Fazenda Pública o prazo 
dobrado para todas as manifestações judiciais sob sua responsabilidade, 
como ocorre atualmente com litisconsortes com diferentes procuradores e 
defensores públicos, o que representa uma vantagem em relação ao código 
vigente. Assim, manifestações simples e contrarrazões recursais, por exem-
plo, passarão a ser dotadas de prazo em dobro para a Fazenda Pública.

Essa previsão do prazo contado em dobro para a Fazenda Pública so-
mente será ressalvada naquelas situações em que a lei estabelecer, de for-
ma expressa, prazo próprio para a prática de um dado ato processual, como 
estabelecido no art. 186.

De acordo com o que já foi explicitado anteriormente, a previsão de 
prazos ampliados para a atuação da Fazenda Pública em juízo justifica-se 

15. NUNES, Allan Titonelli. As	prerrogativas	da	Fazenda	Pública	e	o	Projeto	de	Lei	nº	166/10	
(Novo	Código	de	Processo	Civil). Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2742, 3 jan. 2011. Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/18170>. Acesso em: 10 jan. 2012.



plenamente, porque está a defender não interesses privados, mas sim o in-
teresse público, que merece prevalência. Ademais, a dificuldade na coleta 
de elementos fáticos para a defesa, aliada à sobrecarga de trabalho a que 
são acometidos, em regra, os advogados públicos, justificam plenamente o 
tratamento especial conferido pelo legislador no novo CPC.

Não há como ignorar também outra importante previsão atinente aos 
prazos, desta feita não específica à Fazenda Pública, mas que a ela também 
bem atende, que é a de que os prazos serão contados tão somente em dias 
úteis, como se indica nos arts. 186 e 249 do projeto. Independentemente 
das críticas que já surgiram, de que essa previsão pode acarretar mais mora 
à relação processual – mora essa que, diga-se de passagem, será insignifi-
cante – a verdade é que essa inovação atende a um desejo antigo de advo-
gados públicos e privados, que não raro sacrificam seus finais de semana e 
feriados para o cumprimento de tarefas com prazos curtos.

3.6.	A	remessa	oficial	no	novo	CPC

Não foram poucas as oportunidades que o legislador teve de banir a 
remessa oficial do ordenamento jurídico brasileiro, como ocorreu com a Lei 
n. 10.352/2001 e mais recentemente na terceira onda de reformas proces-
suais. No entanto, em todas essas ocasiões, o legislador, de forma conser-
vadora, não analisou concretamente a utilidade do instituto atualmente.16

Em um dos relatórios parciais divulgados pela Comissão de Juristas 
responsável pela elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo 
Civil, ainda no ano de 2009, afirmou-se que um dos objetivos era o de não 
mais existir a previsão da remessa oficial, ou reexame necessário, no novo 
diploma adjetivo.

Tal ideia se justificaria na conclusão de que a defesa judicial da Fazen-
da Pública se encontra, em regra, bem organizada e estruturada, e então a 
remessa oficial teria perdido a razão de ser. Além disso, há situações esd-
rúxulas em que a União, por exemplo, deixa de recorrer baseada em súmula 
administrativa do Advogado-Geral da União – portanto, por vontade pró-
pria – e a decisão acaba tendo que ser, obrigatoriamente, reexaminada pelo 
tribunal respectivo.

16. PEIXOTO, Marco Aurélio Ventura; MARQUES, Renan Gonçalves Pinto.	A	análise	de	possíveis	mu-
danças	processuais	e	a	possibilidade	de	extinção	do	reexame	necessário	como	forma	de	al-
cançar	os	princípios	da	celeridade	processual	e	da	duração	razoável	do	processo. In Revista 
da Faculdade de Direito de Caruaru, v. 39, n. 1. Caruaru: 2008, p. 275. 
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Ocorre que, já no trabalho final da Comissão de Juristas, e isso preva-
leceu no Senado, optou-se pela manutenção do instituto, com um aumento 
ainda maior da restrição que já havia sido estabelecida no art. 475 do CPC 
atual, quando da Lei n. 10.352/2001.

Uma das mais fortes justificativas para a não extinção da remessa ofi-
cial foi a de que a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias dos Estados 
e do Distrito Federal estão plenamente organizadas, mas essa não seria a 
realidade da maior parte das Procuradorias Municipais, de modo que a pro-
teção ao Erário ainda se fundamentaria em tal reexame obrigatório pelos 
tribunais.

Assim, no art. 483 do projeto, consta a figura da remessa oficial. Am-
pliou-se, no inciso III, seu cabimento, para as situações em que não se puder 
indicar, de logo, o valor da condenação.

No §2º, restringiu-se sua incidência nas situações em que o valor da 
condenação, do proveito, do benefício ou vantagem econômica em discus-
são for de valor certo inferior a mil salários mínimos para União e suas 
autarquias e fundações, quinhentos salários mínimos para os Estados, Dis-
trito Federal e suas autarquias e fundações e cem salários mínimos para 
os Municípios e suas autarquias e fundações. Revela-se, sem dúvida, um 
substancial aumento no rol de restrições pelo valor, notadamente nas con-
denações da União, Estados e Distrito Federal, considerando que o atual 
teto é de sessenta salários mínimos para todos os entes.

Já no §3º, mantendo a linha do atual CPC para as questões pacificadas 
pela jurisprudência, prevê-se que não haverá a remessa oficial quando a 
sentença estiver fundada em súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido pelo STF ou STJ no jul-
gamento de casos repetitivos ou em entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Desse modo, não obstante a manutenção do instituto revele a timidez 
do legislador, nesse aspecto, para extirpar da ordem jurídica a remessa ofi-
cial, há de se convir que com o aumento no rol das restrições implicará 
necessariamente na sensível diminuição dos casos submetidos a reanálise, 
contribuindo assim com a pretendida duração razoável dos processos judi-
ciais.

3.7.	Dispensa	de	custas	processuais	e	de	preparo	recursal

A exemplo do que já ocorre na sistemática atual, a Fazenda Pública, 
nos seus mais diversos níveis, está dispensada do recolhimento de custas 



processuais, como ocorre no caso da distribuição de petição inicial, prerro-
gativa esta também possuída pelo Ministério Público e pelos beneficiários 
da justiça gratuita.

No projeto do novo CPC, são mantidas tais prerrogativas, ressalvando-
-se apenas que, conforme o art. 93, diferentemente da redação do art. 27 do 
CPC atual, as despesas periciais devem ser pagas de plano por aquele que 
requerer a prova, de modo que, caso o pedido de perícia venha a ser formu-
lado pela Fazenda Pública, caberá a esta recolher tal quantia.

Manter-se-á a dispensa do preparo recursal, conforme o art. 961, inci-
so I, que diz que são dispensados de preparo os recursos interpostos pela 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias.

Por igual, restarão os entes integrantes da Fazenda Pública dispensa-
dos de efetuar o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor 
da causa, a título de multa, quando do ajuizamento das ações rescisórias, 
conforme o previsto no art. 921, II, §1º, do projeto, ressaltando-se que, por 
este novo diploma, o prazo de ajuizamento será reduzido para apenas um 
ano contado do trânsito em julgado. 

3.8.	A	eficácia	imediata	das	decisões	–	ausência	de	efeito	suspensivo

Uma das questões basilares e motivadoras do trabalho da Comissão de 
Juristas responsável pela elaboração do anteprojeto do novo CPC foi a pre-
visão da execução imediata das decisões e do efeito suspensivo ope iudicis.

Tal ideia era das mais defendidas pelos doutrinadores, inspirados pelo 
pensamento de que a tutela jurisdicional deve ser tempestiva, sendo im-
prescindível evitar o abuso no direito de recorrer.17

A nova regra, estatuída no art. 949 do projeto, quebra especialmente a 
previsão do art. 520 do Código vigente, cuja previsão indica que a regra ge-
ral para o recebimento das apelações é o da atribuição do efeito suspensivo, 
isto é, tal efeito revela-se ope legis.

Na nova sistemática, os recursos não impedirão a eficácia da decisão, 
de modo que sua execução pode ser requerida imediatamente. Tal eficácia 
somente pode ser suspensa pelo relator do recurso se demonstrada a pro-
babilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, 
houver risco de dano grave ou difícil reparação.

17. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O	projeto	do	CPC:	crítica	e	propostas. São Pau-
lo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 178.
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Dito pedido de efeito suspensivo não será feito e nem analisado pelo 
órgão a quo, mas sim pelo relator no tribunal, em petição autônoma. Tra-
tando-se de apelação, suspende-se a eficácia da decisão caso tal petição seja 
protocolizada, até que o pedido de efeito suspensivo seja apreciado pelo 
relator, em decisão irrecorrível.

Tratando-se da atuação em juízo da Fazenda Pública, neste aspecto, é 
de se entender como de grande risco a inexistência de efeito suspensivo 
nos recursos. Por mais que se compreenda que o espírito é o de propiciar 
maior celeridade processual e diminuir o manejo de recursos com fim es-
tritamente protelatório, não há como se ignorar que a Fazenda está a velar 
pelo interesse público.

Imaginar o cumprimento imediato de algumas obrigações de fazer em 
face da Fazenda Pública, implicará em diversos casos na impossibilidade 
de reversão da decisão, de sorte que a mudança em grau recursal pouca ou 
nenhuma utilidade traria à coisa pública e ao Erário.

É de se criticar ainda a forma pela qual se previu o referido efeito sus-
pensivo ope iudicis. Se o objetivo é o de gerar celeridade e possibilitar o 
imediato cumprimento das decisões, não se poderá garanti-la.

Isso porque, do lado privado, não há dúvidas que haverá um conside-
rável número de petições autônomas, tentando buscar, por meio do relator, 
a suspensão da decisão. Como se viu no procedimento, a simples petição 
obsta a execução, até que o relator decida pela atribuição ou não do efeito 
suspensivo.

De outra sorte, saindo sucumbente a União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios, autarquias e fundações públicas, certamente haverá casos de 
formulação dessa petição autônoma, ou mesmo de expediente que é ine-
rente apenas à Fazenda Pública e ao Ministério Público, previsto na Lei n. 
8.437/92, que é a suspensão da execução da sentença, dirigida ao presiden-
te do respectivo tribunal competente para o julgamento do recurso, funda-
da em grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança pública. A 
utilização dessas petições autônomas, ou mesmo da suspensão, pode acar-
retar ainda mais tumulto à relação processual.

3.9.	O	depósito	imediato	da	multa	por	descumprimento	de	obrigação

O projeto do novo Código de Processo Civil, diferentemente do que 
ocorre na legislação em vigor, prevê o depósito imediato da multa coerciti-
va nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, conforme estatuído 
nos arts. 118, VI e 522, §1º.



É de se registrar que, na sistemática atual, a multa é instrumento dos 
mais utilizados pelo juiz para constranger o devedor ao cumprimento de 
obrigações, quer em tutelas antecipadas ou liminares, quer nas execuções. 
Ocorre que, como tal multa não é de ser levada a depósito imediato, sendo 
apurada apenas ao final, como obrigação de pagar quantia certa, muitos 
compreendem que acaba por não apresentar o efeito prático desejado de 
propiciar o cumprimento imediato das decisões.

Por essa razão, uma das bandeiras sustentadas pela Comissão de Juris-
tas, objeto de aprovação no Senado e que certamente constará do texto final 
do novo CPC, foi exatamente essa ideia de fazer com que as multas sejam 
objeto de imediato depósito em juízo, para seu levantamento apenas após o 
trânsito em julgado ou na pendência de agravo de admissão contra decisão 
denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário.

Preocupa, no entanto, essa previsão nas ações que envolvam decisões 
desfavoráveis à Fazenda Pública. Ora, a previsão constitucional do paga-
mento das dívidas judiciais da Fazenda por meio de precatórios se deve, 
dentre outras coisas, à necessidade de previsão orçamentária.

Se é assim, como imaginar a obrigação para a Fazenda Pública de, a cada 
demora no cumprimento de determinadas decisões, por vezes inenerentes 
à intricada burocracia da Administração Pública, ter que depositar em ju-
ízo o valor correspondente às multas fixadas? A tomar em consideração a 
pouca paciência de muitos magistrados em relação às dificuldades que tem 
a Fazenda em adimplir rapidamente certas decisões, fica difícil mensurar 
como resistirá o orçamento público, especialmente o dos Municípios, me-
nos abastados e dotados de maiores problemas financeiros.

3.10.	A	execução	da	obrigação	de	pagar	quantia	certa	contra	a	Fazen-
da	Pública

Na legislação em vigor, o art. 730 prevê rito especial para a execução 
das obrigações de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, mes-
mo naquelas situações que decorrem de título executivo judicial, com nova 
ação, nova citação, e possibilidade de embargos no prazo de trinta dias.

Por outro lado, de acordo com a previsão do art. 519 do projeto do novo 
CPC, haverá alteração substancial nessa sistemática. Quando transitada em 
julgado a sentença, o exequente deve apresentar demonstrativo discrimi-
nado e atualizado do crédito, nos próprios autos.

Assim, a Fazenda não será novamente citada, mas sim apenas inti-
mada, pois a execução, tal como ocorre com os particulares desde a Lei n. 
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11.232/2005, será mera fase e não novo processo. Consoante o art. 520, ela 
terá trinta dias para, querendo, impugnar a execução.

De toda forma, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno 
valor somente se dará caso não impugnada a execução ou se forem rejeita-
das as alegações da Fazenda Pública contidas na impugnação. Por conse-
guinte, a natureza jurídica da decisão que houver rejeitado a impugnação, 
total ou parcialmente, será de mera decisão interlocutória, e não mais de 
sentença, como ocorre atualmente com o julgamento dos embargos.

O projeto do novo CPC dispõe ainda explicitamente sobre a execução de 
títulos extrajudiciais contra a Fazenda Pública, no art. 866. Nela, a Fazenda 
será citada para, em trinta dias, opor embargos à execução. Da mesma for-
ma, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor somente 
ocorrerá na ausência da oposição de embargos ou na sua rejeição.

3.11.	A	participação	da	Fazenda	Pública	no	julgamento	do	incidente	
de	resolução	de	demandas	repetitivas

Consoante já exposto linhas atrás, a “menina dos olhos” do novo Código 
de Processo Civil é a criação do incidente de resolução de demandas repe-
titivas, estabelecida entre os artigos 930 a 941 do projeto em discussão na 
Câmara dos Deputados.

Pela ideia do projeto, o incidente é de ser instaurado perante o tribunal, 
por iniciativa do juiz, do relator, de uma das partes, do Ministério Público ou 
da Defensoria Pública, com o fito de estabelecer a tese jurídica a ser aplica-
da aos diversos casos repetitivos.

O incidente gerará a suspensão, após sua admissão, de todas as causas 
repetitivas que tenham por fundamento a questão tratada nele, de modo 
que, uma vez julgado, a tese se tornará aplicável a todas as demandas en-
tão suspensas. Possível é, ainda, segundo os ditames do projeto, que o STJ 
ou o STF suspendam todos os processos em trâmite no território nacional, 
desde que tratem da matéria objeto do incidente de resolução de demandas 
repetitivas.

De acordo com o projeto, o incidente é instaurado de forma preventiva, 
já que terá vez quando se identificar controvérsia que possa, potencialmen-
te, gerar relevante multiplicação de processos fundados na mesma questão 
de direito.

No entanto, doutrinadores que se debruçaram sobre o tema sustentam, 
com razão, que mais adequado seria que o incidente tivesse vez quando já 



houvesse algumas sentenças antagônicas, ou seja, uma prévia controvérsia 
sobre o assunto.18

O plenário do respectivo tribunal, ou o órgão especial, naquelas cortes 
com mais de vinte e cinco magistrados, será o responsável pela admissão 
e julgamento do incidente. Parece ter se incorrido em equívoco neste as-
pecto, porque não é dado ao legislador indicar o órgão interno dotado de 
atribuição para o julgamento de determinada questão, de sorte que, em se 
mantendo a redação do art. 933 da forma em que está, não é de se duvidar 
que venha a ser suscitada a sua inconstitucionalidade.

Os órgãos responsáveis pela defesa da Fazenda Pública em juízo deve-
rão redobrar suas atenções, quando o novo CPC entrar em vigor. Isto por-
que, de acordo com o já afirmado – e de conhecimento notório – a Fazenda 
Pública é a principal figura, geralmente na condição de demandada, nas re-
lações processuais cíveis do ordenamento jurídico brasileiro.

Sendo assim, não serão poucas as situações em que poderá provocar, 
ou ver instaurado o procedimento do incidente de resolução de demandas 
repetitivas, em causas que, nos dias atuais, chegam aos montes em todo 
país, julgadas das mais variadas formas possíveis e imagináveis.

A exemplo da previsão contida no art. 285-A do atual CPC, fruto da Lei 
n. 11.277/2006, o incidente de resolução de demandas repetitivas, logica-
mente em escala bem maior, representa instrumento da maior importância 
no julgamento de questões massificadas, como são a maior parte daquelas 
que envolvem a Fazenda Pública como ré.

Inúmeras questões de cunho tributário ou de Direito Administrativo, 
como aquelas que envolvem servidores públicos, são trazidas diariamente 
e incessantemente ao Poder Judiciário. Não há como duvidar que o julga-
mento do incidente, em casos como tais, uniformizará o julgamento dessas 
teses, facilitando a defesa da Fazenda e a aplicação por parte dos mais va-
riados magistrados vinculados ao respectivo tribunal.

Quando se diz, pois, que a atenção daqueles que promovem a defesa 
em juízo dos entes que compõem a Fazenda Pública deve estar redobrada, 
é porque o não acompanhamento, ou o acompanhamento displicente do 

18. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Anotações	sobre	o	incidente	de	resolução	de	demandas	
repetitivas	previsto	no	projeto	do	novo	CPC. 5. Ed. Salvador, Ed. Jus Podivm, 2008, In DIDIER 
JR., Fredie; MOUTA ARAÚJO, José Henrique; KLIPPEL, Rodrigo (coordenadores). O	Projeto	do	
Novo	Código	de	Processo	Civil.	Estudos	em	homenagem	ao	Prof.	José	de	Albuquerque	Ro-
cha. Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, p. 275/276.
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processamento de um determinado incidente poderá gerar não um simples 
prejuízo no caso concreto, mas sim um grande prejuízo com efeito multipli-
cador, já que aplicável a centenas e até milhares de casos idênticos.

Aumenta, dessa forma, a responsabilidade do advogado público. Para 
tanto, necessário que se valham da previsão contida no art. 935 e 936, §2º, 
formulando razões não apenas por escrito, como realizando sustentações 
orais por ocasião do julgamento dos incidentes, a fim de que consigam con-
vencer o plenário ou a corte especial de seus argumentos, firmando-se a 
tese favorável.

4.	CONCLUSãO

Desde a Emenda Constitucional n. 45/2004, conhecida como Reforma 
do Judiciário, vive-se uma era de profundas e substanciais mudanças na 
legislação processual civil brasileira.

Não obstante todas as reformas introduzidas na legislação processu-
al, como fruto resultante das discussões da Reforma do Judiciário, levadas 
a cabo entre 2005 e 2010, o momento é de debate acelerado e instigante 
acerca da edição do novo Código de Processo Civil.

Evidentemente, não há que se ter a pretensão de que um novo diploma 
adjetivo venha a resolver o colapso vivido nas relações processuais brasi-
leiras. Não se promove isso com uma nova lei, mas com uma mudança cul-
tural, com o amadurecimento da sociedade e o comprometimento de todos 
os atores envolvidos na temática.

Algo que já é histórico e que ficará marcado, neste aspecto, é que o novo 
CPC nascerá, como antes nunca visto, como fruto de debates em âmbito 
nacional, com a participação dos mais diversos personagens, inclusive do 
cidadão comum, que teve no Senado e na Câmara dos Deputados canais 
diretos com o legislador, por meio de audiências públicas ou de mensagens 
eletrônicas, enviando suas insatisfações e propondo soluções para o aper-
feiçoamento da legislação.

Segundo visto ao longo do estudo, a importância da Fazenda Pública 
nas relações processuais é inegável. Presença constante nas demandas, 
possui no Código atual uma série de prerrogativas, necessárias a diferen-
ciar a atuação daquela que, longe de defender interesses singulares, está a 
zelar pelo Erário e pelo interesse público.

Por maiores que tenham sido e ainda sejam as críticas a essas prerro-
gativas, haverão elas de subsistir no novo CPC, com algumas alterações e 
acréscimos.



 Para aqueles que defendem os interesses da Fazenda Pública em juízo, 
grande era o receio de que o legislador, no afã de promover a duração razoá-
vel do processo, sem sequer entender o que isso significa, viesse a suprimir 
garantias necessárias à defesa da coisa pública.

Felizmente, não foi isso que aconteceu. Soube o legislador ouvir, em 
inúmeras ocasiões, representantes dos entes componentes da Fazenda Pú-
blica e assimilar a ideia de que as prerrogativas são realmente vitais para a 
sua atuação em juízo.

É momento, portanto, de se esperar que o novo Código de Processo 
Civil venha a atender às expectativas da sociedade brasileira. Se já nascerá 
dotado de um espírito democrático, almeja-se que possa apresentar, com o 
tempo e a necessária maturidade, respostas mais céleres, garantindo segu-
rança e efetividade nas decisões e gerando, por conseguinte, a satisfação do 
cidadão jurisdicionado.
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Capítulo	XXIX
Precedentes,	cooperação	e	fundamentação:	
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Notas adicionais acerca da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais; 4.1. O con-
teúdo do princípio da fundamentação na jurisprudência brasileira; 4.2. Obrigatoriedade de 
motivação das decisões, cooperação e precedentes judiciais: a convergência do projeto de 
CPC; Referências bibliográficas.

INTRODUçãO

Percebe-se, no debate jurídico atual, tanto a preocupação com um sis-
tema de precedentes4 que garanta segurança jurídica e isonomia aos cida-
dãos, como também na construção de um processo mais dialético, coopera-
tivo, proporcionador dum espaço democrático5 – por valorizar a condução 

1. Mestrando em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Advogado.
2. Mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. Professor de 

Direito Processual Civil da graduação e pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco. 
Membro fundador da Associação Norte Nordeste de Professores de Processo – ANNEP. Consultor 
Jurídico da Pernambuco Participações e Investimentos S.a. – Perpart. Advogado.

3. Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
4. Dentre outras obras, dissertações e teses, podemos enumerar: DIDIER JR, Fredie et alii. Curso de 

direito processual civil. 10. ed. Salvador : Juspodivm, 2010, v. 2. LAMY, Marcelo. As funções jurisdi-
cionsais e a criação do direito. Disponível em www.esdc.com.br/publicacoes; LIMA, Augusto César 
Moreira. Precedentes no direito. São Paulo : LTr, 2001. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 
obrigatórios. São Paulo : RT, 2010. MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). A força dos precedentes. 
Salvador : Juspodivm, 2010. MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes. Rio de Janeiro : Reno-
var, 2008. TARANTO, Caio Márcio Gutterres. Precedente judicial. Rio de Janeiro: Forense., 2010. 
TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo : RT, 2004.

5. ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Poderes do juiz e visão cooperativa do processo. http://
www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A%20A%20de%20ºliveira%20(8)%20-formata-
do.pdf Acesso às 22h do dia 10.11.2011; CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no proceso moder-
no. Rio de Janeiro: Forense, 2009; DIDIER JR, Fredie. Fundamentos do principio da cooperação no 
direito procesual civil portugués. Coimbra: Wolter Klumers, 2010; GOUVEIA, Lucio Grassi. Cogni-
ção processual civil: atividade dialética e cooperação intersubjetiva na busca da verdade real. In: 
Leituras complementares de processo civil, 8. Ed. Fredie Didier (Org.). Salvador: Juspodvim, 2010; 
MITIDIERO, Daniel. Colaboração no proceso civil. São paulo. RT, 2009.



dos debates com a participação de todos os sujeitos processuais –, sem pro-
tagonismos.

As atenções estão centradas tanto na cooperação como na doutrina dos 
precedentes, mas muito pouco, ou nada se vê, que trate da imbricação dos 
dois temas, os quais, assim nos parece, merecem uma abordagem coorde-
nada.

Neste trabalho buscamos mostrar como uma teoria dos precedentes 
deve ser construída; mais especificamente, procura-se perspectivar um sis-
tema de precedentes a partir de um processo cooperativo; mais do que isso, 
assenta-se que o respeito aos precedentes só se revela um caminho viável 
em um processo dialético, em que exista um debate real, o qual vem sendo 
prescindido na praxis brasileira.

Assim, inicialmente, analisaremos como vem sendo feita esta imple-
mentação da doutrina dos precedentes no ordenamento brasileiro para, 
em seguida, trazermos conceitos e debates essenciais acerca do processo 
cooperativo.

Ato seguinte, buscaremos mostrar a indispensabilidade do princípio da 
cooperação para que se atribua eficácia vinculante (rectius: vinculativa) às 
decisões judiciais, e, noutra mão, como o respeito aos precedentes pode 
otimizar o funcionamento do processo cooperativo. 

Por fim, analisa-se corolário de ambas as teorias, a fundamentação, 
perspectivando-a a partir da sua base constitucional e das mudanças pro-
postas no Novo Código de Processo Civil, sem prescindir de uma salutar 
crítica à sua concretização na atual jurisprudência. 

1.	O	NASCIMENTO	DE	UMA	TEORIA	DOS	PRECEDENTES	BRASILEIRA
Recentes inovações legislativas vêm conduzindo o ordenamento brasi-

leiro para posição mais próxima de uma sistemática de respeito aos prece-
dentes. O sistema brasileiro agora é contemplado por uma série de normas 
que não cabem na tradicional delimitação do civil law6. 

Nesse sentido houve a instituição da súmula vinculante (art. 103-A da 
CF/88, introduzido pela EC 45/2004), do julgamento liminar pela improce-
dência de causas repetitivas (art. 285-A, do Código de Processo Civil, intro-
duzido em 2006), da eficácia vinculante da decisão que nega repercussão 
geral (art. 543-A, §5º, do CPC, aditado em 2006), e de outros mecanismos 

6. DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo : Martins Fontes, 2002, p. 
83 e ss. Se é que, algum dia, foi possível realizar esse “encaixe” com tranqüilidade, bastando resga-
tar as origens de nosso controle de constitucionalidade.
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que, muito embora positivados há algum tempo, carecem de uma releitu-
ra. Dentre eles, têm especial relevância os efeitos vinculantes em controle 
concentrado de constitucionalidade, os recursos extraordinário e especial 
– este com especial destaque para a hipótese de cabimento por divergência 
interpretativa –, os embargos de divergência em recurso extraordinário ou 
especial, o incidente de uniformização de jurisprudência, os poderes do re-
lator arrolados no art. 557 do CPC. 

A tudo isso devem ser somados os debates das importantes inovações 
decorrentes da jurisdição constitucional no Brasil, como a teoria dos moti-
vos determinantes (que, caso confirmada, aplica-se tanto ao controle con-
centrado como ao difuso); a pretendida “mutação constitucional” do art. 52, 
X, da CF/88 (abstrativização ou objetivação do controle difuso); e a teoria 
da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração (tratada nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade sob n.ºs 2.729, 2.797 e 2.860).

Além do que está posto, com a expectativa de um novo Código de Pro-
cesso Civil, novas e importantes previsões contribuirão para a temática, 
além da manifesta possibilidade de uma regulação direta da matéria. Figu-
re-se, a título exemplificativo, a sistematização das tutelas de evidência e a 
disciplina do incidente de resolução de causas repetitivas7.

Na esteira de posição difundida na doutrina8, o julgamento liminar pela 
improcedência no projeto de Código de Processo Civil, – conforme a reda-
ção final do Senado Federal –, será modificado para permitir ao magistrado 
utilizá-lo quando o pedido contrariar: “súmula do Supremo Tribunal Fe-
deral ou do Superior Tribunal de Justiça” (307, I); ou “acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em jul-
gamento de recursos repetitivos” (307, II); ou, “contrariar entendimento 
firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência” (307, III). 

A atualização da legislação e da leitura dos dispositivos legais, parece-
-nos, vem fomentar velhos princípios, conhecidos de longa data, mas que 
se restringiam a concretizações pontuais; são eles: a segurança jurídica, a 
estabilidade (talvez, no direito brasileiro, seja um aspecto do princípio an-
terior) e a isonomia9.

7. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo Código de Processo Civil. In: Repro. v. 193, 2011, p. 255-279.

8. Por todos, ver: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil. 
Comentários sistemáticos às Leis n. 11.276, de 7-2-2006, 11.277, de 7-2-2006, e 11.280, de 16-2-
2006. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 55.

9. THOMAS, E. W.. The judicial process. Cambridge : Cambridge Un. Press, 2005, p. 144 e ss. “The 
various reasons why precedent should be adhered to have been spelt out many times over. Lawyers 
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A partir de um sistema de respeito aos precedentes a resposta do judi-
ciário torna-se mais previsível, o que propicia o crescimento da confiança 
depositada pelos jurisdicionados e facilita o trabalho dos operadores. As-
sim, o stare decisis “preserva a legitimidade da corte. Por esse viés, o res-
peito público depende da percepção de que as decisões do tribunal são go-
vernadas pelo estado de direito, e não por caprichos do processo político”10. 

Outrossim, tem-se maior estabilidade, talvez o valor do qual mais carece 
o Direito brasileiro, habituado a constantes viradas jurisprudenciais11, e tam-
bém com o caos de entendimentos dos tribunais intermediários. Não raro, a 
dissonância persevera nas próprias turmas de tribunais superiores12.

A isonomia, reconhecida como indispensável partícipe na produção 
de leis e durante todo o iter processual, vem sendo preterida no resulta-
do da jurisdição13. Qual seria a utilidade dessa igualdade afirmada em leis 
ou mesmo perante a atuação do Poder Jurisdicional, senão a de uma farsa 
consentida, se ela não é garantida na decisão final, no pontuar do que é ju-
rídico? É, no mínimo, imperdoável incoerência, ao se entender o processo 
como finalístico, não garantir a isonomia nas decisões judiciais, deixando-
-as sem qualquer critério substancial14. 

Ademais, com a institucionalização de precedentes vigorosos contri-
buir-se-á para um processo com duração razoável (inc. LXXVIII do art. 5.º 
da Constituição), já que serão de fácil solução as corriqueiras demandas 

are familiar with the list: assuring stability in society by promoting certainty and predictability in 
the law; protecting the interests of those who have relied on existing case law; maintaining the le-
gitimacy of the law and public confidence in the courts; ensuring that the courts do not usurp the 
law-making prerogative of the people’s elected representatives; and achieving greater judicial effi-
ciency.” (p. 144-145). Tradução livre: “As várias razões por que o precedente deve ser assentido 
(adhered to) foram enunciadas várias vezes. Os advogados são familiares com essa lista: assegurar 
a estabilidade na sociedade, por promover certeza e previsibilidade ao direito; proteger os inte-
resses daqueles que confiaram na regra casuística existente; manter a legitimidade do direito e a 
confiança pública nas cortes; certificar que as cortes não usurpem a prerrogativa de criar direito 
dos representantes eleitos do povo; e alcançar maior eficiência judicial”.

10. Nesse sentido a lição de LEE, Thomas R.. “Stare Decisis in historical perspective”. Vanderbilt Law 
Review, v. 52. Nashville, 1999, p. 653-654. No original: “Stare decisis is also thought to preserve the 
Court's legitimacy. Under this view, public respect depends on a perception that the Court's decisions 
are governed by the rule of law, and not by the vagaries of the political process”.

11. Conferir, nesse sentido, CAMBI, Eduardo. jurisprudência lotérica. Revista dos tribunais, v. 786, p. 
108-128.

12. Sobre estabilidade, MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the rule of law. Oxford : Oxford Un. Press, 
2009, p. 22.

13. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo : RT, 2010, p. 142 e ss.
14. Sobre, na doutrina e experiência estrangeira, a fixação das decisões prévias como critério subs-

tancial para a atividade judicante posterior: MACCORMICK, Neil; WEINBERGER, Ota. An institutio-
nal theory o law. Boston : Reidel, 1992, p. 149.
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repetitivas (direitos individuais homogêneos)15, sem dúvidas uma das pro-
tagonistas no abarrotamento do Judiciário; efetivo, eis que o método dos 
precedentes, como se verá, estimula a dialética processual e, por consectá-
rio, a produção de decisões qualitativamente superiores16; e trar-se-á forte 
contribuição para o princípio da cooperação; e enxergar-se-á, com maior 
facilidade, os lindes da lealdade processual17. 

Finalmente, foram aqueles três princípios acima abordados que alicer-
çaram a adoção da doutrina do stare decisis nos países de common law, o 
que resulta na inequívoca possibilidade de fazer algo similar no sistema 
pátrio, claro, a partir de uma postura hermenêutica renovada e com as in-
dispensáveis adaptações à cultura jurídica nacional. 

Essa mudança, que se encontra prenunciada, tem no agora, o melhor 
momento para seu debate, adequando-a a nossa realidade e, também indis-
pensável, adequando-nos aos critérios e métodos de sua aplicação, apreen-
dendo o que nos pode ser útil. Daí, forçoso seja a doutrina dos precedentes 
pensada a partir do nosso modelo cooperativo de processo e tendo em con-
ta suas nuanças.

2.	O	PRINCíPIO	DA	COOPERAçãO.
O princípio da cooperação está previsto, pela primeira vez, no projeto 

de Código de Processo Civil, ora em tramitação na Câmara dos Deputados. 
Este princípio tem inspiração em diversos sistemas jurídicos estrangeiros 
que já o adotaram, como o alemão, o português e o italiano. Nos dispositi-
vos que tratam do tema afirma-se o seguinte:

Art. 5º As partes têm direito de participar ativamente do processo, cooperando 
com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que profira decisões, realize atos exe-
cutivos ou determine a prática de medidas de urgência.

Art. 8º 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 procrastina-
tórios.

Destes artigos é possível extrair o princípio da cooperação, a partir da 
necessidade da colaboração das partes com o juiz.

15. MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios, cit., p. 186-187. 
16. SCHAUER, Frederick. “Precedents”. Stanford Law Review, v. 39. Stanford, 1987, p. 18-19.
17. Ver tópico 3, infra. No sentido do texto, embora em análise do direito material, a partir da boa-fé 

como conceito indeterminado, MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo : RT, 
2000, p. 302. 
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Sem embargo, mesmo sob a égide do atual Código de Processo Civil já é 
possível buscar algumas de suas manifestações, tanto doutrinariamente18, 
como pela jurisprudência, muito embora em alguns casos ele tenha sido 
disfarçado de princípio do contraditório19.

Esse princípio advém de uma releitura do princípio do contraditório20, 
a partir da constitucionalização do processo21, retirando o magistrado, na 
condução do processo, de uma posição assimétrica em relação às partes, 
para equipará-los22, devendo haver um diálogo, uma comunidade de tra-
balho23 dentre as partes e o magistrado para a obtenção de uma decisão 
adequada e mais condizente com uma democracia participativa24.

18. Pontes de Miranda já falava em um dever de cooperação das partes para com o Magistrado, defi-
nindo o como o “de colimar rápido e justo desenvolvimento do processo. (Comentários ao Código 
de Processo Civil, 5. Ed. São Paulo: Forense, 1997, t. 1, p. XXII).

19. Nelson Nery, por exemplo, usando apenas o princípio do contraditório, trata do dever de consulta, 
que ainda será analisado, para chegar à proibição da decisão surpresa, embora em nenhum mo-
mento mencione o princípio da cooperação. (Princípios do processo na Constituição Federal, 9. Ed. 
São Paulo: RT, 2009, p. 221-230). 

20. Para um histórico do princípio do contraditório, até o seu entendimento como “ponto principal da 
investigação dialética, conduzida com a colaboração das partes”, cf.: PICARDI, Nicola. Audiatur et 
altera pars As matrizes histórico-culturais do contraditório. In: Jurisdição e Processo. Organiza-
dor da tradução: Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Rio de Janeio: Forense, 2008.

 Observa-se uma retomada da valorização da dialética, assim como o foi no processo comum euro-
peu, onde o processo era “fartamente influenciado pelas idéias expressas na retórica e na tópica 
aristotélica” (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. A garantia do contraditório. http://www.ab-
dpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A.%20A.%20de%20ºliveira%20-%20formatado.pdf Aces-
so às 22 do dia 26.10.2011).

21. Sobre os pressupostos para a constitucionalização do direito, cf.:GUASTINI, Riccardo. La constitu-
cionalización del ordenamento jurídico: el caso italiano. In: Neoconstitucionalismo(s). Edición de 
Miguel Carbonell. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 49-58. Mais especificamente no processo civil: 
MITIDIERO, Daniel, Op. Cit., p. 23-62.

22. A posição simétrica deve ser garantida na condução do processo, no entanto, no momento de 
proferir a decisão, haverá, inexoravelmente, em face de ser o magistrado o único legitimado a 
proferir a decisão, uma mudança na posição, voltando a haver uma assimetria entre as partes, 
colocando-se o magistrado no vértice da relação processual. Em todo caso, a introdução do prin-
cípio da cooperação gera mudanças no processo decisório, pois, além de haver um maior contato 
entre as partes para sua formação, há uma maior exigência em relação à fundamentação, que, em 
todo caso, é imprescindível para a garantia de que houve efetivo diálogo e não monólogos. Cada 
vez mais é inadmissível decisões em que não há demonstração do diálogo entre as partes, pois, na 
fundamentação, deve o magistrado demonstrar porque não acolheu os argumentos do sucumben-
te e porque acolheu os da parte vitoriosa.

23. FREITAS, José Lebre de. Introdução ao processo civil, 2. Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 
168. Em sentido semelhante, afirmando que as partes devem cooperar para o desenvolvimento da 
pretensão litigiosa: TROLLER, Allois. Dos fundamentos do formalismo processual civil. Tradução: 
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: Safe, 2009, p. 23.

24. Já apontava Bobbio a ampliação do processo de democratização (Democracia representativa e de-
mocracia direta. In: O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1986, p. 54) , que, de modo atrasado, alcançou a formação da decisão jurisdicional, 
indo além da questão do acesso à justiça, entendido como a busca por um processo de resultados. 
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Analisando o direito brasileiro a partir da constituição de 1988, Her-
mes Zaneti Jr. afirma que houve, então, a evolução de uma democracia 
centralista, fundada na prevalência do executivo e do legislativo, para uma 
democracia pluralista, com abertura participativa, refletindo também no 
discurso judicial. Passou-se de um sistema baseado em regras e centrado 
no juiz, para “um discurso democrático, que relaciona autor, juiz e réu em 
colaboração, com viés problemático e argumentativo, fundado na participa-
ção das partes para obtenção da melhor solução jurídica”25-26.

Essa nova acepção do processo tem como base a superação das concep-
ções privatistas que regem o sistema processual, deixando de ser um due-
lo entre as partes, havendo, agora, uma publicização do processo27, onde o 
magistrado zelará pela valorização do contraditório, assumindo uma atitu-
de ativa na condução do duelo, de modo a garantir uma condução coopera-
tiva do processo, com um diálogo entre os partícipes da relação processual 
e, insista-se, sem protagonismos28.

O novo modelo propugnado ganha importância, pois cada vez mais, tem 
sido concedida maior importância para a figura do magistrado, a exemplo 
da criação da teoria dos precedentes, onde haveria vinculação das decisões 
dos tribunais superiores, não só das ações de controle concentrado e das 
súmulas vinculantes, ambos do STF, ou mesmo da adoção da distribuição 
dinâmica do ônus da prova, onde o magistrado poderia incumbir o ônus da 
prova a quem tem melhor condições de produzi-la no caso concreto29. 

Portanto, acreditamos que, para contrabalancear o aumento do poder 
do magistrado, é necessária a concessão de maior legitimidade democrática  

 Especificamente sobre a democracia participatica, cf.: BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da 
democracia participativa. São Paulo: Malheiros, 2001.

25. Processo constitucional: O modelo constitucional do processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2007, p. 56-57.

26. Aponta Ovídio Baptista que, em nossas circunstâncias históricas o poder Judiciário “tornou-se o 
mais democrático dos três ramos do Poder estatal, já que, frente ao momento de crise estrutural 
e endêmica vivida pelas democracias representativas, o livre-acesso ao Poder Judiciário, cons-
titucionalmente garantido, é o espaço mais autêntico para o exercício da verdadeira cidadania” 
(Jurisdição e execução na tradição romano-canônica, 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 201). 

27. Quando nos referimos a publicização do processo, objetivamos destacar, por um lado “a função 
supletiva e de direção processual do Juiz e, doutra parte, dos deveres de lealdade, probidade e 
verdade”. CAPPELLETTI, Mauro. As ideologias no direito processual. In: Processo, ideologias e so-
ciedade. Tradução de Hermes Zaneti Junior. Porto Alegre: Safe, 2010, v. 2, p. 50.

28. DIDIER JR, Fredie. Op. Cit., p. 47. Em sentido semelhante, afirmando que o magistrado deve par-
ticipar do processo pelo diálogo, cf.: DINAMARCO, Cândido Rangel. O princípio do contraditório 
e sua dupla destinação. In: Fundamentos do processo civil moderno, 5. Ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, t. 1, p. 135.

29. Sobre o tema da dinamização do ônus da prova, cf: BURIL, Lucas. Dinamização do ônus da prova 
como forma de tutela dos direitos fundamentais processuais. Monografia. Recife, UNICAP, 2011.
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a tais decisões, que seria justamente através da utilização do princípio da 
cooperação, fomentando-se um diálogo mais acentuado dentre as partes e 
o magistrado. Enfim, um dos efeitos do princípio da cooperação é permitir 
uma maior atividade das partes na construção das decisões, em face justa-
mente do fenômeno do aumento dos poderes do magistrado no processo 
moderno. Busca-se, desta forma, um modelo cooperativo, evitando uma di-
tadura do magistrado dentro do processo30-31.

Antes da constituição de 1988, percebe-se que o magistrado brasileiro 
assumia a figura de “Júpiter”, tendo a lei como única base, “limitado” à utili-
zação da subsunção para as soluções do caso concreto. Era um magistrado 
de atuação mais contida, legalista. Com a constituição de 1988 e as inúme-
ras reformas processuais, além do fenômeno do ativismo judicial, acaba-
mos por iniciar a criação do magistrado “Hércules”, o qual, sozinho, tentará 
resolver todos os problemas da sociedade. Como cediço, não funciona, mui-
to embora possa aparentar, pois há sempre o perigo da hipertrofia de um 
dos “três” poderes. 

De toda sorte, para os que pensam em sentido contrário, questiona-se: 
assumindo-se que esse modelo tenha funcionado até o momento porque a 
magistratura tem acompanhado os anseios da sociedade, mas, se esta ini-
ciar a se desvirtuar da sua função, como combater uma ditadura do judiciá-
rio, após a concessão de todos os poderes à figura de “Hércules”?

É pela saturação dessa figura, que se propôs a figura de “Hermes”, sen-
do este definido da seguinte maneira:

O primeiro destes objetivos relaciona-se com a legitimidade procedimental do Di-
reito. Seja qual for o conteúdo material das soluções que impõe, o Direito é antes 
de tudo um procedimento de discussão pública razoável, um modo de solução de 
conflitos equitativo e contraditório (…) a primeira garantia de legitimidade reside 
no respeito às condições de discussão sem coação.32

30. Apontando a cooperação como um limite ao poder do juiz: ZANETI JUNIOR, Hermes. Op. Cit. 196; 
ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Do formalismo no processo civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 132-133.

31. Inclusive, conforme nos informa Leonardo Carneiro da Cunha, este foi um dos objetivos da refor-
ma processual portuguesa, quando na exposição de motivos do Decreto-lei nº 329-A/95 estabele-
ceu que “a garantia da prevalência do fundo sobre a forma, através da previsão de um poder mais 
interventor do juiz, compensado pela previsão do princípio da cooperação, por uma participação 
mais activa das partes no processo de formação da decisão”. (A atendibilidade dos fatos superve-
nientes no processo civil: uma análise comparativa entre o sistema português e o brasileiro. Relató-
rio de conclusão do estágio de pós-doutoramento. Lisboa, 2010).

32. Tradução livre de: “El primero de estos logros concierne a la legitimidade procedimental del Dere-
cho. Sea cual fuere el contenido material de las soluciones que impone, el Derecho es ante todo um 
procedimento de discusión pública razonable, un modo de solución de conflitos equitativo e contra-
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Portanto, busca-se um magistrado que concilie a abertura normativa, a 
adoção da vinculação das suas decisões, a busca por soluções efetivamen-
te justas, dentre outros anseios da sociedade, que geram um aumento do 
poder dos magistrados, com a necessidade de concessão de maior legitimi-
dade democrática, havendo a participação efetiva das partes na construção 
das decisões e não uma mera participação formal, ignorada na construção 
da solução do caso concreto33. 

A partir dessa teorização, a doutrina elaborou os seguintes poderes-
-deveres para o órgão jurisdicional: a) dever de esclarecimento; b) dever de 
consulta; c) dever de prevenção; e d) dever de auxílio. 

O dever de esclarecimento consiste na obrigação de o magistrado se 
esclarecer perante as partes em relação às dúvidas sobre suas respectivas 
alegações, pedidos ou posições em juízo, evitando, assim, decisões apres-
sadas. O dever de consulta consiste na proibição da decisão de terceira via, 
ou seja, não poderá o magistrado decidir com base em questão de fato ou 
de direito, mesmo que esta possa ser conhecida de ofício, sem que tenha 
havido manifestação das partes sobre ela34. Portanto, na fundamentação do 
magistrado é vedada a utilização de questões de fato e de direito não sub-
metidas ao crivo do contraditório entre as partes35. Tem-se ainda o dever de 
prevenção, que consiste no dever de o magistrado informar às partes sobre 
a possibilidade de frustração dos pedidos pelo uso inadequado do proces-
so. Segundo Lucio Grassi são quatro as áreas fundamentais de manifestação 

dictorio. (...) la primera garantia de legitimidade reside em el respecto a las condiciones de la discusi-
ón sin coácción” (OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. Doxa, n. 14, 1993. 
Disponível em <http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=15938>. Acesso às 20h do 
dia 20.20.2011, p. 190. Este texto trata de modo detalhado os três tipos de juízes mencionados no 
texto). 

33. Em sentido semelhante, apontando que o “abandono de uma visão positivista e a adoção de uma 
lógica argumentativa” tem como consequência a “recuperação do valor essencial do diálogo judi-
cial na formação do juízo”, cf.: ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. O formalismo-valorativo no 
confronto com o formalismo excessivo. In: Repro. v. 137. São Paulo: RT, 2006, p. 17.

34. Este dever está expresso no NCPC, no artigo 10º, com a seguinte redação: “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 ofício. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tutela de urgência e nas 
hipóteses do art. 307”.

 Já há precedente admitindo a impossibilidade de decisão surpresa, conforme se infere da Ação 
rescisória 595132226, j. 10.05.1996, rel. designado Des. José Maria Rosa Tesheiner, que contou 
também com o à época desembargador Araken de Assis e de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira 
como advogado. (O formalismo-valorativo... cit. p. 30, nota de rodapé 59.

35. Sobre a proibição da decisão de terceira via e sua justificativa, cf: ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos 
Alberto. Poderes… cit., Mais especificamente no n.3.
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deste dever: “a explicitação de pedidos pouco claros, o caráter lacunar da 
exposição dos fatos relevantes, a necessidade de adequar o pedido formu-
lado à situação concreta e a sugestão de uma certa atuação” pela parte36. 
Por último, tem-se o dever de auxílio, caracterizado pela necessidade de o 
magistrado “auxiliar as partes na superação das eventuais dificuldades que 
impeçam o exercício de direitos ou faculdades ou o cumprimento de ônus 
ou deveres processuais”37.

A legislação não insere todos os casos de aplicação do princípio, caben-
do ao intérprete analisar a atuação das partes para definir quando houve 
sua violação através da aplicação direta, definida como a “atuação sem in-
termediação ou interpretação de um outro (sub-)princípio ou regra”.38 Por-
tanto, é desnecessária a concretização legislativa para sua aplicação,39 em-
bora nada impeça que o legislador o faça, cabendo ao magistrado garantir a 
atuação dos sujeitos da relação jurídica processual de acordo com o dever 
de diálogo na relação processual40.

No presente artigo, objetivamos demonstrar a sua íntima relação 
com a correta utilização de uma teoria dos precedentes, na medida em 
que esta deve sempre privilegiar a dialética, permitindo a construção de 
precedentes capazes de tornar uma determinada tese jurídica estável no 
sistema.

36. Op. Cit., p. 374.
37. DIDIER JR, Fredie. Fundamentos.. cit. p. 20-21.
38. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, 5. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 97.
39. As regras, embora não sejam imprescindíveis para a aplicação do princípio da cooperação, servem 

para concretizá-lo, auxiliando na delimitação do exercício do poder e conter a arbitrariedade ju-
risdicional, na construção da solução do caso submetido a análise (DIDIER JR, Fredie. Fundamen-
tos.. cit. p. 53

40. Quanto à possibilidade de medidas que visem a garantia de respeito pelas partes ao princípio da 
cooperação no NCPC de forma crítica, cf: BONÍCIO, Marcelo José Magalhães. Ensaio sobre o dever 
de colaboração das partes previsto no projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro. In: 
Repro. v. 190. São Paulo: RT, 2010, Versão Digital, n.5. 

 Em relação ao magistrado, pensamos ser suficiente a possibilidade de decretação da nulidade 
dos atos praticados sem a obediência do dever de colaboração entre as partes, ao contrário do 
que sustenta Daniel Mitidiero, que afirma ser possível a punição do juiz a partir do art. 133 do 
CPC. Não conseguimos perceber a possibilidade de utilização deste artigo, pois, deveria haver a 
utilização do inciso II, que tem ainda, como requisito, o parágrafo único, que afirma que, no caso 
de desobediência de algum dever do magistrado, deve haver sua notificação para realizar tal ato 
em 10 dias. Imagine uma decisão com desobediência ao dever de consulta, onde seria impossível 
o requerimento da intimação das partes sobre o fundamento novo utilizado do magistrado após 
a decisão. Não seria possível, só sendo viável a anulação da decisão, mas não a responsabilização 
pessoal do magistrado. (Colaboração no processo civil como prêt-à-porter? Um convite ao diálogo 
para Lenio Streck. In: Repro. V. 194. São Paulo: RT, 2011, Versão Digital n. 3).
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3	A	VINCULAçãO	ENTRE	A	TEORIA	DOS	PRECEDENTES	E	A	COOPERA-
çãO

A fundamentação, inserida em um ambiente hipercomplexo de fluidez 
normativa, ganha importância, pois é patente que as soluções para os ca-
sos concretos não advém de uma mera função declaratória da jurisdição. O 
juiz cria direito no caso concreto41 e, para que sua decisão seja razoável, ela 
deve ser justificada42.

A própria Constituição Federal concedeu atenção especial à motivação 
das decisões, ao estabelecer, inclusive, norma sancionadora, determinando 
a nulidades das decisões com vício de fundamentação, como se infere do 
art. 93, IX. O próprio NCPC teve uma especial atenção com o tema, pois, no 
parágrafo único do art. 476, dispôs situações em que não se pode conside-
rar uma sentença como fundamentada43.

A motivação, entendida como um direito fundamental misto44, possui 
tanto uma função endoprocessual, no sentido de permitir às partes co-
nhecer as razões que formaram o convencimento do julgador, como uma 
função exoprocessual, permitindo o controle da decisão pela via difusa da 
democracia participativa45.

Ambos aspectos são essenciais ao manejo com os precedentes. 

41. Por todos: CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Tradução de Carlos Alberto Alvaro de Olivei-
ra. Porto Alegre: Safe, 1993, p. 23-27.

42. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Fundamentação das sentenças como garantia constitucional. In: 
Jurisdição, direito material e processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 156.

43. Art. 476. São requisitos essenciais da sentença: (...) Parágrafo único. Não se considera fundamen-
tada a decisão, sentença ou acórdão que: I – se limita a indicação, à reprodução ou à paráfrase de 
ato normativo; II – empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência no caso; III – invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra deci-
são; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar 
a conclusão adotada pelo julgador.

44. Cristina Reindolff assim o justifica afirmando que a fundamentação será direito fundamental de 
primeira geração por garantir a liberdade e de segunda por garantir direito de uma coletividade. É 
direito de liberdade por garantir o Estado Democrático de Direito, a isonomia e o devido processo 
legal e é direito da coletividade pela sua função exoprocessual. (A motivação das decisões cíveis. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 134-140).

45. Assim: Serving as a modality of argumentation allows precedent to function as the médium through 
wich public authorities, including the Court, recognize the lawfulness of precedent and other modes 
of constitutional argumentation. Precedent serves as a forum, or testing ground for arguments base 
don precedent and other sources. GERHARDT, Michael. The power of precedent. cit., p. 148. No mes-
mo sentido: DIDIER JR., Fredie; SARNO BRAGA, Paula; OLIVEIRA, Rafael. Curso 0de direito proces-
sual civil.4. ed. Salvador: Juspodvim, 2009, v. 2, p. 290. Sobre o tema, de modo mais detalhado, cf.: 
NOJIRI, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. São Paulo: RT, 1998, p. 29-72.
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O controle pelas partes possibilita o trabalho do precedente pelo tribu-
nal, tanto fático quanto jurídico, e, na medida em que o fundamento deter-
minante da decisão (ratio decidendi) se estabilizará e deverá ser aplicado 
nos casos posteriores pelos demais julgadores, é imprescindível seja a deci-
são objeto de debate e aprimoramento. Tal conduta evitará futura surpresa 
dos magistrados quanto a novas argumentações jurídicas, evitando seja o 
precedente desconsiderado com brevidade ou distinguido demasiadamen-
te ou, ainda, de forma inconsistente, situações que ensejam grande insegu-
rança jurídica.46 

Pelo viés exoprocessual da fundamentação, leva-se a ratio deciden-
di ao crivo da sociedade e dos estudiosos, aprimorando-o, seja através de 
sua expansão como de sua contração, ou ainda, torna visível a necessidade 
de superação de determinado precedente, sendo de boa prudência a corte 
considerar a repercussão do tema diante das autoridades no tema. O debate 
não-oficial é aberto e tem ampla serventia no aprimoramento do direito 47. 
Nesse sentido, é reconhecido, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos 
– que são países que buscam delimitar com clareza os casos onde é possível 
o overruling – o apontamento pela doutrina da imprestabilidade ou injusti-
ça de uma regra jurisprudencial como uma das hipóteses de possibilidade 
de revogação.

 Na medida em que seja adotada uma teoria dos precedentes vincu-
lantes (rectius: vinculativos) no processo brasileiro, é essencial uma valo-
rização da fundamentação das decisões. Aliás, mais além do já expendido, 
deve-se ter em mente que o precedente está na fundamentação, ele é tal e 
qual pedra preciosa, extraído da rocha bruta. Através do labor interpreta-
tivo daqueles juízes que lhe são posteriores, em análise de casos similares, 
define-se o precedente, a partir da fundamentação da decisão prévia. 

Em outras palavras, da fundamentação do caso concreto chega-se à ra-
tio decidendi, a definição dos fatos jurídicos e seus efeitos nos moldes em 
que desenhados pelo tribunal; e essa mesma ratio torna-se, na perspectiva 

46. Tratando de tais hipóteses como responsáveis por minar a força do precedente ZANDER, Michael. 
The law-making process. 6. ed. Cambridge : Cambridge Un. Press, 2004. 

47. Interessante é a reflexão dos doutrinadores Rogério Lauria Tucci e José Rogério Cruz e Tucci, 
em época em que ainda não havia a valorização dos precedentes judiciais, como se faz hoje, ao 
afirmarem a importância da fundamentação “para enriquecer e uniformizar a jurisprudência, 
servindo, desse modo, como valioso subsídio àqueles que, com sua dedicação e responsabilidade, 
contribuem para o aprimoramento do direito”. (Constituição de 1988 e processo. São Paulo: Sarai-
va, 1989, p. 75).
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dos julgadores subsequentes, precedente48. Pode-se enunciar, sem maiores 
problemas, que a norma estará na fundamentação, tornando inadmissível 
descuidos ou falhas em sua edificação. 

Daí as vantagens, já arroladas supra, da cooperação.

Os benefícios da imbricação são simultâneos, e devemos tratar da con-
tribuição da teoria dos precedentes para o princípio da cooperação.

É notória a ligação do princípio sub examine ao contraditório e à boa-fé. 
Com os precedentes é possível esclarecer situações nas quais a conduta do 
sujeito parcial é contrária aos ditames do processo cooperativo, tornando 
mais crível a aplicação do art. 17 do atual Código de Processo Civil (projeto 
de NCPC Art. 83), que tem grande valor à reprimenda de tais atitudes, mas 
que, muito embora essa sua característica e as múltiplas possibilidades de 
aplicação prática, foi relegado exclusivamente aos estudos, ante sua pou-
quíssima aplicação nos fóruns.

Ademais, após estabilizado determinado entendimento, sem dúvidas 
que a mera repetição indiscriminada de tese já refutada, seja nos juízes de 
primeira ou nos tribunais, tornar-se-á postura indefensável e digna da devi-
da reprimenda. Permita-nos o leitor um breve juízo de valor, mas tal forma 
de litigância, que nos parece já ser injustificável, enseja um grave acúmulo 
de trabalho no Judiciário. Ou seja, estabelecido determinado entendimento, 
caso determinado indivíduo ingresse no poder judiciário requerendo de-
terminado bem da vida, mas se limitando a aduzir a tese já amplamente 
refutada, será passível de punição por litigância de má-fé. Portanto, só será 

48. De imenso valor é a seguinte lição: “Ratio decidendi pode significar tanto ‘razão para a decisão’ 
como ‘razão para decidir’. Não deve ser inferido disso que a ratio decidendi de um caso tem de 
ser a fundamentação judicial. Fundamentação judicial pode ser integral à ratio, mas ratio em si é 
mais do que os fundamentos, e em muitos caso haverá razão judicial que não constitui parte da 
ratio, mas sim obiter dicta. Um obiter dictum é literalmente um ‘dizer de passagem’, Nas opiniões 
judiciais, passagens que são obiter vem em várias formas – elas podem ser desnecessárias para o 
resultado ou desconexas aos fatos do caso ou direcionada para um ponto que nenhuma das partes 
procurou discutir – e talvez tenha sido formulada pelo juiz com menos cuidado ou seriedade que 
ele teria caso a passagem fosse fundamento essencial para a decisão. No original: “Ratio decidendi 
can mean either ‘reason for the decision’ or ‘reason for deciding’. It should not be inferred from this 
that the ratio decidendi of a case must be the judicial reasoning. Judicial reasoning may be integral 
to the ratio, but the ratio itself is more than the reasoning, and within many cases there will be ju-
dicial reasoning that constitutes not part of the ratio, but obiter dicta. An obiter dictum is literally 
a ‘saying by the way’. In judicial opinions, passages which are obiter come in various forms – they 
might be unnecessary to the outcome, or unconnected to the facts of the case or directed to a point 
which neither party sought to argue – and may have been formulated by the judge with less care or 
seriousness than would have been the case had the passage been part of the reason for the decision”. 
DUXBURY, Neil. The nature and authority of precedent. Cambridge : Cambridge Un. Press, 2008, p. 
67-68.
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admissível a demanda se a parte introduzir novos elementos na discussão 
da causa49.

Outrossim, com precedentes vinculantes, e levando em conta a inapti-
dão dos juízes e tribunais de justiça ou regionais federais de revogar prece-
dente do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, de-
bater as teses estabilizadas levará a um julgamento expedito em contrário. 
Ora, assim, os debates fáticos e dialéticos serão revalorizados, além de que, 
paulatinamente, essas novas características eliminarão a litigância exacer-
bada ou incontinente, típicas de sistemas jurídicos em que reina a insegu-
rança jurídica. Uma decisão bem fundamentada tem mais chances de não 
ser recorrida, na medida em que ela será capaz de persuadir o sucumbente 
da justiça do decidido, demonstrando que a decisão não foi fruto do acaso50. 
Quando pouco, facilitará o advogado no papel de instruir seu cliente e, oxa-
lá, evitar a cultura da protelação.

Os precedentes obrigatórios frutificarão – é inolvidável – os princípios 
da cooperação e da boa-fé.

Não se pode mais admitir monólogos no processo civil moderno51, pois 
estamos inseridos em tempos com vocação para a jurisdição52, que deve 
refletir na valorização do contraditório e no cuidado na fundamentação das 
decisões judiciais. Se, nas decisões que venham a ter caráter vinculante, 
houver um efetivo diálogo do juiz com as partes e até delas entre si, a ten-
dência é um elevação qualitativa de tais decisões, eis que haverá um maior 
aproveitamento do debate e uma construção democrática da decisão. 

Percebe-se que, em um ambiente democrático, a vinculação dos pre-
cedentes só será admissível se as decisões forem construídas por uma co-
munhão de forças entre os sujeitos processuais e não de modo exclusivo 
pelo magistrado, pois que, se assim o for, o contraditório tornar-se-á ape-
nas mais uma formalidade processual, perdendo sua função de estímulo ao 

49. Em todo caso, é de se oportunizar à parte a possibilidade de se explicar ao magistrado, como, por 
exemplo, podendo a parte demonstrar que há um distinguishing entre a sua situação e a tese fixa-
da. É de se admitir tal oportunização ao autor que, em tese, agiu de má-fé, tendo em vista o dever 
de esclarecimento, decorrente do princípio da cooperação, explicitado no tópico anterior.

50. CRUZ E TUCCI, José Rogério; LAURIA TUCCI, Rogério. Op. Cit. p. 74.
51. Como bem afirma Alvaro de Oliveira: “o monólogo apouca necessariamente a perspectiva do ob-

servador e em contrapartida o diálogo, recomendado pelo método dialético, amplia o quadro de 
análise, constrange à comparação , atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a for-
mação de um juízo mais aberto e ponderado”. (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. A garan-
tia do contraditório. http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Carlos%20A.%20A.%20de%20
ºliveira%20-%20formatado.pdf Acesso às 22h do dia 26.1.2011).

52. PICARDI, Nicola. A vocação do nosso tempo para a jurisdição. In: Jurisdição e processo. Organiza-
dor da tradução: Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
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debate53. Há uma inarredável ligação da cooperação com uma correta apli-
cação da teoria dos precedentes, na medida em que um de seus objetivos 
é, justamente, a concessão de maior segurança e estabilidade no sistema 
jurídico. Tais características só podem ser garantidas se as decisões forem 
bem fundamentadas e capazes de impedir contínuas distinções nos casos 
posteriores e evitar overrulings súbitos.

E, finalmente, como a construção da decisão torna-se trabalho coope-
rativo dos sujeitos processuais; e é da decisão que se destacará o prece-
dente obrigatório, que, por sua vez, servirá de regra para os julgamentos 
posteriores; o processo transmuda-se em ambiente democrático de criação 
de normas, de participação direta. Isso não é importante só por legitimar o 
Judiciário ou a função judicante, mas, sobretudo, por tornar a criação das 
normas, e as normas em si, mais legitimadas, ante a sua produção técnica 
e, por outro lado, pelos constantes problemas que circundam a atividade 
legiferante no Brasil, levando-a a notória crise de legitimidade. 

4.	 NOTAS	 ADICIONAIS	 ACERCA	 DA	 OBRIgATORIEDADE	 DE	MOTIVA-
çãO	DAS	DECISõES	JUDICIAIS

Antes de avançar em considerações específicas que a matéria recebeu 
no projeto de CPC – o já referido art. 476, p. u., do projeto –, cumpre proce-
der ao seu nivelamento constitucional. Desde já, registre-se que não preten-
demos comentar cada um dos incisos desse artigo.

Conhecido por sua dignidade constitucional – antes, uma manifesta-
ção do próprio estado de direito54, idônea a velar pelo equilíbrio dentre os 
“Poderes”55, sendo destacada conquista histórica56 –, o princípio da obriga-
toriedade de motivação das decisões judiciais está albergado no art. 93, inc. 

53. Também relacionando a participação das partes com a fundamentação, cf: CRUZ E TUCCI, José Ro-
gério; LAURIA TUCCI, Rogério. Op. Cit. p. 77-78; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Omissão judicial 
e embargos de declaração. São Paulo: RT, 2005, p. 196.

54. NERY JR., Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, 8. Ed. São Paulo: RT, 2008, p. 215.
55  Nas lúcidas palavras de Beclaute Oliveira Silva: “A sua extração do texto constitucional implicará 

descontrole quanto à atuação do Poder Judiciário; noutras palavras, ele passaria a ser arbitrário, 
absoluto. Com isso o equilíbrio entre os demais fragmentos do Poder (Executivo e Legislativo) 
ficaria totalmente esfacelado, pois um deles seria ilimitado.

“No caso brasileiro esta questão seria ainda mais catastrófica, porque o direito constitucional pátrio 
conferiu ao Judiciário a competência de rever tanto os atos legislativos como os atos administra-
tivos.” A garantia fundamental à motivação da decisão judicial. Salvador: JusPodivm, 2007, 114.

56  “No hace más de dos siglos, los jueces no estaban obligados a fundamentar sus decisiones, es decir, 
ejercían su función y resolvían a partir de su intuición de lo justo. Todo el sistema de resolución de 
conflictos se sustentaba en cuán afinada tuviera un juez su sindéresis. Sin embargo, un de las con-
quistas más importantes, no sólo procesales sino del constitucionalismo moderno, ha consistido en 
la exigencia dirigida al juez en el sentido de que debe fundamentar todas y cada una de sus decisio-
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IX, da CF. Da leitura desse inciso constata-se que por uma “sugestiva” opção 
do Constituinte, o mesmo inciso disciplina a publicidade dos julgamentos 
dos Tribunais, guiando o hermeneuta – sem olvidar que o Direito não se 
interpreta em tiras57 – a uma necessária interpretação imbricada desses 
primados. É dizer: a publicidade, presente em todos os julgamentos do Ju-
diciário, não é atendida sem que haja a exteriorização do pensamento; a 
manifestação do pensamento formado no exame de um caso determinado – 
a convicção do julgador – pressupõe a enunciação do liame fático e jurídico 
realizado pelo intérprete. Em outros dizeres, a publicidade não é alcançada 
se as decisões são carentes de motivação58; donde, inexiste publicidade se 
os fundamentos são desconhecidos, e a falta do último pode configurar um 
atentado ao primeiro59.

Uma leitura apressada conduziria o intérprete desavisado a uma apli-
cação do primado restrita aos órgãos colegiados, dado que, por exemplo, de 
ordinário, as sessões dos Tribunais, salvo motivos que autorizem a restri-
ção da publicidade, são públicas. Ocorre que, buscando-se a máxima efetivi-
dade do princípio, deve-se entender que a publicidade em tela diz respeito 
não apenas aos julgamentos, senão e, igualmente, à divulgação das deci-
sões. Ora, a veiculação de decisões interlocutórias, sentenças, decisões mo-
nocráticas e acórdãos em mídia oficial, é aplicável mesmo para as hipótese 
acobertadas pelo segredo de justiça – nesse ponto, decerto que, adotando-
-se as medidas de salvaguarda da intimidade pertinentes –, propiciando a 
retro mencionada função exoprocessual60, seu controle político61. 

nes, salvo aquéllas que, por su propia naturaleza, son simplemente impulsivas del tránsito procesal.” 
GÁLVEZ, Juan Monroy. Teoría general del proceso. 3. ed. Lima: Communitas, 2009, p. 183.

57. GRAU, Eros. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2005, p. 40.

58. Em sentido semelhante, cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Trad. e no-
tas de Cândido Rangel Dinamarco. 3. ed. São Paulo: Malheiros, v. 1, p. 31.

59. Não se olvide a relação do princípio da fundamentação a outros princípios, com é o caso da impar-
cialidade, do livre convencimento motivado. Para uma melhor compreensão da matéria, ver: NERY 
JR., Nelson, Op. Cit., p. 217; SILVA, Beclaute Oliveira. Op. Cit., Salvador: JusPodivm, 2007, p. 131.

60. Desta feita, na preleção de Tucci: “Tem enfatizado, ainda a doutrina processual a validade da exi-
gência de motivação da sentença, aliás de ordem pública. E isto, à evidência, não só por ter de 
traduzir-se a decisão no órgão jurisdicional num ato de justiça, de que devem ser, quanto possível, 
convencidas as partes litigantes, e, outrossim, a opinião pública...”. TUCCI, Rogério Lauria. “Fun-
damentação (direito processual)”. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977,	v. 39, 
p. 146-147. CRETELLA NETO, José. Fundamentos principiológicos do processo civil. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 114; ALMADA, Roberto José Ferreira de. A garantia processual da publi-
cidade. São Paulo: RT, 2005, p. 86-91.

61. SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 
1952, v. 1, p. 343. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Da prova. São Paulo: RT, 
2009, p. 268. BASTOS, Antonio Adonias; KLIPPEL, Rodrigo. Manual de processo civil. Vitória: Edi-
tora Acesso, 2011, p. 94. OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de; MITIDIERO, Daniel Francisco. Curso 

	542	 Lucas B. de Macedo;  Mateus C. Pereira  e  Ravi de M. Peixoto



À luz dessas breves reflexões, ilações que são realizadas a partir do tex-
to constitucional, conclui-se, antecipadamente, que algumas situações de 
reiterada ocorrência na práxis judiciária deveriam ser repelidas com esten-
tor. Fiquemos com dois exemplos: i) o “voto com o relator”, o qual ainda é 
flexionado para expressões mais sucintas, tais como “acompanho o relator” 
e “com o relator”62; ii) e o simples “defiro”, não incomum em decisões inter-
locutórias sobre tutelas antecipadas, como se a anuência ao pleito da parte 
tivesse, automaticamente, o condão de absorver todos os argumentos ver-
tidos pelo interessado ao acolhimento do pedido – como se a mesma funda-
mentação lançada pela parte pudesse ser emprestada pelo magistrado sem 
passar por uma análise – exteriorizada – crítica63.

Pois bem.

Se para um hermeneuta que se debruçasse sobre o dispositivo em tela – 
ou mesmo ao não iniciado nas orbes jurídicas –, a argumentação alinhavada 
supra apresente coerência e racionalidade, não devemos olvidar que outro 
é o panorama existente na realidade do judiciário brasileiro. Aliás, cuida-
-se de panorama substancialmente diverso das linhas desenvolvidas até o 
momento e que, por esse motivo, proferidas no contexto nacional, seriam 
recebidas sob o rótulo de “românticas” ou “ingênuas”. Inclusive, bastante 
provável que essas adjetivações fossem precedidas do advérbio “excessiva-
mente”.

Por mais que, situações que tais, extremas, não devessem ser toleradas, 
impende não alongar as críticas. Esse comentário inicial, voltado para os 
iniciados, é ilustrativo do quadro de esvaziamento do conteúdo positivo da 
obrigatoriedade de motivação das decisões. Tampouco concentraremos as 
críticas ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema que, assim nos parece, diutur-
namente, sobretudo ao ensejo de julgamento de embargos de declaração 
manejados em virtude de omissão, censuram pretensões recursais sob o 
“fundamento” de que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argu-
mentos vertidos no processo. Muito embora a premissa seja verdadeira, a 
nós parece que essa jurisprudência merece temperamentos de perspectiva, 

de processo civil: teoria geral do processo civil e parte geral do direito processual civil. São Paulo: 
Atlas, 2010, v. 1, p. 47.

62. Sem opor ressalvas a essa situação, senão com base na jurisprudência do STJ, cf. OLIVEIRA, Carlos 
Alberto Alvaro de; MITIDIERO, Daniel Francisco, op. cit., p. 49. 

63. No mesmo sentido, cf. CRETELLA NETO, José, op. cit., p. 119. 
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pois que gera equívocos práticos. Destarte, tudo depende da perspectiva, 
isto é, se para acolher ou rejeitar o pedido64.

De toda sorte, sem nos render ao consolidado entendimento pretoria-
no, o que se espera razoavelmente da doutrina65, opta-se por assumir es-
tratégia argumentativa diversa, no sentido de demonstrar que a aprovação 
do projeto de CPC, com a institucionalização da cooperação e o aperfeiço-
amento do sistema de precedentes em nível constitucional e ordinário, é 
forçosa a releitura do princípio da fundamentação, procedendo-se ao over-
ruling da jurisprudência existente até o momento sobre a matéria. No parti-
cular, as diretrizes do art. 476, p. u., do projeto, sobre não serem essenciais, 
assumem destacada importância no papel de fixar parâmetros objetivos à 
densificação do princípio.

4.1.	 O	 conteúdo	 do	 princípio	 da	 fundamentação	 na	 jurisprudência	
brasileira

Não há grandes divergências jurisprudenciais acerca do princípio da 
fundamentação nos pretórios brasileiros. Segundo a doutrina que fez coro 
nos tribunais, dispensa-se o enfrentamento de todos os argumentos susci-
tados pelas partes, sendo suficiente o exame dos principais66. Para ilustrar 
nossas palavras, já no patamar do hermeneuta por excelência da Constitui-

64. Sobre a matéria é elucidativa a seguinte passagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafa-
el Oliveira:“Efetivamente, se houver cumulação de fundamentos e apenas um deles for suficien-
te para o acolhimento do pedido (no caso de cumulação de causas de pedir, isto é, de concurso 
próprio de direitos) ou para o seu não-acolhimento (no caso de cumulação de causa excipiendi, 
ou seja, causas de defesa), bastará que o julgador analise o motivo suficiente em suas razões de 
decidir. Tendo-o por demonstrado, não precisará analisar os outros fundamentos, haja vista que 
já lhe será possível conferir à parte (autora ou ré, a depender do caso) os efeitos pretendidos. Aí, 
pois, está o cerne da questão: para acolher o pedido do autor, o juiz não precisa analisar todos os 
fundamentos da sua demanda, mas necessariamente precisa analisar todos os fundamentos de 
defesa do réu; já para negar o pedido do autor, o magistrado não precisa analisar todos os funda-
mentos da defesa, mas precisa analisar todos os fundamentos da demanda”. E arrematam: “Se a 
decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo 
réu, será inválida por contrariar a garantia do contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e 
por não observar a regra da motivação da decisão. Tendo em vista que é omissa, pode ser objeto 
de controle por meio de embargos de declaração”. Curso de direito processual civil.4. ed. Salvador: 
Juspodvim, 2009, v. 2, p. 325-326. Em sentido contrário, sustentando que mesmo para rejeitar o 
pedido o magistrado não teria o ônus de analisar todos os fundamentos veiculados pelas partes, 
cf. CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas 
públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: RT, 2009, p. 326.

65. SILVA, Ovídio A. Baptista. “Nota explicativa”. Curso de processo civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, v. 1, t. 1.

66. TUCCI, Rogério Lauria. Op. Cit., p. 144. Um enfrentamento suficiente não se confunde ao enfrenta-
mento completo, exaustivo. Nesse sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 
processual civil. 2. ed. São Paulo: Método, 2010, p. 671.
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ção Federal, não há qualquer vacilação sobre a matéria, havendo massivas 
decisões em uníssono67. Inclusive, da mesma orientação não se afastam os 
julgados criminais68.

Da consulta dessas decisões pode-se aferir um padrão seguido pelos 
ministros, no sentido de que: a exigência de fundamentação é preenchida, 
mesmo que se trate de uma decisão sucinta; dispensa-se o enfrentamento 
de todas as teses levantadas pelas partes; é suficiente uma exposição clara 
e concisa sobre as razões do convencimento, não sendo necessário analisar 
tudo aquilo que fora produzido nos autos69. No ensejo, se a orientação geral 
fosse pela concisão, por que o legislador se preocuparia em louvar essa ca-
racterística no art. 459, caput, segunda parte, CPC/73...?

No mesmo tom é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o 
qual tem iterativa linha de julgados em sede de embargos de declaração, 
quando manejados sob a égide do inc. II do art. 535, CPC/73. No particular, 

67. Assim: “O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que su-
cintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou 
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJEde 13-8-2010, com repercussão geral.) No mes-
mo sentido: AI 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira 
Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Se-
gunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento 
em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009; AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2003.”; Confira-se, ainda: “Não há falar em 
negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie vertente, ‘a parte teve acesso 
aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada (...) mediante decisão suficientemente 
motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente’ (AI 650.375-AgR, Rel. Min. Sepúlve-
da Pertence, DJ de 10-8-2007), e ‘o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas 
as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu 
convencimento’ (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008). (AI 747.611-
AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 13-10-2009, Primeira Turma,DJE de 13-11-2009.) 
No mesmo sentido: AI 791.149-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17-8-2010, 
Primeira Turma, DJE de 24-9-2010; AI 791.441-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-
2010, Segunda Turma, DJEde 20-8-2010; AI 701.567-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 
1º-6-2010, Primeira Turma, DJE de 27-8-2010.” 

68. Dessa orientação não destoam os julgados criminais. Assim: “A falta de fundamentação não se 
confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da 
CF/1988.” (HC 105.349-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, 
DJE de 17-2-2011.); ou ainda:

 “O que se impõe ao juiz, por exigência do art. 93, IX, da CF, é o dever de expor com clareza os moti-
vos que o levaram a condenar ou a absolver o réu. Havendo condenação, aplicará a pena na medi-
da em que entenda necessária para a prevenção e a repressão do crime, expondo os motivos pelos 
quais chegou ao quantum aplicado definitivamente, o que ocorreu na hipótese.” (HC 102.580, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 22-6-2010, Primeira Turma, DJE de 20-8-2010.)”.

69. É consagrada nos pretórios a valoração meramente positiva da prova (alusão às provas que o 
convenceram), sem que o magistrado precise se preocupar com o cotejo negativo, isto é, explicar o 
porquê das demais provas constantes dos autos não terem sido suficientes a lhe persuadir. Sobre 
o tema, ver CAMBI, Eduardo. Op. Cit., p. 326.
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suficiente a consulta do EDcl no AgRg na MC 10.299/DF, Rel. Ministro José 
Delgado, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 07.11.2005 p. 81.

Coerente ao compromisso assumido de não estender as críticas impen-
de, apenas, lançar uma breve reflexão: a Constituição garante a fundamen-
tação, aliás, uma manifestação do devido processo legal e do próprio estado 
de direito; a todos é assegurado o direito de ação, aqui entendido como 
acesso à justiça, o qual, com o juízo de admissibilidade positivo do proces-
so, garante uma resposta da jurisdição ao caso narrado; a provocação da ju-
risdição mediante a formulação de uma demanda pressupõe uma iniciativa 
fundamentada, em que sejam expostas as causas de pedir próxima e remo-
ta (teoria da substancialização70), com a pormenorização das providências 
reclamadas da justiça (lembre-se da interpretação restritiva do pedido); o 
contraditório assegura, não apenas o conhecimento dos atos processuais, 
mas, igualmente, a possibilidade de reação e, ademais, o direito a exercer 
influência na convicção do julgador, concorrendo em argumentos e teses71, 
legitimando-se, em parte, o resultado por vir; as partes têm o ônus de re-
futar as alegações do adversário, assim o réu em sua contestação e o autor 
na “réplica”; como corolário do direito de ação, o direito à prova assegura a 
oportunidade de demonstração das alegações veiculadas; adotamos o livre 
convencimento motivado72, salvaguardando o juiz e as partes de conclusões 
apriorísticas do legislativo73 – o que permite a construção de uma decisão no 
caso concreto –, mas que também se revela como direito das partes a poste-
rior correção da decisão, uma vez que o convencimento livre está atrelado à 
necessária motivação (art. 131, CPC/73), isto é, aperfeiçoa-se com o “prin-
cípio da completude da motivação”74; em atenção ao princípio da dialetici-
dade75, os recursos devem ser alicerçados, apontando-se os motivos à re-

70. Sobre o tema, ver DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito proces-
sual civil e processo de conhecimento. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 431.

71. SILVA, Beclaute Oliveira. Op. Cit., p. 131. 
72. Também chamado de persuasão racional, cuidando-se de um misto dentre o sistema da prova 

legal e o da livre convicção¸ consagrado já ao tempo das codificações napoleônicas e vigente ainda 
hoje. SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 
1952, v. 1, p. 343. THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direi-
to processual civil e processo de conhecimento. 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 425.

73. Mas com o cuidado de que a verdade crida pelo magistrado não seja uma redução da realidade à 
sua representação subjetiva. STRECK, Lênio Luiz, O que é isto – decido conforme minha consciên-
cia? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 19. 

74. CAMBI, Eduardo. Op. Cit., p. 325.
75. Conforme preleção de Araken de Assis há diversos artigos no código afinados com o princípio 

em tela. Assim: Art. 514, inc. II; Art. 524, I e II; Art. 523, §3º; Art. 536; Art. 541, inc. I a III (p. u. do 
art. 541). Outrossim, mesmo quando da ausência de regra explícita sobre o tema para outras si-
tuações, seria falsa a crença de admissibilidade da impugnação quando desacompanhado de suas 
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forma, à invalidação ou à integração da decisão76; ora, como então acreditar 
que, sem incorrer em acinte a um ou mais desses princípios e regras – que 
se implicam e são implicados –, a decisão judicial possa se limitar à expo-
sição clara e fundamentada das razões de convencimento do magistrado, 
sem uma análise exaustiva dos argumentos que compõem a causa de pedir 
do autor (por hipótese de seu pedido ser rejeitado) ou do vencido (quando 
o pedido do autor for acolhido), e sem a valoração negativa da prova...?77 

4.2.	Obrigatoriedade	de	motivação	das	decisões,	cooperação	e	prece-
dentes	judiciais:	a	convergência	do	projeto	de	CPC

Consoante afirmado alhures, o art. 476, p. u., do CPC, desempenha um 
importante papel ao estipular critérios objetivos à determinação de uma 
sentença desmotivada. Assim, segundo a redação daquele dispositivo, care-
ce de fundamentação a decisão quando: “I – se limita a indicação, à repro-
dução ou à paráfrase de ato normativo78; II – empregue conceitos jurídicos 
indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 
III – invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra deci-
são79; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capa-
zes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Entendemos que a escolha do legislador merece aplausos. Fazemos uma 
única ressalva: a necessidade de um inc. V, no qual conste: “quando se limita 
à reprodução de ementas”; também uma hipótese de “pseudomotivação”80. 

razões. O próprio STF é taxativo quanto à matéria (Enunciado nº 284). Manual dos recursos. 2. ed. 
São Paulo: RT, 2008, p. 97.

76. Anote-se o nosso esforço de limitar os argumentos à compreensão do crivo – médio – dos dogmá-
ticos, sem apelar, por exemplo, à moderna concepção de democracia – democracia deliberativa –, 
na qual os cidadãos deixam a condição de destinatários das normas jurídicas, passando à condi-
ção de autores; na qual, ainda, a decisão judicial somente se impõe enquanto dotada de locução 
plural. Para além dos autores mencionados, cf. CABRAL, Antonio do Passo. Op. Cit., p. 109 e ss.

77. No escólio de Marinoni e Arenhart: “Porém, embora o que ocorra na prática possa parecer lógico, 
não é difícil corrigir o equívoco através da advertência de que não basta ao juiz aludir às provas 
que confirmam a hipótese por ele abraçada, já que isso está muito longe de ser uma justificativa de 
suas razões. Para que ele realmente possa justificar a sua decisão, não pode deixar de demonstrar 
que as eventuais provas produzidas pela parte perdedora não o convenceram.” E arrematam mais 
adiante: “Ora, dessa maneira o juiz não justifica as suas razões, mas sim as razões de uma das 
partes. Por isso é preciso eliminar o péssimo vício contido na sentença que pensa estar motivada 
ao justificar as razões do vencedor, supondo que os argumentos relativos para a não aceitação das 
provas da parte perdedora estejam implícitos”. Op. Cit., p. 266-267. 

78. Na emblemática passagem de Lomonaco: “o magistrado que dogmaticamente afirma, sem racioci-
nar, falta, em desprezo à lei, a seu dever”. apud COSTA, Alfredo Araújo Lopes da. Direito processual 
civil brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro, 1959, v. 3, p. 295, n. 282.

79. A invocação de motivos sempre deve ser contextualizada à realidade do caso submetido à jurisdi-
ção.

80. OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de; MITIDIERO, Daniel Francisco. Op. Cit., p. 48.
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Tal se deve à necessidade de evitar uma “cultura jurídica cuja função é re-
produzir decisões tribunalícias81” e que, ainda mais “burra”, sequer vai ao 
ponto de analisar, propriamente, a decisão que se reproduz. No particular, 
sem examinar ou discutir a decisão que se invoca como arrimo, sequer se 
pode falar no manuseio do precedente, uma vez que, não raro, o aresto alu-
dido não guarda semelhança ao caso em testilha.

Fora de nossa pretensão esmiuçar os reflexos de cada um dos incisos. 
Entendemos que o preceito do projeto de CPC parece fazer um apelo aos 
juízes pela superação do paradigma da modernidade, reforçando – desper-
tando (?) – seu papel hermenêutico. Ora, cediço que o papel do magistrado 
no atual cenário jurídico é completamente diverso do togado dos tempos 
em que vieram a lume as codificações napoleônicas. A atuação jurisdicional 
já não se amesquinha sob a influência de Escolas Hermenêuticas que, na es-
teira dos códigos, propugnem a deificação da lei e um magistrado “compro-
metido” à autoridade do legislador; valores epistemológicos que alimenta-
ram as bases do CPC/73 (não reformado) e que, já há algum tempo – com 
fôlego renovado diante do projeto – pretende-se a superação82. É o que fica 
escancarado no inc. I, censurando-se a mera alusão à incidência da lei, sem 
interpretar/aplicar o direito.

É com a fundamentação, a partir de um diálogo aprofundado com as 
partes, em regime colaborativo83; que permite a construção da norma de 
decisão – não, necessariamente, específica, possuindo aptidão para ser ge-
ral84; sem que o magistrado se aproprie da realidade (“assujeitando o obje-
to”); tampouco se limitando à reprodução acrítica das decisões dos tribunais 
superiores, cujo desconhecimento da ratio leva à barafunda do sistema de 
precedentes e inibe o processo de evolução e superação da jurisprudência; 
senão consciente da estrutura piramidal da organização judiciária, da vin-
culação dos precedentes; sem olvidar o seu papel hermenêutico ao desvelar 
da norma jurídica.

81. STRECK, Lênio Luiz. Op. Cit., p. 88.
82. Em outra oportunidade, sobre os reflexos do iluminismo racionalista nas codificações do direito 

processual, e com a memória do CPC/73, destacamos as seguintes: i) neutralidade do juiz; ii) 
defesa da autonomia da vontade; iii) incoercibilidade (intangibilidade) da vontade; iv) repúdio às 
formas sumárias de tutela processual. Cf. PEREIRA, Mateus Costa. O paradigma racionalista e sua 
repercussão no direito processual brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito). Recife, Universi-
dade Católica de Pernambuco – UNICAP, 2009.

83. A assunção de que o magistrado não assuma uma postura meramente receptiva do diálogo das 
partes, senão estando inserido nele, também pressupõe um maior rigor com a fundamentação 
das decisões. A fundamentação é o melhor caminho para se verificar em que medida o magistrado 
participou do diálogo. Sobre a necessidade do diálogo enquanto vinculação (observância) do pró-
prio magistrado ao contraditório, cf. CABRAL, Antonio do Passo. Op. Cit., p. 234 e ss.

84. DIDIER JR., Fredie; SARNO BRAGA, Paula; OLIVEIRA, Rafael. Op. Cit., p. 399.

	548	 Lucas B. de Macedo;  Mateus C. Pereira  e  Ravi de M. Peixoto



Em suma, os influxos “trazidos” – explicitados – pelo projeto impelem 
uma releitura do princípio da fundamentação. É o momento de ceder a pa-
lavra a Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, cujas palavras 
recebem novo alento diante dos pontos destacados ao longo do texto:

A regra segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena 
de nulidade (art. 93, IX, CF), precisa ser redimensionada na mesma proporção 
em que precisamos redimensionar a importância da motivação de uma decisão. 
Considerando que o precedente judicial é hoje uma realidade inexorável no nosso 
sistema jurídico, bem como que, em um sistema de precedente, a motivação é a 
pedra de toque, núcleo mesmo – até porque é nela que está o precedente –, é im-
prescindível exigir maior qualidade na fundamentação dos atos decisórios.

E continuam:
Não há mais como reputar suficiente à fundamentação de um ato decisó-
rio a mera repetição de termos postos na lei ou de ementas e excertos ju-
risprudenciais ou doutrinários. É preciso – e exigível – que a decisão judi-
cial se identifique exatamente as questões de fato que se reputaram como 
essenciais ao deslinde da causa e delineie também, de forma explícita, 
a tese jurídica adotada para a sua análise e para se chegar à conclusão 
exposta na parte dispositiva. É também preciso – e, igualmente, exigível – 
que, ao aplicar ou deixar de aplicar um precedente, o órgão jurisdicional 
avalie, de modo explícito, a pertinência de sua aplicação, ou não, ao caso 
concreto, contrapondo as circunstâncias de fato envolvidas aqui e ali e 
verifique se a tese jurídica adotada outrora é adequada, ou não, para o 
caso em julgamento85.	

Se no passado da tradição codificadora, acreditava-se que todo o direi-
to estaria contido no código, sendo, a um só tempo, garantia de previsibi-
lidade das decisões e possibilidade de correção futura, na medida em que 
se labora com a inexorabilidade da interpretação e criação, valorizando-se, 
em larga escala evolutiva, a função dos precedentes86 – vinculação natural 
das decisões que é potencializada pela estrutura piramidal de nossa organi-
zação judiciária; sem ressuscitar a crença de uma verdade real87; é natural 

85. Idem, Ibidem, p. 398.
86. “[...]. A situação dos países de direito civil afasta-se menos do que poderia parecer da dos países 

de common Law. Decerto que a força hierárquica da doutrina do precedente não é ensinada ne-
les: as jurisdições inferiores não têm o dever de se alinhar às decisões da corte suprema, mas só 
têm liberdade de se enganar e de se expor à reforma ou à cassação. No mais, neles a doutrina do 
precedente está presente sob uma forma velada: as jurisdições inferiores devem respeitar a lei, a 
qual é um texto interpretado pela corte suprema em cuja instância estão sediadas. Elas são, por 
conseguinte, censuradas por ter transgredido a lei, isto é, a interpretação que esta recebeu da 
jurisprudência anterior.” RIGAUX, François. A lei dos juízes. Trad. Edmir Missio. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 155.

87. Uma coisa é superar a crença de que seria possível alcançar a essência das coisas e, pois, a verda-
de. Diversa é considerá-la enquanto um valor que deve ser aproximado e ligado à ideia de neces-

Precedentes, cooperação e fundamentação: construção, imbricação e releitura 549



que o princípio da fundamentação seja repensado, tanto na perspectiva das 
partes, senão e, sobretudo, no controle de legitimidade88 e político da própria 
decisão. 
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Capítulo	XXX
O	projeto	do	Novo	Código	de	Processo	

Civil	e	a	ausência	de	previsão	do		
recurso	de	embargos	infringentes

Michel ferro e Silva1

SUMÁRIO	∙	Introdução ∙ Da origem e do cabimento do recurso de embargos infringentes ∙ 
Dos efeitos do recurso de embargos infringentes ∙ Do efeito suspensivo no futuro Código de 
Processo Civil ∙ Na defesa da manutenção do recurso de embargos infringentes no futuro 
regime ∙ Conclusão ∙ Bibliografia

Resumo	–	Trata o presente artigo da discussão que envolve a retirada 
do recurso de embargos infringentes no futuro Código de Processo Civil. 
Para tanto, inicialmente, faz-se breve lembrete da origem e do cabimen-
to de dito recurso, além de considerações a respeito do efeito suspensivo 
na vigente e na futura Lei Instrumental. Aborda os principais argumentos 
utilizados por aqueles que defendem o seu desaparecimento e, igualmen-
te, por aqueles que optam pela sua manutenção. Ao término, se fixa o en-
tendimento de que o recurso de embargos infringentes deve permanece 
na sistemática recursal nacional por não representar qualquer ameaça aos 
princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Ao contrário, 
proporciona a reabertura do debate da matéria divergente constante do 
acórdão não unânime a fim de preservar a segurança jurídica.

Palavras-chave	–	Recursos. Embargos. Infringentes. Ausência. Efeito. 
Suspensivo. Novo CPC. 

INTRODUçãO

Como sabido, encontra-se tramitando no Congresso Nacional projeto 
de lei para promulgação de um novo Código de Processo Civil que, caso 

1. Mestre em Direito do Estado (UNAMA). Especialista em Direito Processual (UNAMA). Professor 
de Direito Processual Civil do CESUPA – Centro Universitário do Pará (graduação e especialização) 
e da FAP – Faculdade do Pará. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Mem-
bro fundador da Associação Norte Nordeste de Professores de Processo – ANNEP. Advogado em 
Belém/ PA.
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aprovado, implicará numa série de alterações na sistemática processual na-
cional.

O anteprojeto ficou a cargo de uma comissão de renomados juristas, 
capitaneada pelo hoje Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ten-
do sido aprovado no Senado Federal, sob o número PL 166/2010.

No próprio Senado Federal, diversas alterações foram realizadas no 
texto originalmente apresentado, resultado do relatório-geral apresentado 
pelo Senador Valter Pereira.

Até a data em que o presente artigo foi escrito, o projeto encontrava-se 
aguardando votação na Câmara dos Deputados.

Mediante análise do texto do projeto se percebe a clara intenção em 
se tentar imprimir uma maior celeridade ao processo civil nacional para, 
segundo os seus autores, proporcionar respostas aos anseios da sociedade 
de uma justiça mais eficaz.2

  Exemplo disso é a ausência de previsão de cabimento do recurso de 
embargos infringentes, cujo desaparecimento já vinha sendo defendido por 
boa parte da doutrina.

As discussões envolvendo os embargos infringentes sempre tiveram 
dois pilares. De um lado, o argumento de que a sua manutenção provocaria 
retardamento desnecessário ao fornecimento da tutela jurisdicional e, de 
outro, que a sua permanência representaria uma homenagem à segurança 
jurídica. 

Vê-se que os autores do projeto do Novo Código de Processo Civil opta-
ram pelo primeiro.

Será, contudo, que a extinção do recurso de embargos infringentes ge-
rará o efeito pretendido? Com a sua extinção, aliada a outras alterações no 
sistema recursal, teremos a celeridade almejada? Pode-se dizer que o men-
cionado recurso é um dos vilões que age contra a garantia constitucional da 
razoável duração do processo? 

O presente trabalho se propõe a tratar destas questões, buscando con-
tribuir para o debate que orbita tal tema.

2. Em diversos trechos da Exposição de Motivos se percebe a referida intenção. Nesse sentido: “O 
novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, por-
que mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. A simplificação do sistema, além 
de proporcionar-lhe coesão mais visível, permite ao juiz centrar sua atenção, de modo mais inten-
so, no mérito da causa”. 



1.	DA	ORIgEM	E	DO	CABIMENTO	DO	RECURSO	DE	EMBARgOS	INFRIN-
gENTES

A doutrina costuma atribuir ao direito português a origem do recurso 
de embargos infringentes,3 tendo havido a sua incorporação ao direito bra-
sileiro.

Antes mesmo do Código de Processo Civil de 1939 (CPC/ 39), diplomas 
legais, dentre eles, a Disposição Provisória, de 29.11.1832, o Regulamento 
n. 737 e a Lei n. 319, de 25.11.1936, já previam o cabimento do referido 
recurso.

O Código de Processo Civil de 1939 manteve o seu cabimento, nomi-
nando-o por embargos de nulidade e infringentes do julgado.4 O art. 833 
tratava das hipóteses em que dito recurso possuía cabimento. O Decreto 
n. 8.570, de 08.01.1946, alterou o art. 833, do CPC/39, estabelecendo que:

Art. 833. “Além dos casos em que os permitirem os arts. 783, § 2º, e 839, admitir-
-se-ão embargos de nulidade e infringentes do julgado, quando não for unânime 
a decisão proferida em grau de apelação, em ação rescisória e em mandado de se-
gurança. Se o desacordo for parcial os embargos serão restritos à matéria objeto 
da controvérsia”. 

Vale lembrar que, sob a vigência do CPC/39, somente as sentenças de-
finitivas se mostravam recorríveis pelo recurso de apelação. Já as sentenças 
terminativas – extintivas do processo sem julgamento de mérito – eram re-
corríveis pelo agravo de petição.

Portanto, o recurso de embargos infringentes possuía cabimento con-
tra decisão não unânime que julgasse a apelação, a ação rescisória e o man-
dado de segurança.

Com a promulgação do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), res-
tou ratificada a sua previsão, todavia, o recurso passou a ser chamado de 
embargos infringentes, expressão que é mantida até os dias atuais.

A nova lei retirou o cabimento do recurso contra a decisão que julgasse 
o mandado de segurança, permanecendo as outras duas hipóteses. 

Sob a égide do CPC/73, as sentenças (sejam elas com ou sem resolução 
do mérito) passaram a ser impugnáveis pelo mesmo recurso – apelação. 
Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha lembram que:

3. Assim, por todos, DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. curso de direito processual 
civil. V. 3. Salvador: JusPODIVM, 2011, p. 218.

4. Art. 808, II.
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“De acordo com a regra antiga, em vigor antes da modificação levada a cabo pela 
Lei n. 10.352/2001, para fins de cabimento dos embargos infringentes, pouco im-
portava o conteúdo do acórdão embargado. Desde que fosse proferido por maio-
ria de votos, era irrelevante que tivesse anulado, reformado ou mantido a senten-
ça: cabíveis seriam os embargos infringentes”.5

Pois bem, em razão da promulgação da Lei n. 10.352/2001, que alterou 
a redação do art. 530, do CPC, o recurso de embargos infringentes passou a 
ter cabimento apenas contra acórdão não unânime que houver reformado, 
em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente 
a ação rescisória.

Boa parte da doutrina tem admitido a utilização dos embargos infrin-
gentes contra acórdãos proferidos, por maioria de votos, na remessa neces-
sária (art. 475, do CPC), desde que tenha havido a reforma da sentença. Este 
é o entendimento, dentre outros, de José Carlos Barbosa Moreira,6 Fredie 
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha.7 No entanto, há entendimen-
to sumulado do Superior Tribunal de Justiça em sentido diametralmente 
oposto.8

Há outras situações que provocam cizânia na doutrina e na jurispru-
dência. São os casos do cabimento do recurso contra decisão que: a) julgar 
embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em apelação 
ou ação rescisória; b) julgar agravo retido que envolva o mérito da causa;9 
c) alterar o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.10

5. DIDIER JR; CUNHA, op. cit., p. 221.
6. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. o novo processo civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 

p. 149.
7. DIDIER JR., CUNHA, op. cit., p. 228.
8. Enunciado 390 da Súmula de Jurisprudência – “Nas decisões por maioria, em reexame necessário, 

não se admitem embargos infringentes”.
9. O enunciado 255 da Súmula de Jurisprudência do STJ fixou entendimento no sentido de que: “Ca-

bem embargos infringentes contra acórdão, proferido por maioria, em agravo retido, quando se 
tratar de matéria de mérito.” Referido entendimento tem provocado críticas por parte da doutrina 
em razão do STJ não admitir a utilização dos infringentes na hipótese de reforma da sentença 
através da remessa necessária. No particular, merece destaque o seguinte comentário: “Se o cabi-
mento dos infringentes deve ser restritivo, atrelado à literalidade do comando normativo contido 
no art. 530, não faz sentido ampliá-lo no caso em análise (acórdão de agravo que possua conteúdo 
meritório e reforme, por maioria, decisão interlocutória) e não fazê-lo em outras situações análo-
gas (como, v.g., o acórdão que reforme a sentença, por maioria, em sede de remessa necessária)” 
(KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, Antonio Adonias. Manual de processo civil. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p. 800).

10. Leonardo José Carneiro da Cunha já se manifestou no sentido de que, mesmo diante do seu ma-
nifesto caráter acessório, o capítulo da decisão que trata dos honorários advocatícios, caso re-
formado, por acórdão não unanime, deve ser objeto da interposição de embargos infringentes. 
Nesse sentido, v., embargos infringentes contra parte do acórdão que trata dos honorários 



É de fácil percepção que, no decorrer dos anos, o legislador nacional re-
duziu consideravelmente as hipóteses de cabimento do recurso aqui trata-
do, a ponto de limitá-lo às situações ao norte citadas. Ressalta-se, contudo, 
que em todas as hipóteses é preciso que a decisão seja colegiada (acórdão) 
e não unânime (por maioria de votos). 

Em vista disso, pouquíssimas são as decisões judiciais presentes no dia 
a dia forense que podem ser contrastadas pelo recurso de embargos in-
fringentes, sendo certo que sua interposição se justifica pela “conclusão de 
cada voto, não pelas razões invocadas para fundamentá-lo: a desigualdade 
de fundamentações não é suficiente para tornar embargável o acórdão”.11 
Em outras palavras, se os julgadores utilizaram fundamentação diversa, to-
davia, a conclusão foi a mesma, incabível os embargos infringentes por se 
tratar de acórdão unânime. 

A melhor doutrina o tem considerado recurso de fundamentação livre 
e não vinculada. Neste sentido, Flavio Cheim Jorge já se manifestou:

“É errado supor, como se poderia cogitar, que os embargos infringentes são re-
curso de fundamentação vinculada. O que há de vinculado nos embargos infrin-
gentes é apenas o seu efeito devolutivo, visto somente levar ao conhecimento do 
órgão julgador, o conteúdo do voto vencido. No entanto, existindo voto vencido, 
a fundamentação dos embargos é a mais ampla possível, não dependendo o seu 
cabimento da presença de um determinado defeito ou vício na decisão.”12

Rodrigo Klippel e Antonio Adonias Bastos ratificam o entendimento 
acima, afirmando que:

“Embora seja difícil encontrar, na prática forense, uma decisão judicial atacável 
por embargos infringentes, dada a quantidade de características que deve pos-
suir, uma vez cabível o recurso é possível que se realize ampla crítica ao julgado, 
atacando e corrigindo qualquer tipo de vício que tenha, de forma (error in proce-
dendo) ou de conteúdo (error in judicicando).”13

Assim, sendo recurso de fundamentação livre, assegura-se ao embar-
gante o direito de alegar em suas razões recursais qualquer matéria que 
critique ou impugne a decisão dada. A finalidade, contudo, é tentar fazer 

advocatícios. In revista de processo, São Paulo, v. 154, dez/ 2007, pp. 156-62. No próprio Supe-
rior Tribunal de Justiça não há entendimento pacificado a respeito do tema, o que provoca enorme 
insegurança jurídica.

11. BARBOSA MOREIRA, op. cit, p. 149. No mesmo sentido, v., BUENO, Cassio Scarpinella. curso Siste-
matizado de direito processual civil. V. 5. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 242; DIDIER JR. e CUNHA, 
op. cit., p. 240. E, ainda, SANTOS, Moacyr Amaral. primeiras linhas de direito processual civil. 
V. 3. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 150.

12. Teoria Geral dos recursos cíveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 35.
13. KLIPPEL; BASTOS, op. cit., p. 796. 
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com que o voto vencido (favorável ao recorrente) havido no julgamento da 
apelação ou da ação rescisória passe a ser o voto vencedor.

2.	DOS	EFEITOS	DO	RECURSO	DE	EMBARgOS	INFRINgENTES

Em razão de sua natureza jurídica, o recurso de embargos infringentes 
é dotado de efeito devolutivo, limitado à divergência existente no acórdão 
impugnado. Com efeito, se a divergência for parcial, somente em relação a 
ela é que haverá nova análise pela superveniência do julgamento do recur-
so.14 Assim, no julgamento do recurso de embargos infringentes não po-
derá o órgão jurisdicional de segundo grau adentrar na análise da matéria 
que tenha sido decidida por unanimidade, o que somente poderá ocorrer 
nas instâncias superiores e desde que haja a interposição dos recursos ex-
cepcionais, com o correspondente preenchimento de seus pressupostos de 
admissibilidade.15

Em geral, o recurso também é dotado de efeito suspensivo, o que impe-
de a execução provisória do acórdão. Diz-se “em regra” pelo fato de que os 
embargos infringentes terão ou não citado efeito de acordo com o regime 
em que foi recebida a apelação. 

Ora, como a regra é que o recurso de apelação tenha o efeito suspensivo, 
os embargos infringentes, caso interpostos, também o terão. Nas hipóteses 
contidas nos incisos do art. 520, do CPC, eventual apelação será desprovida 
de efeito suspensivo e, por via de conseqüência, eventuais embargos tam-
bém.16 

No tocante os embargos infringentes interpostos contra acórdão não 
unânime que tiver julgado procedente a ação rescisória, a doutrina diverge 
a respeito da presença ou não do efeito suspensivo.

Concordamos com o entendimento defendido por Cassio Scarpinella 
Bueno, segundo o qual:

“[...] O recurso de embargos infringentes, destarte, não tem, por si só, o condão de 
alterar o estado de exeqüibilidade da decisão rescindenda, que terá sido ou não 
afetada por anterior decisão a este respeito. Não há, contudo, óbice para que, por 
ocasião da interposição dos embargos infringentes, a anterior decisão seja revis-

14. Cf. BUENO, op. cit., p. 247.
15. Cf. CÂMARA, Alexandre Freitas. lições de direito processual civil. V. II. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006, pp. 120-1.
16. No mesmo sentido, dentre outros, v. CÂMARA, op. cit., p. 120; MARQUES, José Frederico. Manual 

de direito processual civil. V. II. Campinas: Millennium, 2003, p. 425; DIDIER JR; CUNHA, op. cit., 
p. 238.



ta à luz de novos fundamentos trazidos pelos interessados, quando, até mesmo, 
eventual animo procrastinador do embargante poderá ser levado em conta para 
aquela finalidade”.17 

Portanto, para nós, a simples interposição dos infringentes não retira 
a força executiva do acórdão rescindendo, notadamente quando deferido 
eventual pedido de concessão de tutela antecipada ou medida cautelar (art. 
498, do CPC).18

Apenas para registro, os embargos infringentes também são dotados 
de efeito translativo, isto é, neles se mostra possível a análise de matérias 
de ordem pública, ainda que as mesmas não tenham sido objeto de diver-
gência.19 Referida conclusão se deve em decorrência da própria natureza 
ordinária do recurso ora tratado. 

No tocante aos demais efeitos recursais, para o presente estudo, não há 
nada digno de nota.	

3.	DO	EFEITO	SUSPENSIVO	NO	FUTURO	CóDIgO	DE	PROCESSO	CIVIL

No atual Código de Processo Civil, em regra, os recursos são dotados de 
efeito suspensivo, o que impede que a decisão impugnada possa, desde logo, 
produzir os seus efeitos.

A apelação e, como dito, os embargos infringentes possuem o efeito 
suspensivo, impedindo que se instaure a execução provisória do julgado. Em 
tais casos, o efeito decorre da própria lei (ope legis).

Na verdade, conforme já sustentado pela melhor doutrina, a condição 
de suspensão é inerente ao próprio direito de recorrer, uma vez que, publi-
cada a decisão, referida condição permanecerá até que haja o decurso de 
todo o prazo para a prática do ato. Havendo a interposição do recurso, a 
suspensividade seguirá até que o mesmo seja julgado.

Assim, a suspensão está intimamente ligada à própria decisão dada, 
permanecendo a produzir efeitos enquanto estiver pendente o julgamento 
do recurso interposto contra ela.

Não é demais lembrar as lições de Nelson Nery Junior, que reforçam o 
pensamento acima:

17. BUENO, op. cit., p. 252. Fredie Didier Jr e Leonardo José Carneiro da Cunha entendem de modo 
diferente (op. cit, p. 238).

18. No mesmo sentido, v. JORGE, op. cit., p. 261.
19. NERY JUNIOR, Nelson. princípios fundamentais – Teoria Geral dos recursos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2000, pp. 377-8.

O projeto do Novo Código de Processo Civil e a ausência de previsão... 561



562	 Michel Ferro e Silva

“Do contrário, a entender-se o início do efeito suspensivo apenas depois de efe-
tivamente interposto o recurso, a decisão poderia produzir efeitos nesse prazo e 
tornar não efetivo o efeito suspensivo do recurso que vier a ser interposto. Essa 
condição suspensiva, portanto, se opera mesmo antes da interposição do recurso. 
Para os recursos previstos na lei sem efeito suspensivo, o raciocínio não se aplica 
e a decisão, tão logo é publicada, passa a produzir efeitos, ensejando inclusive sua 
execução provisória [...]”.20

No caso específico dos embargos infringentes, em razão da presença 
do efeito suspensivo, eventual acórdão permanecerá sem produzir efeitos, 
impedindo a instauração da execução provisória. 

A tendência no futuro Código de Processo Civil é a de que tenhamos 
uma modificação nessa sistemática.

Com efeito, o Anteprojeto do Novo Código de Processo, que originou 
o PL 166/ 2010, prevê que, em regra, os recursos não serão mais recebi-
dos no efeito suspensivo, permitindo, desde logo, que se instale o módulo 
de cumprimento provisório da decisão. Reportamo-nos ao art. 908, do PL 
166/2010.21

Previu-se, contudo, a possibilidade de obtenção de efeito suspensivo, 
mediante requerimento endereçado ao relator e desde que o recorrente de-
monstre a probabilidade de provimento do recurso (art. 908, §§ 1º e 2º).22

Diante disso, pelo PL 166/2010, o efeito suspensivo deixa de ser ope 
legis e passa a ser ope judicis, mediante provocação da parte.

É evidente que a intenção da comissão de juristas encarregada de ela-
borar o Anteprojeto buscou viabilizar o cumprimento imediato da decisão, 
o que merece aplausos. 

A retirada do efeito suspensivo é, indiscutivelmente, importante meca-
nismo para garantir uma razoável duração do processo, uma vez que per-
mite uma racional distribuição do ônus do tempo entre as partes.23

20. NERY JUNIOR, op. cit., pp. 383-4.
21. Art. 908. “Os recursos, salvo disposição legal em sentido diverso, não impedem a eficácia da deci-

são”.
22. § 1º “A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se demonstrada probabilidade de 

provimento do recurso.” § 2º “O pedido de efeito suspensivo durante o processamento do recurso 
em primeiro grau será dirigido ao tribunal, em petição autônoma, que terá prioridade na distri-
buição e tornará prevento o relator.”

23. Cf. BASTOS, Antonio Adonias. A razoável duração do processo. Salvador: JusPODIVM, 2009, p.60.



A exclusão do efeito suspensivo restou mantida no relatório-geral do 
Senador Valter Pereira. Contudo, houve a inclusão de dispositivo que tem 
merecido duras críticas por parte da doutrina.24 Trata-se do § 3º, do art. 
949.25

Através do citado dispositivo, nos casos de apelação, o simples protoco-
lo do requerimento de concessão de efeito suspensivo impede a eficácia da 
sentença até que o mesmo seja apreciado pelo relator. 

Em outras palavras, em termos práticos, não há efeito suspensivo, no 
entanto, este é obtido pelo simples protocolo da petição endereçada ao re-
lator com tal objetivo, sendo irrelevante que os argumentos do recorrente 
tenham ou não sustentação. O mero protocolo é suficiente para que a deci-
são fique sem eficácia, sendo irrecorrível a que concede o efeito suspensi-
vo.26

4.	NA	DEFESA	DA	MANUTENçãO	DO	RECURSO	DE	EMBARgOS	INFRIN-
gENTES	NO	FUTURO	REgIME	

Parece-nos equivocada a iniciativa de se promover a retirada do recur-
so de embargos infringentes do sistema recursal nacional.

É de longa data a discussão envolvendo tal tema. 

Inicialmente, tomemos como referência um dos principais argumentos 
de quem defende o seu desaparecimento.

Muito já se disse que a manutenção dos embargos infringentes provoca 
desnecessário retardamento no fornecimento da tutela jurisdicional, uma 
vez que dito recurso, caso interposto, implicará na suspensão da eficácia do 
acórdão não unânime prolatado, justamente em decorrência da presença 
do efeito suspensivo. 

Da mesma forma, já se sustentou que o recurso é ultrapassado, somen-
te contribuindo para a postergação do processo, uma vez que não se justi-
ficaria o rejulgamento da causa apenas em razão da presença de um voto 

24. Nesse sentido, v., RIBEIRO, Isabela Lessa de Azevedo Pinto; PEREIRA, Mateus Costa; AZEVEDO 
NETO, João Luiz Lessa. do efeito suspensivo no projeto do novo cpc: A (não) superação de um 
paradigma. In: o projeto do novo código de processo civil: Estudos em homenagem ao Professor 
José de Albuquerque Rocha. Salvador: JusPODIVM, 2011, pp. 174-8.

25. §3º “Quando se tratar de pedido de efeito suspensivo a recurso de apelação, o protocolo da peti-
ção a que se refere o §2º impede a eficácia da sentença até que seja apreciado pelo relator.” 

26. §4º “É irrecorrível a decisão do relator que conceder o efeito suspensivo.”
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vencido. Nesses sentidos, já se pronunciaram, dentre outros, Paulo Afonso 
de Souza Sant´Anna27 e Alexandre Freitas Câmara.28 

Percebe-se, portanto, que a tese defendida está sedimentada na celeri-
dade processual, sendo os infringentes, instituto que lhe provocaria prejuí-
zo. Em outras palavras, conforme defendido por Alexandre Freitas Câmara, 
a simples presença de um voto divergente num julgamento colegiado não 
deve ser motivo para que se recorra da referida decisão.29 

Do ponto de vista do atual Código de Processo Civil, o argumento utili-
zado parece tentador.

Ocorre que, como vimos nas linhas anteriores, a tendência na futura Lei 
de Ritos é a retirada do efeito suspensivo, cabendo-lhe a sua concessão me-
diante requerimento do recorrente e análise ulterior por parte do relator.

Nesse caso, se houvesse a manutenção do recurso de embargos infrin-
gentes, eventual acórdão não unânime poderia, desde logo, ser objeto de 
execução provisória, ou seja, mesmo na pendência do julgamento do recur-
so, a parte beneficiada pelo acórdão já poderia gozar de seus efeitos.

Em nossa opinião, as alterações que se pretende introduzir, com a re-
tirada do efeito suspensivo decorrente da lei, servem para reforçar a idéia 
de que o recurso deve ser mantido. Tal raciocínio é pautado no fato de que 
como os infringentes seguem a sorte da apelação, inexistindo efeito suspen-
sivo nesta, naqueles também inexistirá. 

Ora, considerando que a sua interposição não implicaria na perda de 
eficácia do acórdão não unânime, o principal argumento daqueles que de-
fendem o seu desaparecimento cai por terra. 

É que, caso o seu cabimento fosse mantido, não haveria impedimento 
ao cumprimento imediato do acórdão não unânime; a não ser que o recor-
rente obtivesse efeito suspensivo através de requerimento apresentado ao 
relator.

Assim, para nós o argumento acima deixa de poder ser sustentado pela 
superveniência do novo CPC, uma vez que lá, predominará a ausência do 

27. Cf. uma segunda visão dos embargos infringentes de acordo com a lei 10.352/2001. In: As-
pectos polêmicos e atuais dos Recursos Cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 485-539. Afirma citado autor que: “Esse tipo de recurso, 
que já se mostrava insustentável há trinta anos, hoje em dia, com a crescente exigência de rapidez 
e eficiência, torna-se completamente injustificado. A sociedade contemporânea não mais permite 
a demora na prestação jurisdicional, sendo inúmeros os exemplos de inovações processuais que 
visam uma maior celeridade [..]”.

28. Op. cit., p. 114.
29. Idem, p. 114.



efeito suspensivo. Caso houvesse uma manutenção do recurso, a sua inter-
posição não impediria que se promovesse a execução provisória do julgado, 
inclusive, com a prática de atos de invasão patrimonial.

Por outro lado, os defensores da permanência do recurso em nosso 
sistema, o fazem pautados na idéia de que os embargos infringentes favo-
recem a segurança jurídica, uma vez que, caso interpostos, objetivam fazer 
com que o voto vencido prevaleça.30 O argumento é mais do que legítimo.

Não é demais lembrar que uma das hipóteses de cabimento do recurso 
envolve a desconstituição da coisa julgada, o que se dá pelo acolhimento 
de eventual ação rescisória. Ora, diante da existência de voto vencido, que 
opta pela manutenção da decisão transitada em julgado, cremos ser melhor 
a reabertura do debate, ainda na instância originária, a fim de que a coisa 
julgada seja prestigiada.31

A outra hipótese de cabimento do recurso, como sabido, envolve a re-
forma da sentença de mérito pelo acolhimento da apelação. Neste caso, o 
que se tem é verdadeiro empate, ou seja, dois magistrados favoráveis pela 
reforma da decisão e outros dois pela sua manutenção.32 Com os infringen-
tes reabre-se a discussão, ainda na instância ordinária, a fim de que se veri-
fique se o voto vencido não merece acolhimento.

Outro argumento constantemente utilizado por aqueles que defendem 
a sua extinção, seria o fato de que os embargos infringentes sobrecarrega-
riam desnecessariamente os tribunais.

Data vênia, referido argumento parece-nos desprovido de fundamento. 
Com efeito, em razão das alterações operadas em seu regime de cabimento 
é, indiscutível, ser diminuto o número de embargos infringentes interpos-
tos no dia a dia forense, o que, convenhamos, não sobrecarrega as instân-

30. Cf. BUENO, op. cit., p. 241.
31. No mesmo sentido, v., BUENO, op. cit., p. 246. E, ainda: “Os embargos infringentes exercem, no 

processo da ação rescisória, a função de protetor da coisa julgada material. Sendo certo que a 
desconstituição do provimento coberto pela autoridade de coisa julgada é absolutamente excep-
cional no sistema processual, os embargos infringentes funcionam como um escudo protetor da-
quela autoridade.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação rescisória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, p. 213).

32. O raciocínio é de Alexandre Freitas Câmara, que afirma: “É que neste caso, se somarmos o juiz que 
proferiu a sentença reformada ao que proferiu o voto vencido no julgamento da apelação, verifica-
remos que, uma vez ultimado o julgamento desse recurso, dois magistrados terão se manifestado, 
no mérito, em um sentido, enquanto dois outros (os que proferiram os votos vencedores na apela-
ção) terão se manifestado em sentido diverso. Tem-se, assim, um verdadeiro empate, servindo os 
embargos infringentes para permitir o desempate no julgamento”. (lições de direito processual 
civil. V.II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.115. 
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cias recursais. Pouquíssimas são as situações que dão azo à interposição 
do recurso, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com as decisões 
interlocutórias, impugnáveis pelo recurso de agravo.33 

José Henrique Mouta Araújo e Gustavo Vaz Salgado ratificam o pensa-
mento de que o número de embargos infringentes é pequeno em compara-
ção ao bem que pode por eles ser proporcionado.34

E ainda existe a questão da eficiência. Rodrigo Klippel e Antonio Ado-
nias Bastos citam pesquisa realizada no Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, que aponta para 33% de provimento de embargos infrin-
gentes, o que representa um número expressivo.35 Melhor seria, portanto, 
que antes de optar pela sua exclusão, o legislador nacional se preocupasse 
em levantar e analisar números a fim de apurar o percentual de acolhimen-
to do recurso em todos os tribunais do país.

É evidente que o legislador nacional deve se preocupar em tornar o pro-
cesso civil brasileiro menos burocrático, mais eficiente, mais célere. No en-
tanto, a celeridade processual e a razoável duração do processo não precisam 
estar dissociadas da segurança jurídica e de outros valores tão importantes 
quanto. Da mesma forma, a busca pela eficiência não está, obrigatoriamente, 
sedimentada na rapidez, na celeridade.36 Há outros fatores que precisam ser 
levados em consideração e, para nós, não é a retirada de um recurso que per-
mitirá ser alcançado o desiderato pretendido pelo legislador.

Celeridade não pode ser a única mola propulsora das reformas na le-
gislação processual. Vale lembrar importante lição de Nelson Nery Junior:

“A busca da celeridade e razoável duração do processo não pode ser feita a esmo, 
de qualquer jeito, a qualquer tempo, desrespeitando outros valores constitucio-
nais e processuais caros e indispensáveis ao estado democrático de direito. O mito 
da rapidez acima de tudo e o submito do hiperdimensionamento da malignidade 
da lentidão são alguns dos aspectos apontados pela doutrina como contraponto à 

33. A tendência no futuro CPC é a de que as decisões interlocutórias, em regra, sejam irrecorríveis. So-
mente em casos excepcionais poderão ser objeto de agravo de instrumento. Novamente, pretende 
o legislador retirar um “pedaço do fígado” do recurso de agravo, objetivando retirar-lhe a força. 
Nesse sentido, merece destaque, interessante comparação feita entre o agravo e a figura mitoló-
gica do Prometeu, conforme exposto por WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova Sistemática processual civil. V. 
2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pp. 238-45.

34. ARAÚJO, José Henrique Mouta; SALGADO, Gustavo Vaz. recursos cíveis: Manual sobre as altera-
ções ocorridas na reforma processual. Curitiba: Juruá, 2003, p. 40.

35. KLIPPEL; BASTOS, op. cit., p. 793.
36. No mesmo sentido, ver SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. processo constitucional: Nova concepção 

de jurisdição. São Paulo: Método, 2008, p. 164.



celeridade e à razoável duração do processo que, por isso, devem ser analisados e 
ponderados juntamente com outros valores e direitos constitucionais fundamen-
tais, notadamente o direito ao contraditório e à ampla defesa”.37

Prossegue o autor defendendo que a razoável duração do processo 
deve ser aferida de acordo com critérios objetivos, “já que não se afigura 
possível o tratamento dogmático apriorístico da matéria”.38 Referido autor 
aponta como critérios, dentre outros, a atividade e o comportamento das 
autoridades judiciárias e administrativas competentes e a fixação legal de 
prazos para a prática de atos processuais que assegure efetivamente o di-
reito ao contraditório e à ampla defesa.39

Antonio Adonias Bastos, acertadamente, manifesta-se no sentido de 
que a demora na solução dos conflitos decorre de fatores intrínsecos40 e ex-
trínsecos do processo, sendo os últimos resultado da “ineficiência do apa-
rato estatal para uma prestação jurisdicional qualificada”.41

Roberto Antônio Darós Malaquias lembra que um dos principais fato-
res para o atraso na entrega da prestação jurisdicional decorre da insufici-
ência de magistrados e servidores para fazerem frente às demandas.42

Todos estão corretos.

De nada adiantará a promulgação de um novo Código de Processo Civil 
se reformas administrativas não forem realizadas. Aliado a isso, por me-
lhor que seja a lei, se não houver comprometimento por parte do Judiciário, 
tudo restará igual.

De uma vez por todas é preciso que o magistrado brasileiro absorva a 
idéia de que é um servidor público e, despindo-se do ranço que tem marca-
do a atividade ao longo do tempo, assumir a responsabilidade direta pelo 
fornecimento de uma justiça pautada na eficiência e no respeito aos direi-
tos fundamentais.43

37. NERY JUNIOR, Nelson. princípios do processo na constituição federal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 318.

38. NERY JUNIOR, op. cit., p. 315.
39. Idem, p. 315.
40. O autor, de maneira correta, lembra que os fatores intrínsecos que provocam a lentidão do proces-

so podem ser combatidos através da previsão de sanções penais, civis e administrativas. (Op. cit., 
p. 74).

41. Idem, p.77. 
42. A função social do processo no estado democrático de direito. Curitiba: Juruá, 2011, p. 231.
43. Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. direito e processo. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 81. Afir-

ma o citado autor que: “[...] somente se pode falar em efetividade do processo se o seu resultado 
for socialmente útil, proporcionando ao titular de um direito, em cada caso concreto, o aceso à 
ordem jurídica justa. Fala-se em adequada proteção jurídica como um dos direitos inalienáveis da 
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Paralelamente a isso, é preciso que haja a desburocratização dos ser-
viços, ao lado de um investimento sério em infra-estrutura, capacitação e 
reciclagem de juízes e servidores, além da criação de novas varas e abertura 
de novos concursos públicos para preenchimento de cargos.

Se tais medidas não forem realizadas nada mudará e, logo, estaremos 
novamente pensando em novos meios ou alternativas capazes de imprimir 
ao processo a celeridade pretendida. Por via de conseqüência, reformas na 
futura lei serão propostas, o que enfraquece o sistema.

Diferentemente do que muitas vezes é sustentado, o recurso de embar-
gos infringentes não serve apenas para prestigiar o voto vencido. O que há, 
na verdade, é prestígio à instância ordinária, que terá nova oportunidade de 
avaliar se a decisão tomada por maioria de votos está ou não correta, o que 
poderá ser alcançado em decorrência do efeito devolutivo amplo presente 
nos infringentes. Evita-se com isso, a desnecessária interposição de recur-
sos excepcionais, provocando, aí sim, sobrecarga às instâncias superiores.44 

A prática forense revela que, havendo voto vencido, os novos magis-
trados, responsáveis pelo julgamento dos infringentes, se preocupam em 
analisar muito melhor a controvérsia, não se limitando apenas a julgar com 
a maioria. Diferentemente, não raro, os magistrados que participam de um 
julgamento colegiado se limitam a votar de acordo com o relator, não se 
preocupado de maneira satisfatória em adentrar na análise da controvérsia.

Assim, sob diversos pontos de vista é que se propõe a manutenção do 
recurso de embargos infringentes no futuro Código de Processo Civil. 

Lamentamos, profundamente, que tais aspectos não estejam sendo 
considerados pelo legislador. Espera-se, contudo, que o debate ressurja na 
Câmara dos Deputados para que, no futuro, não nos arrependamos. 

CONCLUSãO
Respeitando-se, por certo, as limitações decorrentes de trabalhos des-

sa natureza, as seguintes conclusões puderam ser alcançadas:
1. O legislador responsável pelo futuro Código de Processo Civil não pre-

tende manter o recurso de embargos infringentes na sistemática recur-
sal nacional, sob o argumento de que citado recurso seria prejudicial 
aos anseios de um processo mais célere e menos burocrático.

pessoa humana, incluindo-se nesse rol o direito a um processo adequado e justo, que assegure ao 
titular do interesse protegido possibilidade de tutela efetiva.”

44. No mesmo sentido, conferir, CARREIRA ALVIM, J.E. código de processo civil reformado.	Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 252.



2. Diferentemente do pretendido, o recurso de embargos infringentes não 
pode ser considerado vilão no citado propósito, seja em decorrência da 
diminuta quantidade de recursos dessa natureza que são interpostos, 
seja porque as suas hipóteses de cabimento restaram limitadas, após 
sucessivas reformas no vigente CPC.

3. O recurso de embargos infringentes provoca diversos benefícios, den-
tre os quais: a) a reabertura da matéria objeto de divergência, na pró-
pria instância ordinária, evitando-se a interposição de recursos excep-
cionais aos Tribunais Superiores; b) a segurança jurídica, uma vez que 
uma de suas hipóteses de cabimento envolve a desconstituição da coisa 
julgada; c) o rejulgamento da causa por magistrados que cuidarão de 
analisar de maneira mais aprofundada o objeto da divergência, diferen-
temente, do que ocorre, na maioria das vezes, em que os magistrados 
que compõem órgãos colegiados apenas se limitam em votar “de acor-
do” com o relator.

4. Outro argumento favorável à manutenção dos embargos infringentes 
está no fato de que, no futuro Código de Processo Civil, em regra, os re-
cursos não mais serão recebidos no efeito suspensivo, o que permitirá a 
execução provisória do acórdão não unânime. Assim, caso houvesse a sua 
manutenção, não implicariam no sobrestamento da atividade executiva.

5. As reformas na legislação processual não podem ser pautadas apenas 
na ânsia de tornar o processo mais célere, uma vez que existem outros 
fatores que também precisam ser levados em consideração. Celeridade 
e efetividade não são expressões sinônimas.

6. De nada adiantará a promulgação de um novo Código de Processo Civil 
se não houver uma conjugação de aspectos, dentre os quais, reforma 
administrativa, conscientização do Judiciário, investimento em infra-
-estrutura, desburocratização dos serviços, capacitação e atualização 
de magistrados e servidores.
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Capítulo	XXXI
Anotações	sobre	os	Negócios	Jurídicos	
Processuais	no	Projeto	de	Código		

de	Processo	Civil

pedro Henrique pedrosa nogueira1

SUMÁRIO	•	1. Sobre o conceito de negócio jurídico processual; 2. Análise crítica 3. O pro-
jeto do novo CPC e algumas figuras negociais; 3. O projeto do novo CPC e algumas figuras 
negociais; 4. Os acordos de procedimento; 5. Sugestões para a adoção de acordos de proce-
dimento no projeto do novo Código de Processo Civil.

1.	SOBRE	O	CONCEITO	DE	NEgóCIO	JURíDICO	PROCESSUAL

O estudo dos negócios jurídicos, historicamente, esteve vinculado ao 
Direito Privado. Na Ciência Processual, a temática é relativamente recente. 
Coube à doutrina alemã elaborar e desenvolver o conceito de negócio jurí-
dico processual2, a partir do final do século XIX3-4.

Schönke5, já no século passado, admitia as convenções privadas so-
bre determinadas situações processuais (v.g. pacto de não executar), mas 
esses acordos não surtiriam efeitos imediatos de caráter processual, em-
bora obrigassem os interessados a proceder segundo eles. Lent6 procurou 
identificar negócios processuais no âmbito dos atos processuais praticados 

1. Doutor (UFBA) e Mestre (UFAL) em Direito. Professor de Direito Processual Civil (graduação e 
mestrado) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Professor e coordenador do curso de Di-
reito da SEUNE. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e da Associação 
Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP). Advogado.

2. DENTI, Vittorio. Negozio processuale. In: Enciclopedia del Diritto.	Milano: Giuffrè, 1978, v. XXVIII , 
p. 138.

3. WACH, Adolf. Manual de Derecho Procesal Civil, I. Tradução Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: EJEA, 
1977, p. 28-29, notas 8 e 9 et passim.

4. Para uma resenha das diferentes concepções germânicas, no período, sobre a teoria do negócio 
processual, conferir: FERRARA, Luigi. Studii e Questioni di Diiritto Processuale Civile. Napoli: Jo-
vene, 1908, p. 44 e segs.; PALERMO, Antonio. Contributo alla Teoria degli Atti Processuali. Napoli: 
Jovene, 1938, p. 66 e segs. 

5. SCHÖNKE, Adolf. Direito Processual Civil. Revisão Afonso Celso Rezende. Campinas: Romana, 
2003, p. 148.

6. LENT, Friedrich. Diritto Processuale Tedesco. Tradução Edoardo Ricci. Napoli: Morano, 1959, p. 
122.



572	 Pedro Henrique Pedrosa Nogueira

pelas partes; seriam verificados quando os efeitos processuais se produ-
ziriam quando queridos pela parte. Mais recentemente, também Leible7 
e Jauernig8 admitem, embora excepcionalmente, a existência de contratos 
processuais (v.g. compromisso arbitral), segundo a ZPO.

Na Itália, Chiovenda9 admitiu claramente a figura dos negócios proces-
suais, visto que em certos atos a lei relaciona, imediatamente, a produção 
de efeitos com a vontade das partes. Assim se daria com os atos unilaterais 
praticados com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos processuais 
(v.g. renúncia, aceitação da herança etc.)10-11-12. Fazzalari, mais recente-
mente, também admitiu a existência dos negócios processuais, que, segun-
do ele, melhor seriam denominados “atos processuais negociais”13 (v.g. re-
núncia a alguma faculdade processual).

7. LEIBLE, Stefan. Proceso Civil Alemán. Medellín: Biblioteca Jurídica Dike, 1999, p. 306.
8. JAUERNIG, Othmar. Direito Processual Civil. Tradução F. Silveira Ramos. Coimbra: Almedina, 2002, 

p. 174.
9. Antes de Chiovenda, Ferrara (FERRARA, Luigi. Studii e Questioni di Diiritto Processuale Civile. 

Napoli: Jovene, 1908, p. 43 e segs.) aceitava a noção de negócio jurídico processual por influência 
dos autores alemães que o criaram, desenvolveram e discutiram (Wach, Trutter, Bulow, Kho-
ler). Sobre a difusão do conceito de negócio jurídico processual na doutrina do processo penal, 
conferir: PANNAIN, Remo. Le Sanzioni degli Atti Processuali Penali. Napoli: Jovene, 1933, p. 96 e 
segs. 

10. CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di Diritto Processuale Civile. Napoli: Nicola Jovene, 1913, p. 775-
776. Lição posteriormente repetida em: CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual 
Civil. Tradução Paolo Capittanio. Campinas: Bookseller, 1998, v. 3, p. 25-26.

11. Nesse sentido, atribuindo caráter de negócio processual à composição judicial amigável, mas 
negando-lhe à desistência e ao compromisso: MICHELI, Gian Antonio. Curso de Derecho Procesal 
Civil.	Tradução Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, EJEA, 1970, v. I, p. 292. Aceitando também 
a figura dos negócios processuais, mas com poucas variações doutrinárias: DONDINA, Mario. Atti 
Processuali Civili (civili e penali). In: Novissimo Digesto Italiano, I. Torino: UTET, 1957, p. 1.520; 
ROCCO, Ugo. Diritto Processuale Civile – Parte Generale. Napoli: Jovene, 1936, p. 318, ZANZUCCHI, 
Marco Tullio. Diritto Processuale Civile, I. Milano: Giuffrè, 1964, p. 419; PALERMO, Antonio. Con-
tributo alla Teoria degli Atti Processuali. Napoli: Jovene, 1938, p. 75; INVREA, Francesco. La giuris-
dizione concreta e la teorica del rapporto giuridico processuale. In: Rivista di Diritto Processuale, 
v, IX, parte I. Padova: CEDAM, 1932, p. 44; BETTI, Emilio. Negozio Giuridico. In: Novissimo Digesto 
Italiano, XI. Torino: UTET, 1957, p. 220, dentre outros. 

12. Concepção bem particular foi a desenvolvida por Carnelutti. Parte o autor italiano da premissa 
de que as noções de direito subjetivo e negócio jurídico seriam correlatas. A partir daí, enumera 
as características do negócio processual: (a) ser um ato de exercício de um poder cuja finalidade 
prática consista em determinar a conduta alheia por meio de seu efeito jurídico, (b) sendo o po-
der jurídico exercitado um direito subjetivo. Uma ampla relação de atos concretos poderiam ser 
reconduzidos ao conceito de negócio processual (compromisso, requerimentos das partes, revo-
gações etc.) (CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual Civil, III. Tradução Hiltomar 
Martins Oliveira. São Paulo: Classic Book, 2000, p. 124-125). 

13. FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Tradução Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 
2006, p. 416.



A doutrina brasileira, quando não recusou valor à figura14, simples-
mente silenciou sobre o problema, salvo algumas exceções15.

Na doutrina estrangeira, algumas críticas foram lançadas, em especial 
a de Rosenberg16, seguido na Itália por Ricca-Barberis17-18. O argumento 
básico é o de ser infrutuoso o intento de selecionar uma quantidade de atos 
como declarações de vontade, para diferenciá-los, como negócios jurídicos 
processuais, dos demais atos processuais das partes. Enquanto no direito 
civil (BGB) haveria uma série de normas aplicáveis àquelas declarações de 
vontade (v.g., regras sobre capacidade de obrar, representação, condições, 
termos, vícios de vontade etc.), no direito processual seria diferente, já que 
todos os atos processuais da parte teriam sempre a mesma regulação.

Denti19, por sua vez, negava o caráter processual aos atos de autono-
mia privada, que manteriam com o processo uma relação de mera ocasio-
nalidade, a exemplo da conciliação judicial, que não teria nenhum conteúdo 
processual autônomo, e os atos praticados fora do processo (v.g. compro-
misso, acordo para modificação da competência, pactos sobre provas etc.). 

14. Recusam a figura do negócio processual, no Brasil: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de 
Direito Processual Civil, II. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 484; KOMATSU, Roque. Da Invali-
dade no Processo Civil. São Paulo: RT, 1991, p. 141; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de 
Processo Civil, II. São Paulo: Memória Jurídica, 2005, p. 16; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 
Direito Processual Civil, I. 16. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 248; GRECO FILHO, Vicente. 
Direito Processual Civil Brasileiro.	18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 2, p. 6. Os argumentos apre-
sentados são similares: no processo não haveria espaço para o autorregramento da vontade, uma 
vez que os efeitos de possível ocorrência dos atos dos sujeitos do processo já estariam previamen-
te disciplinados pela lei.

15. Calmon de Passos adota posição intermediária. Assume que, em tese, em face da redação do art. 
158 do CPC-1973, a figura do negócio processual poderia ser admitida em nosso direito. Nada 
obstante, as declarações negociais das partes, para produzirem efeitos no processo, necessitariam 
da intermediação judicial. Vale dizer, a desistência do recurso, ou acordo para suspensão do pro-
cesso, v.g., seriam negócios jurídicos apenas por razão da relevância que, em tais circunstâncias, 
seria dada à vontade das partes em produzir o resultado. Disso não decorreria, porém, que a efi-
cácia no processo seja produzida pelas próprias declarações. Sem o pronunciamento judicial inte-
grativo, esses as consequências de natureza processual seriam inexplicáveis (PASSOS, J. J. Calmon 
de. Esboço de uma Teoria das Nulidades Aplicada às Nulidades Processuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 69-70).

16. ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil, I. Tradução Angela Romera Vera. Lima: Ara, 
2007, p. 407.

17. RICCA-BARBERIS, Mario. Due Concetti infecondi: <<negozio>> e <<rapporto processuale>>. In: 
Rivista di Diritto Processuale, v. VII, parte I. Padova: CEDAM, 1930, p. 193.

18. Seguindo essa crítica, com argumentos similares: REDENTI, Enrico. Atti processuali civili. In: Enci-
clopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1959, v. IV , p. 115; MANDRIOLI, Crisanto. Diritto Processuale 
Civile, I. Torino: Giappichelli, 2002, p. 397-398.

19. DENTI, Vittorio. Negozio processuale. In: Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1978, v. XXVIII, 
p. 140.
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Ambos não teriam propriamente efeitos processuais, mas apenas relevân-
cia para o processo.

Também Liebman20 procurava distinguir os atos processuais dos negó-
cios jurídicos, porquanto nos primeiros, embora caracterizados como fatos 
voluntários, a vontade se dirige à prática do ato, enquanto nos segundos a 
vontade se dirige à obtenção de um dado efeito. Os efeitos no tocante aos 
atos processuais já viriam preestabelecidos em lei21.

2.	ANÁLISE	CRíTICA

Após essa brevíssima resenha doutrinária, pode-se, aqui, definir o ne-
gócio processual como o fato jurídico voluntário em cujo suporte fático es-
teja conferido ao respectivo sujeito o poder de escolher a categoria jurídica 
ou estabelecer, dentre dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, 
certas situações jurídicas processuais22. No negócio jurídico, há escolha da 
categoria jurídica, do regramento jurídico para uma determinada situa-
ção23.

Seguramente que o autorregramento da vontade, na sua relação com 
as normas processuais cogentes, encontrará limites significativamente 
maiores do que no espaço que lhe é deixado no âmbito do direito privado24. 
Apesar disso, parece inquestionável a existência de um espaço deixado aos 
diversos sujeitos processuais, para que possam influir e participar na cons-

20. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil, I. Tradução e notas Cândido Rangel 
Dinamarco. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 291.

21. Em outro ensaio, Liebman parece flexibilizar essa distinção, ao tratar da figura do “componimento 
processuale”, ao vislumbrar a ligação entre a extinção da relação processual e ato de vontade das 
partes, quando salientou: “Non si può dunque, tanto nella volontà delle parti quanto nell’eficacia 
dell’atto, dissociare l’estinzione del raporto processuale dal regolamento dato consensualmen-
te all rapporto controverso: l’una cosa è voluta com l’altra; l’una per l’altra.” (LIEBMAN, Enrico 
Tullio. La Risoluzione convenzionale del processo. In: Rivista di Diritto Processuale. Padova: CE-
DAM, 1932, v. IX, parte I , p. 266). 

22. NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios Jurídicos Processuais: Análise dos provimentos judi-
ciais como atos negociais. Salvador: Tese de Doutorado da UFBA, 2001, p. 109 et passim.

23. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano da Existência). 10. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 166.

24. Chiovenda já dizia: “designando um ato processual o caráter de negócio jurídico, nem por isso 
se afirmou que o direito reconheça à vontade da parte a mesma importância que lhe pode reco-
nhecer no direito privado.” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil.	Tradu-
ção Paolo Capittanio. Campinas: Bookseller, 1998, v. 3, p. 26). No mesmo sentido: MOREIRA, José 
Carlos Barbosa. Convenções das Partes sobre Matéria Processual. In: Temas de Direito Processual, 
terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 91; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil.	
12. ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, v. 1, p. 263. 



trução da atividade procedimental25, sem que isso represente o reflexo ou a 
consagração de uma postura “neoprivatista”26, pois não se está defender os 
limites, em maior ou menor extensão, desse campo de autonomia, mas sim 
e somente a sua própria existência. 

A proposta de descaracterizar o negócio processual a partir do argu-
mento segundo o qual os efeitos, no campo processual, seriam sempre ex 
lege, também não satisfaz. Os efeitos jurídicos, a rigor, decorrem do fato 
jurídico (independente de ser a espécie negocial ou não). Somente a previ-
são em abstrato dos efeitos se encontra nas normas jurídicas. Logo, não há 
propriamente, efeitos ex voluntate. Conforme bem sintetizou Paula Sarno 
Braga, “Serão negócios processuais quando existir um poder de determi-
nação e regramento da categoria jurídica e de seus resultados (com limites 
variados)”27.

Também não nos parece convincente a ideia de que os negócios pro-
cessuais estariam sempre a depender da intervenção ou intermediação 
judicial para produzir os seus efeitos. É preciso não confundir os efeitos 
processuais do ato do processo e os efeitos da cadeia procedimental como 
unidade. A desistência do recurso28 já produz o efeito de transitar em julga-
do de imediato a decisão recorrida29, sem que se necessite da intermedia-
ção judicial para sua a propagação. Ora, se à parte é dada a possibilidade 
de manifestar vontade abdicando do direito de recorrer e o ordenamento 
jurídico valora e recebe esse querer, dando-lhe inclusive primazia sobre os 
provimentos jurisdicionais posteriores que o contrariem30, é porque está 
reconhecido o poder de autorregramento da vontade no processo.

25. GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – Primeiras reflexões. In: MEDINA, José Mi-
guel Garcia et al. (Coords.). Os Poderes do Juiz e o Controle das Decisões Judiciais – Estudos em 
Homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2008, p. 291.

26. Barbosa Moreira utilizou-se da expressão “neoprivatismo” para designar o conjunto de concep-
ções doutrinárias contrárias à exacerbação do elemento publicístico no processo civil, com a con-
centração de podres do juiz, sobretudo em matéria probatória (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O 
Neoprivastimo no Processo Civil. In: Temas de Direito Processual, nona série. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 87 e segs.). 

27. BRAGA, Paula Sarno. Primeiras Reflexões sobre uma Teoria do Fato Jurídico Processual: Plano de 
Existência. In: Revista de Processo. São Paulo: RT, junho, 2007, n. 148, p. 312.

28. Há uma polêmica sobre a voluntariedade na desistência de recursos especiais repetitivos já afe-
tados a julgamento. Sobre o assunto, conferir: ARAÚJO, José Henrique Mouta; DIAS, Jean Carlos. É 
cabível a desistência em caso de recurso especial repetitivo já afetado pelo STJ? In: Revista Brasi-
leira de Direito Processual, n. 66. Belo Horizonte: Fórum, abr/jun, 2009, p. 179-183. 

29. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 335. 

30. Cf. STJ. AgRg no RESP n. 902711/SP. Relator Ministro Luiz Fux. DJe 18.11.2010. 
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3.	O	PROJETO	DO	NOVO	CPC	E	ALgUMAS	FIgURAS	NEgOCIAIS
O universo de negócios processuais é significativamente amplo31, quer 

quando se examine o sistema em vigor, quer quando se esteja a abordar o 
projeto do novo Código de Processo Civil. Uma considerável parte dos atos 
procedimentais praticados pelas partes pode, com grande vantagem, ser 
enquadrada como autênticos negócios jurídicos processuais.

Percorrendo o texto do projeto do novo Código de Processo Civil, é 
possível identificar vários exemplos de negócios jurídicos processuais. 
Assim sucede com a renúncia ao prazo (art. 194), a convenção processual 
de dilação de prazo não-peremptório (art. 190), o acordo de substituição 
de bem penhorado, a eleição negocial do foro32, o acordo para a suspen-
são do processo (art. 288, II), o adiamento negociado da audiência (art. 
347, I), a desistência do recurso, a arrematação no processo de execu-
ção33 etc. 

É possível identificar no projeto tanto negócios unilaterais (que se per-
fazem pela manifestação de apenas uma vontade), como a desistência e a 
renúncia, quanto negócios bilaterais (que se perfazem pela manifestação 
de duas vontades), como é o caso da eleição negocial do foro e suspensão 
convencional do andamento do processo.

Na própria petição inicial, como bem percebido por Fredie Didier Jr.34, 
há pelo menos o negócio jurídico processual35 de escolha do procedimento 
a ser seguido, visualizado com mais facilidade quando o autor pode optar 

31. É possível identificar, como o faz Vitiritto (VITIRITTO, Benedito Mário. Reflexões sobre o Ne-
gócio Jurídico Processual. In: O Julgamento Antecipado da Lide e Outros Estudos. Belo Horizonte: 
Lemi, s/a, p. 114 e segs.), negócios processuais que interferem no início (petição inicial), no de-
senvolvimento (acordo para suspensão do processo) e no término (desistência) da relação pro-
cessual, ou do procedimento, diríamos.

32. Vislumbra-os, com exemplos, SILVA, Paula Costa e. Acto e Processo, cit., p. 172 ss. Paula Sarno 
Braga admite, ainda, a existência de negócios processuais plurilaterais – com vontades distintas, 
advindas de mais de dois lados, que convergem para um fim comum –, como uma suspensão con-
vencional firmada entre opostos e opoente ou uma cláusula compromissória aposta em contrato 
social que deu fim a processo instaurado por um dos sócios (BRAGA, Paula Sarno. Primeiras Re-
flexões sobre uma Teoria do Fato Jurídico Processual, cit., p. 314).

33. Sobre a arrematação como ato negocial: DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sar-
no. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 2. ed. Salvador: Jus Po-
divm, 2010, v. 5, p. 640-641; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código 
de Processo Civil, X. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 353 e segs.; ASSIS, Araken de. Manual da 
Execução. 11. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 702. 

34. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, v. 1, p. 262. 
35. Vai ainda mais além Paula Costa e Silva, com argumentos muito bons, que aproxima o acto pos-

tulativo do ato negocial. Defende que é ato que delimita o objeto do processo e que traduz o que 
a parte “quer” do tribunal. Traduz manifestação de vontade, com escolha dos efeitos desejados, 
sendo que o tribunal fica adstrito ao que lhe foi pedido (SILVA, Paula Costa e. Acto e Processo, cit., 



entre diversos procedimentos: mandado de segurança ou procedimento or-
dinário, Juizados Especiais ou procedimento sumário etc.

Os atos judiciais também podem ser enquadrados na categoria dos ne-
gócios jurídicos; fala-se então de negócio jurídico processual judicial36, por-
que o sistema admite para certos atos uma margem de liberdade de escolha 
para o juiz (v.g. poder geral de efetivação, art. 521, § 1º do Projeto do novo 
CPC), sendo relevante o exame dessa classe de fatos processuais para o tra-
tamento do problema dos provimentos judiciais condicionais, o que será 
feito posteriormente, quando se chegar ao estudo do plano da eficácia. 

Os negócios jurídicos bilaterais costumam ser divididos em contratos, 
quando as vontades dizem respeito a interesses contrapostos, e acordos 
ou convenções, quando as vontades se unem para um interesse comum37. 
Não se nega a possibilidade teórica de um contrato processual38, mas é 
certo que são mais abundantes os exemplos de acordos ou convenções pro-
cessuais39.

Há negócios jurídicos processuais que precisam ser homologados pelo 
juiz, como é o caso da desistência do processo (art. 167, parágrafo único, do 
projeto), outros não precisam desta chancela, como a desistência do recur-
so40. A necessidade de homologação judicial não descaracteriza o ato como 
negócio41, assim como não deixa de ser negócio jurídico o acordo de divór-
cio consensual em que há filhos menores, apenas porque ele se submete à 
homologação judicial. A autonomia privada pode ser restringida em maior 

p. 318 ss.). Entendendo a petição inicial como negócio processual: CUNHA, Paulo. Apontamentos 
de Processo Civil e Comercial. Lisboa: s/e, 1938, v. 2, p. 34.

36. Sobre o assunto, conferir: NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios Jurídicos Processuais: 
Análise dos provimentos judiciais como atos negociais. Salvador: Tese de Doutorado da UFBA, 2001, 
p. 109 e segs. 

37. Por exemplo, GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 
297 e segs.; BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Fernando de Miranda (trad.). Coimbra: 
Coimbra Editora, 1969, t. 2, p. 198.

38. Admitindo, por exemplo, contratos processuais, ECHANDIA, Devis. Teoria General del Proceso. 3 ed. 
Buenos Aires: Editorial Universidad, s/a, p. 380-381.

39. Barbosa Moreira já havia percebido a circunstância, sugerindo, inclusive, a designação “convenção 
processual”, “de cunho mais técnico e, sobretudo, mais aderente à linguagem do Código, que usa 
‘convenção’ nos arts. 111, 181, 265, n. II, 333, parágrafo único, 453, n. I...” (MOREIRA, José Carlos Bar-
bosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Temas de direito processual – terceira série. 
São Paulo: Saraiva, 1984, p. 89.). Trata-se de estudo seminal sobre o tema, de leitura obrigatória.

40. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005,v. 5, p. 333.

41. Percebeu o ponto, mais uma vez, MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre 
matéria processual, cit., p. 90.
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ou menor escala, mas isso não descaracteriza o ato como negócio42. Todo 
efeito jurídico é, obviamente, conseqüência de um fato jurídico; ora a nor-
ma confere à autonomia privada mais liberdade para a produção de eficácia 
jurídica, ora essa liberdade é limitada43.

O relevante para caracterizar um ato como negócio jurídico é a circuns-
tância de a vontade estar direcionada não apenas à prática do ato, mas, 
também, à produção de um determinado efeito jurídico, com poder de au-
torregramento; no negócio jurídico, há escolha da categoria jurídica, do re-
gramento jurídico para uma determinada situação44.

O conceito de negócio jurídico não preconiza a ligação direta e unívoca 
de todos os efeitos decorrentes do ato à vontade manifestada pela parte, 
como se para ter configurado o negócio o figurante precisasse estipular li-
vremente o conteúdo de todos os efeitos. Oportuna, a propósito, a pondera-
ção lançada por Paula Costa e Silva a respeito das tentativas doutrinárias 
de recusar o caráter negocial de certos atos do processo quando não hou-
vesse ligação direta entre a vontade e os efeitos respectivos:

[...] a expressão negócio processual pode induzir em erro se através dela se pre-
tende, uma vez mais, afirmar que todos os efeitos induzidos por um acto proces-
sual devem ser abrangidos pela vontade do respectivo autor. Há efeitos do acto 
processual negocial que continuam a estar tabelados. Os efeitos que os actos, 
independentemente do respectivo conteúdo e zona de ataque, têm no processo 
estão estabelecidos por lei.45 

Essa necessidade de correspondência unívoca entre a vontade e os 
efeitos resultantes do ato – como se todos os efeitos do ato estivessem liga-
dos ao querer do agente –, nem mesmo no plano do direito material sempre 
se verificaria46, daí porque a rejeição ao negócio jurídico processual, por tal 
argumento, não nos parece decisiva.

42. “Não se poderia reconhecer à autonomia da vontade, no campo processual, atuação tão ampla 
como a que se lhe abre o terreno privatístico”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das 
partes sobre matéria processual, cit., p. 91.)

43. Com posicionamento semelhante, BRAGA, Paula Sarno. Primeiras Reflexões sobre uma Teoria do 
Fato Jurídico Processual, cit., p. 312 ss.

44. DIDIER JR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais. 
Salvador: Juspodivm, 2011, p. 58.

45. SILVA, Paula Costa e. Acto e Processo – o dogma da irrelevância da vontade na interpretação e nos 
vícios do acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 270.

46. Quando alguém saca uma nota promissória (negócio jurídico unilateral de direito cambiário), não 
exige a lei que o emitente configure todos os efeitos decorrentes do seu ato. Além disso, há vários 
efeitos que operam mesmo que o emitente não os queira. Assim, v.g., ao emitir uma nota pro-
missória agrega-se-lhe inapelavelmente o caráter de título executivo (CPC-1973, art. 585, I). São, 
como se vê, efeitos previstos na lei, contra os quais a vontade do estipulante nada pode, mas, nem 
por isso, se cogita de afastar o caráter negocial daquele ato. 



Esses negócios jurídicos têm como objeto situações jurídicas47 tipica-
mente processuais. Conforme assinala Teixeira de Sousa, “é a disponibi-
lidade sobre os efeitos processuais que afere a admissibilidade dos negó-
cios processuais”48.Assim, v.g., a convenção das partes para suspensão do 
processo, celebrada durante o transcorrer do procedimento, não poderia, 
segundo nos parece, ser caracterizada como um negócio de direito substan-
cial, o mesmo se podendo dizer quanto ao acordo de distribuição do ônus 
da prova quando o litígio verse sobre direitos disponíveis (CPC-1973, art. 
333, parágrafo único), ou quanto ao pacto para substituição do bem penho-
rado na execução.

Negar a esses negócios o caráter processual significaria reconhecer-
-lhes a natureza substancial e, automática e exclusivamente, estender-
-lhes todo o regime jurídico de direito material. Parece inegável, contu-
do, que o regime jurídico processual também deve ser aplicado a esses 
acordos (v.g. no tocante à representação processual, aos pressupostos de 
validade do ato, que serão examinados segundo a disciplina do Código de 
Processo Civil etc.).

4.	OS	ACORDOS	DE	PROCEDIMENTO
Questão de grande importância na atualidade está em indagar se, no 

Brasil, haveria a possibilidade de celebrarem as partes ou interessados 
acordos sobre o procedimento.

Já afirmamos que a escolha do procedimento é um negócio jurídico 
feito pelo autor ao ajuizar a demanda. Não raro estará o demandante au-
torizado pelo sistema a optar por um dentre dois ou mais procedimentos 
admissíveis para tutela do direito subjetivo material afirmado49 (para se 
pleitear o reconhecimento de um crédito fiscal pode-se ajuizar uma “ação” 
ordinária, mas se revela admissível também o ajuizamento de mandado de 
segurança, v.g.). Esse ato de escolha configura um negócio jurídico proces-
sual unilateral.

A própria utilização do procedimento sumário, previsto no art. 275 do 
CPC-197350, em lugar do tradicional rito ordinário revela também uma es-

47. Sobre o conceito de situação jurídica processual, conferir: DIDIER JR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro 
Henrique Pedrosa. Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 117 e segs. 

48. SOUSA, Miguel Teixeira de. Estudos sobre o Novo Processo Civil. 2. ed. Lisboa: Lex, 1997, p. 193.
49. Como lembram Klippel e Adonias, havendo cumulação de pedidos (CPC-1973, art. 292), o uso 

do procedimento comum ordinário pode ser “opção” do demandante (KLIPPEL, Rodrigo; BASTOS, 
Antônio Adonias. Manual de Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 365).

50. Na redação originária do art. 275 do CPC-1973, utilizava-se, no dispositivo, a denominação “pro-
cedimento sumaríssimo”, posteriormente modificada para “procedimento sumário”, com o adven-
to da Lei n. 9.245/95.
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colha de feição tipicamente negocial. Pontes de Miranda falava no princí-
pio da “preferibilidade do rito ordinário”51 para indicar que o demandante 
estava autorizado pelo sistema a renunciar a faculdade de se valer da via 
sumaríssima, mais expedita, para se utilizar das vias ordinárias. Em outras 
palavras, o uso do procedimento ordinário no lugar do sumário não seria 
causa de nulidade52.

Dinamarco ainda propôs diferenciar a escolha do procedimento – esta 
proibida pelo ordenamento processual –, da escolha do processo. Assim, 
quando a lei previsse uma tutela diferenciada em prol do demandante, este 
poderia renunciar à benesse e fazer a opção pelas vias ordinárias. Escolher 
a tutela jurisdicional seria projeção da liberdade de demandar, segundo a 
conveniência de cada um53.

Já Calmon de Passos se apresenta refratário a qualquer possibilidade 
de acordo entre os litigantes sobre a adoção do rito sumário e vice-versa 
(o ordinário no lugar do sumário), pois no Direito Processual Civil pre-
dominariam regras cogentes, subtraindo o poder dispositivo das partes; 
além disso, não haveria no Código preceito autorizador dessa convenção54.

Parece-nos, nada obstante, perfeitamente admissível, no direito brasi-
leiro, cogitar da possibilidade do pacto de escolha do procedimento.

O ponto de partida para a aceitação do acordo de procedimento está 
na ideia de que ao autor é lícito, em certas situações, escolher o rito da 
demanda a ser ajuizada55. Trata-se aí de poder de autorregramento da 
vontade, que se apresenta limitado, é verdade, mas existe e não pode ser 
desprezado.

51. MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, III. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 544. 

52. Em sentido contrário, entendendo que o uso do procedimento sumário previsto no art. 275 do 
CPC-1973 seria obrigatório, não havendo aí opção ao demandante: PIMENTEL, Wellington Morei-
ra. Comentários ao Código de Processo Civil, III. 2. ed. São Paulo: RT, 1979, p. 60; PASSOS, J. J. Calmon 
de. Comentários ao Código de Processo Civil, III. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 261. Outros 
admitem uma autêntica “escolha” do procedimento nos casos de cumulação de pedidos, em que 
havendo previsão de procedimento diverso para cada um dos pedidos cumulados, admite-se a 
cumulação com a adoção do rito ordinário (CPC-1973, art. 292, § 2º). Nesse sentido: LOPES, João 
Batista. Curso de Direito Processual Civil, I. São Paulo: Atlas, 2005, p. 134.

53. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, II. 6ª ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2009, p. 476.

54. PASSOS, J. J. Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil, III. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 104.

55. O STJ já decidiu: “O emprego do procedimento ordinário, em vez do procedimento sumário ou 
mesmo especial, não é causa de nulidade do processo, pois prejuízo algum traz para o recorrente, 
uma vez que no rito ordinário a possibilidade de dilação probatória é mais ampla, em atendi-
mento à garantia constitucional de ampla defesa.” (STJ. RESP 844357-SP. Rel. Ministro Francisco 
Falcão. DJ 09.11.2006)



Para as hipóteses em que é dado ao demandante optar por um ou outro 
procedimento56 não haveria justificativa para recusar que essa opção fosse 
estabelecida consensualmente, entre autor e réu. Eis aí um espaço deixado 
pelas normas cogentes processuais para atuação da autonomia de vontade 
dos litigantes.

De fato, como o autor pode decidir, unilateralmente, se vai ajuizar uma 
demanda sob o rito ordinário ao invés do rito sumário; ou uma ação ordi-
nária no lugar de uma ação monitória, não há razão para recusar validade a 
um negócio jurídico cujo objeto seja justamente essa escolha.

Não se está a negar a predominância das regras cogentes a disciplinar 
o processo civil, mas sim a afirmar que o predomínio dessas normas de na-
tureza cogente não significa o aniquilamento do poder de autorregramento 
dos litigantes. Essa liberdade de pactuação, em outros tempos, durante a 
vigência do Regulamento 737 de 1850, já chegou a ser até mais ampla do 
que a atualmente admitida, porquanto ali era expressamente autorizada a 
convenção negocial das partes sobre a eleição do procedimento sumário 
para qualquer causa57.

Admissível também se revela a convenção das partes sobre o proce-
dimento para as causas de juizados especiais, nas hipóteses em que não 
se esteja a tratar de competência absoluta. Tratando-se de opção procedi-
mental58, nada obsta a que essa eleição se faça por convenção. Assim, num 
determinado contrato é lícito aos contratantes estipular que eventuais de-
mandas decorrentes da avença devam seguir o rito dos juizados especiais59, 
ou, em sentido oposto, o rito ordinário, com exclusão do rito especial60. 

56. Outro exemplo de negócio jurídico processual de escolha de procedimento está no acordo entre 
os litigantes sobre a conversão do processo de inventário para arrolamento sumário (CPC-1973, 
art. 1.031 e 1.032).

57. “Art. 245. Esta fórma de processo é extensiva a qualquer acção, si as partes assim convencionarem 
expressamente.”

58. Irretocável a observação de Joel Dias Figueira Jr.: “fica ao talante do autor a escolha do pro-
cedimento que lhe pareça mais apto a fim de melhor adequar a ação de direito material à ação 
de direito processual” (FIGUEIRA JR., Joel Dias. Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e 
Federais. São Paulo: RT, 2006, p. 53). 

59. Obviamente que a validade dessa convenção se condicionaria à adequação do valor da causa e da 
complexidade da pretensão a ser deduzida. Assim, v.g., tratando-se de pretensão a receber crédito, 
de menor complexidade e de valor inferior a quarenta salários mínimos, não haveria óbice e nem 
razão para recusar valor a um acordo no qual se pactuasse a escolha do procedimento previsto na 
Lei n. 9.099/95, com renúncia à opção pela demanda sob o rito ordinário, sumário ou até mesmo 
monitório, em tese também admitidos. 

60. Tratando-se de pacto de procedimento oriundo de relações jurídicas de consumo, a estipulação ne-
gocial deverá se adequar às regras de facilitação da defesa do consumidor em juízo (CDC, art. 6º, 
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Não cabe certamente cogitar de acordo de procedimento para as hipó-
teses em que o sistema não dá ao litigante a liberdade de opção. Assim, v.g., 
inadmissível seria um negócio jurídico para eleição do procedimento sumá-
rio em substituição do procedimento especial da demanda de demarcação 
(CPC-1973, art. 946).

Não se tem, no Brasil, uma possibilidade mais ampla de autorregu-
lação do procedimento como se verifica em outros sistemas jurídicos. É 
possível ao litigante optar por determinados procedimentos quando a 
ordem jurídica assim o permite, mas não se admite expressamente uma 
livre disciplina, de natureza convencional, sobre como a causa deve ser 
processada. Eis um ponto em o projeto do Código Processo Civil pode ser 
aperfeiçoado.

5.	SUgESTõES	PARA	A	ADOçãO	DE	ACORDOS	DE	PROCEDIMENTO	NO	
PROJETO	DO	NOVO	CóDIgO	DE	PROCESSO	CIVIL

Seria oportuno que se introduzisse no sistema brasileiro a permissão 
expressa para celebração de acordos de procedimento, autorizando que as 
partes, em certa medida, regulem a forma de exercício de seus direitos e de-
veres processuais e até possam dispor, em certas situações, sobre os ônus 
que contra si recaiam.

O acordo de procedimento vai ao encontro da ideia de favorecer e pres-
tigiar, sempre quando possível, as soluções de controvérsias obtidas direta-
mente pelos próprios litigantes. 

Se a solução consensual do litígio é benéfica, porque representa, além 
do encerramento do processo judicial, a própria concretização da pacifi-
cação, nada mais justo do que permitir que os litigantes possam, inclusive 
quando não seja possível a resolução da própria controvérsia em si, ao 
menos disciplinar a forma do exercício das suas faculdades processuais 
conforme suas conveniências, ou até mesmo delas dispor, conforme o 
caso61. 

VIII). Por isso, seria de duvidosa validade a exclusão do rito especial dos juizados especiais formula-
da em contrato de adesão pré-disposto unilateralmente por fornecedor de produtos ou serviços. 

61. Como ressalta Loïc Cadiet, as convenções das partes não são apenas instrumentos para solução da 
controvérsia, mas também técnica complementar de gestão do processo civil (CADIET, Loïc. Les 
conventions relatives au procès en droit français. In: Accordi di Parti e Processo. Milano: Giuffrè, 
2008, p. 19-20).



Há, em princípio, várias formas de se celebrar acordos de procedimen-
to. Assim sucede, v.g., com o pacto de não recorrer62, o pacto sobre a prova63, 
o pacto sobre o procedimento probatório64, o calendário processual65 etc. 
O recomendável seria que o texto do projeto do Código de Processo Civil 
incorporasse um enunciado abrangente. Nossa proposta seria a inserção 
de um novo dispositivo, na parte geral, preferencialmente após o art. 16666, 
com a seguinte redação:

“Art. 167. Versando o litígio sobre direitos disponíveis, e observados as regas e os 
princípios estabelecidos neste Código, é lícito às partes, desde que sejam plena-
mente capazes, convencionar, antes ou durante o procedimento, sobre os ônus, 
faculdades e deveres processuais.

§ 1º. O juiz e as partes podem, de comum acordo, estipular mudanças no procedi-
mento, visando ajustá-lo às especificidades da causa, fixando, quando for o caso, o 
calendário para a prática dos atos processuais.

§ 2º. Os prazos previstos no calendário somente serão prorrogados em casos ex-
cepcionais, devidamente justificados. 

§3º. Não se admitirá a convenção de que trata o caput deste artigo em contra-
tos de adesão, ou quando o litigante se encontre em manifesta situação de 
vulnerabilidade.”67 

62. O pacto de não recorrer significa a estipulação, no curso do processo, inclusive, para que a deman-
da tramite apenas em uma determinada instância. Trata-se de um acordo de exclusão do proce-
dimento em grau de recurso. Estipular que o processo findará perante o juízo de primeiro grau 
significa, em outras palavras, renunciar mutuamente ao recurso. As partes, que obviamente têm a 
liberdade para escolher se recorrem ou não em face de determinada decisão, decidem manifestar, 
desde logo, reciprocamente, a vontade de não interpor recurso. No direito francês, o pacto de 
renúncia conjunta a recurso, depois de ajuizada a ação, é admitido no art. 41 do Code de Procédure 
Civile. Sobre o assunto: CADIET, Loïc. Les conventions relatives au procès en droit français. In: Ac-
cordi di Parti e Processo. Milano: Giuffrè, 2008, p. 27. O CPC português, no art. 681º, n. 1, autoriza 
expressamente o pacto de prévia renúncia ao recurso.

63. Assim se verificaria, v.g., com a escolha bilateral do perito para o processo, permitindo que a prova 
pericial a ser produzida pudesse ser resultado da eleição negocial de profissional de confiança dos 
próprios litigantes.

64. Assim sucederia, v.g., com a estipulação prévia entre as partes da ordem de oitiva das testemunhas 
arroladas etc. 

65. A previsão do calendário processual, semelhantemente ao que já se encontra em outros ordena-
mentos, a exemplo do francês (cf. art. 764 do CPC francês) e, mais recentemente, do italiano (cf. art. 
81-bis do Codice, introduzido pela Legge 18 giugno 2009, n. 69), estabelece mecanismo importante 
de adaptação procedimental, a permitir que os prazos, sobretudo na instrução, sejam fixados de 
maneira adequada e possam ser cumpridos mais facilmente, sem a necessidade de sucessivas inti-
mações dirigidas às partes, ou de sucessivos pedidos de prorrogação de prazos dilatórios.

66. O dispositivo proposto estaria bem enquadrado na parte geral, Título IX (Dos atos processuais), 
Capítulo I (Da forma dos atos processuais), Seção I (Dos atos em geral).

67. A inserção do dispositivo proposto deveria vir acompanhada da supressão da parte inicial do 
texto do art. 190 do projeto (“Art. 190. É vedado às partes, ainda que todas estejam de acordo, 
reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O juiz poderá, nas comarcas e nas seções judici-
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O texto proposto, ao tempo em que abre espaço à participação das par-
tes na construção do procedimento, democratizando-o, também se preocu-
pa em evitar que esses acordos, na prática, funcionem como instrumento de 
abuso de direito, ou de opressão. Por isso, o pacto somente será admitido 
(a) quando se tratar de direitos disponíveis, hipóteses nas quais as partes 
já estão autorizadas pelo ordenamento e renunciar integralmente ao pró-
prio direito litigioso e a afastar a própria jurisdição estatal, com opção pela 
arbitragem; (b) quando as partes sejam capazes e (c) quando estejam em 
situação de equilíbrio, não se permitindo o acordo de procedimento em con-
tratos de adesão ou em contratos em que figurem partes em situação de 
vulnerabilidade.

Em alguns sistemas jurídicos, adota-se o modelo de gestão processual, 
por meio da qual ao juiz é dado interferir no desenrolar do procedimento 
a fim de adequá-lo às especificidades do caso concreto68. A versão inicial 
do anteprojeto de Código de Processo Civil que tramitou no Senado (PL nº 
166, de 2010), no art. 107, inciso V, admitia amplamente a adaptação do 
procedimento pelo juiz, observado o contraditório. O dispositivo, após di-
versas críticas oriundas de variados setores da sociedade, foi retirado e não 
constou do substitutivo aprovado no Senado.

O enunciado agora proposto admite a adaptação procedimental. En-
tretanto, a adaptação, do modo como se propôs, não se estabelece como 
resultado de um ato unilateral do juiz, e sim como fruto do consenso entre 
as partes e o julgador. 

Os acordos de procedimento valorizam o diálogo entre o juiz e as par-
tes, conferindo-lhes, quando necessário e nos limites traçados pelo próprio 
sistema, a condição de adaptar o procedimento para adequá-lo às exigên-
cias específicas do litígio; trata-se de instrumento valioso para a construção 
de um processo civil democrático.

árias onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais de sessenta 
dias.”), pois a admissão de acordos de procedimento com a proibição de redução ou prorrogação 
de prazos peremptórios esvaziaria o objetivo da inovação. O texto do art. 190 do projeto, então, 
consequentemente, deveria passar a ter a seguinte redação: “Art. 190. O juiz poderá, nas comarcas 
e nas seções judiciárias onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por 
mais de sessenta dias.” 

68. Para uma exposição criteriosa do modelo de case management no direito inglês, conferir: ALMEI-
DA, Diogo Assumpção Rezende de. O case management inglês: um sistema maduro? In: Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, n. 21. Salvador: Fundação Faculdade de Direito 
da Bahia Editora, 2010, p. 83 e segs. Para uma exposição sobre a expansão da gestão processual 
na Europa, especialmente na Itália e na França, conferir: ANDRADE, Érico. As novas perspectivas 
do gerenciamento e da “contratualização” do processo. In: Revista de Processo, n. 193. São Paulo: 
RT, março/2011, p. 168 e segs. 
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Perspectivas	críticas	das	alterações	na	
produção	da	prova	testemunhal	no		

projeto	do	Novo	Código	de	Processo	Civil	

pedro Bentes pinheiro neto1

SUMÁRIO	•	1. Introdução; 2. AS mudanças...; 3. Alteração do momento de juntada do rol 
de testemunhas e da quantidade de testemunhas possivelmente arroladas (CNPC, Arts. 
296 e 325); 4. Possibilidade de oitiva de testemunha que residir em outra comarca ou se-
ção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, através de recurso tecnológico de 
transmissão de sons e imagens em tempo real (NCPC, Art. 439, §1º); 5. Inclusão de auto-
ridades que tem direito de ser inquiridas em suas residências ou nos locais que exercem 
suas funções no dia, hora e local que designarem, assim como a possibilidade de, na inércia, 
haja designação pelo juízo (NCPC, Art. 440, parágrafo único); 6. Intimação das testemunhas 
pelo advogado da parte que arrolou (NCPC, Art. 441 e §§).7. Alteração da ordem para oitiva 
das testemunhas, se as partes concordarem (NCPC, Art. 442, parágrafo único); 8. Mudança 
no modo de interrogar, com as perguntas formuladas diretamente pelas partes às testemu-
nhas – cross examination (NCPC, Art. 445, caput);9. CONCLUSÃO.

1.	INTRODUçãO

Com a árdua missão de elaborar um novo diploma processual civil, foi 
instituída pelo Senado uma Comissão de Juristas, através do Ato do Presi-
dente do Senado Federal nº 379, de 2009, que elaborou o Anteprojeto de 
Novo Código de Processo Civil. 

Já tendo passado por tramitação junto ao Senado Federal no 2º semes-
tre de 2010, onde tomou o número PLS 166/2010, o projeto chegou à Câ-
mara dos Deputados (8046/2010) com uma série de alterações em relação 
ao texto original.

A grande bandeira principiológica do Novo Código de Processo Civil é 
o combate à morosidade da justiça, que assola não só alguns aspectos da 

1. Advogado. Mestrando em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA).	Pós-graduado	em	
Direito	Processual	Civil	pela	UNIDERP	e	IBDP.	Pós-graduado em Direito Administrativo e Ad-
ministração Pública pela Escola Superior de Advocacia do Pará / PA. Professor de Direito Proces-
sual Civil da Universidade Estácio de Sá – Unidade Belém / PA. Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual (IBDP). Membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo 
(ANNEP).
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lei processual, como também o próprio método de resolução de conflitos, 
assim como, e principalmente, a gestão da justiça. Ao lado disso, existe uma 
promessa de contaminação do processo com os valores constitucionais.

Na exposição de motivos, a própria Comissão indica que se orientaram 
por cinco objetivos, dentre eles, “simplificar, resolvendo problemas e redu-
zindo a complexidade de subsistemas”. 

Obviamente, que o direito probatório não poderia ficar fora do proces-
so de simplificação e otimização. Mais especificamente, a Subseção II, que 
trata da produção da prova testemunhal, sofreu importantes alterações, 
que merecem os comentários traçados neste artigo. 

Abaixo, portanto, serão analisadas de maneira crítica e concisa, as prin-
cipais alterações no que concerne à produção da prova testemunhal, na ver-
são final do projeto de Código de Processo Civil aprovado pelo Senado. 

2.	AS	MUDANçAS...

Em apertada síntese, no que se refere à produção da prova testemu-
nhal, o NCPC trouxe as seguintes alterações: 

• Alteração do momento de juntada do rol de testemunhas e da quanti-
dade de testemunhas possivelmente arroladas (CNPC, Arts. 296 e 325); 

• Possibilidade de oitiva de testemunha que residir em outra comarca ou 
seção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, através de 
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real 
(NCPC, Art. 439, §1º); 

• Inclusão de autoridades que têm direito de serem inquiridas em suas 
residências ou nos locais que exercem suas funções no dia, hora e local 
que designarem, assim como a possibilidade de, na inércia, haja desig-
nação pelo juízo (NCPC, Art. 440, parágrafo único); 

• Intimação das testemunhas pelo advogado da parte que arrolou (NCPC, 
Art. 441 e §§).

• Alteração da ordem para oitiva das testemunhas, se as partes concor-
darem (NCPC, Art. 442, parágrafo único); 

• Mudança no modo de interrogar, com as perguntas formuladas dire-
tamente pelas partes às testemunhas – cross examination (NCPC, Art. 
445, caput);

Com efeito, para efeitos didáticos, serão analisadas, uma a uma, as mu-
danças. 



3.	ALTERAçãO	DO	MOMENTO	DE	JUNTADA	DO	ROL	DE	TESTEMUNhAS	
E	DA	QUANTIDADE	DE	TESTEMUNhAS	POSSIVELMENTE	ARROLADAS	
(CNPC,	ARTS.	296	E	325).	

No CPC de 1973, dispõe o Art. 407: “Incumbe às partes, no prazo que 
o juiz fixará ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol 
de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 
trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 (dez) dias antes 
da audiência. Parágrafo único. É lícito a cada parte oferecer, no máximo, dez 
testemunhas; quando qualquer das partes oferecer mais de três testemu-
nhas para a prova de cada fato, o juiz poderá dispensar as restantes”.

No NCPC, a matéria é regida no Art. 296: “Na petição inicial, o autor 
apresentará o rol de testemunhas cuja oitiva pretenda, em número não su-
perior a cinco” e 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. Pará-
grafo único. Na contestação, o réu apresentará o rol de testemunhas cuja 
oitiva pretenda, em número não superior a cinco”.

Primeiramente, verifica-se que a mudança foi taxativa ao tirar do juiz a 
possibilidade de fixar prazo para juntada do rol de testemunhas, devendo o 
rol ser juntado na petição inicial ou contestação.

A nova sistemática imposta apresenta o regramento já previsto no CPC 
atual, no art. 276 e 278 (ação pelo rito sumário) e Art. 1.050 (petição inicial 
dos embargos do devedor). 

Tem o demandante e demandado o ônus de indicar as testemunhas que 
serão ouvidas na petição inicial e contestação, especificando seu nome, a 
profissão, o estado civil, a idade, o número do cadastro de pessoa física e 
do registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 
trabalho (NCPC, Art. 496).

Em regra, a ausência da apresentação gera preclusão2, não podendo 
mais as partes arrolar testemunhas, perdendo seu direito de produzir a 
prova. 

2. Essa é a orientação dos precedentes do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS 
DE TERCEIRO. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. ART. 1.050 DO CPC. 1. De	acordo	com	o	
art.	1.050	do	Código	de	Processo	Civil,	na	ação	de	embargos	de	terceiro,	o	rol	de	testemu-
nhas	deve	ser	entregue	juntamente	com	a	petição	inicial,	sob	pena	de	preclusão. 2. Recurso 
especial provido. (REsp 362.504/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 04/04/2006, DJ 23/05/2006, p. 135), “Embargos de terceiro. Ausência do rol 
de testemunhas. Art. 1.050 do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte. 1. Não	pode	ser	
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Todavia, a jurisprudência3 sobre o CPC atual, tem sido tolerante e inter-
pretativa, afastando o rigor processual para que a parte valha, em juízo, de 
todos os meios hábeis à demonstração de seu direito, desde que obedecido 
antecedência de 10 dias da audiência, a fim de que o demandado não seja 
surpreendido e possa exercer o seu direito fundamental à ampla defesa e 
contraditório.

Nesse sentido, a mudança legislativa é demasiadamente rígida, ainda 
mais quando interpretada sistematicamente, pois não existe outro momen-
to possível para apresentação do rol de testemunhas, ainda mais conside-
rando o fim da audiência preliminar, prevista no atual CPC, 331.

Por consequência, a regra desprestigia a ampla defesa com todos os 
meios de prova a ela inerentes. Isso porque, na petição inicial o objeto da 
prova, que é o fato controvertido, não se encontra perfeitamente delimita-
do. Apenas após a contestação, que o autor poderá identificar quais os fatos 
impugnados pelo réu, para escolher o melhor meio de prova para esclare-
cimento da verdade. 

Athos Gusmão Carneiro4, em feliz síntese, afirma que “cuida-se de fixar 
os pontos controvertidos com vistas à produção da prova, isto é, apresen-
tar as questões de fato surgidas nos autos, e resultantes basicamente do 
confronto entre as exposições constantes da inicial e da resposta, já que as 
questões de direito (salvante a hipótese do art. 337) independem de prova”.

Ora, se apenas os fatos controvertidos são objeto de prova, como man-
tém o NCPC, Art. 360, III, como poderá o autor, antes de saber quais os fatos 
controvertidos, escolher quais testemunhas devem depor para esclareci-
mento da verdade? Como identificar, no momento da propositura da ação, 
quais os fatos que dependerão de prova, ainda mais considerando que o 
número de testemunhas foi reduzido para cinco? 

tomado	o	depoimento	de	 testemunhas	 cujo	 rol	não	 tenha	 sido	apresentado	 com	a	peti-
ção	inicial, na forma do art. 1.050 do Código de Processo Civil. 2. Recurso especial conhecido e 
provido.” (Terceira Turma, REsp n. 599.491⁄MT, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direi-
to, DJ de 13.6.2005.). “TESTEMUNHA. Procedimento sumário. Rol apresentado pelo autor antes 
da audiência. Preclusão. O	juiz	não	pode	ouvir	 testemunha	arrolada	pelo	autor,	depois	de	
ajuizada	a	petição	inicial. Ressalva do relator. Recurso não conhecido.” (Quarta Turma, REsp n. 
435.024⁄MG, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 26.5.2003)

3. REsp 164047/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/1999, DJ 
07/02/2000, p. 171

4. CARNEIRO, Athos Gusmão. Audiência de Instrução e julgamento e audiências preliminares. 14ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. P. 78.



É indispensável a definição dos pontos controvertidos para escolha das 
testemunhas. Marinoni e Arenhart5 apontam os benefícios: 

“Mas a definição sobre se um fato é incontroverso não só abre oportunidade para 
a tutela antecipatória, como também impede a produção de prova sobre o fato 
que foi considerado incontroverso. Embora isso pareça ser mera decorrência ló-
gica, corre-se o risco de que, deferida a prova testemunhal, possa a parte indagar à 
testemunha sobre o fato controverso e também sobre o fato incontroverso, razão 
pela qual o juiz deverá fazer o controle sobre as perguntas formuladas. Ou seja, a 
definição dos pontos controvertidos torna mãos objetivo o trabalho do juiz, con-
tribuindo para aprimorar a qualidade da prestação jurisdicional.. 

Nesse ângulo, o réu está em franca vantagem em relação ao autor, pois 
desde já terá conhecimento das testemunhas que irão depor por parte do 
autor, podendo melhor escolher suas testemunhas, pinçando as que melhor 
poderão contrapor as teses suscitadas na petição inicial. 

Por outro lado, fica o autor obrigado, por força da preclusão, a colocar 
todas as suas cartas na mesa, sem a correta definição do objeto da prova, 
enquanto o réu terá mais tempo para traçar suas estratégias e meio de pro-
vas. Existe, com isso, clara violação ao princípio da igualdade processual e 
mesmo do contraditório e ampla defesa. 

E mais, como o réu somente apresentará contestação, no prazo de quin-
ze dias, após a audiência de conciliação, terá ainda mais conhecimento do 
grau de litigiosidade e dos caminhos que pretende percorrer o autor para 
obter o bem de direito desejado. 

Por isso, entende-se a mudança legislativa não privilegia o diálogo e a 
dialética na produção probatória, deixando o autor em posição de desvan-
tagem em relação ao réu.

Antevendo as possíveis violações, a doutrina já se posicionava no senti-
do de admitir a flexibilidade da regra, de acordo com o caso concreto. Assim 
lecionam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira6: “Avaliará o 
magistrado as peculiaridades do caso concreto para determinar o prazo de 
juntada do rol de testemunhas. Trata-se de norma que permite e efetivação 
do princípio da adequação judicial do procedimento”. 

5. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. 2ª tiragem. São Paulo: RT, 2010. P. 
743/744.

6. DIDIER Jr, Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Teo-
ria da prova, Direito Probatório, Teoria do Precedente, Decisão Judicial, Coisa Julgada e Antecipa-
ção dos Efeitos da Tutela. Vol. 2. Salvador: Editora Jus Podivm, 2010. P. 216/217.
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Sob este prisma, também é possível analisar o NCPC sistematicamente, 
que permite, no Art. 118: “O juiz dirigirá o processo conforme as dispo-
sições deste Código, incumbindo-lhe: V – dilatar os prazos processuais e 
alterar a ordem de produção dos meios de prova adequando-os às neces-
sidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do bem 
jurídico”.

Trata-se da possibilidade de adaptação da produção da prova testemu-
nhal, possibilitando dilatação da juntada do rol de testemunhas, para ade-
quar às necessidades do conflito, e a possibilidade do contraditório.

Necessário sempre lembrar que a juntada do rol de testemunhas pos-
sui tripla finalidade: uma, meramente operacional, de garantir antecedên-
cia suficiente para permitir a intimação, em tempo hábil, das testemunhas; 
segunda, de assegurar à parte contrária a prévia ciência de quais pessoas 
que irão depor, para exercer o direito da contradita; terceira, orientar o ad-
vogado nas perguntas que serão formuladas. 

Com efeito, é possível a mitigação da regra, mormente nos casos de res-
tar demonstrada a importância da oitiva de testemunhas para o esclareci-
mento da causa, além da inexistência de má-fé das partes em dificultar o 
contraditório da parte contrária. 

Isso porque, ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Ju-
diciário para o descobrimento da verdade, (NCPC, Art. 364); nem o próprio 
juiz, que deverá flexibilizar a regra para permitir o melhor meio de desco-
berta da verdade. 

Daí a disposição do NCPC, no Art. 354: “Caberá ao juiz, de ofício ou 
a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 
da lide”. Clarividente, que mesmo sem o requerimento das partes ou apre-
sentação do rol de testemunhas tempestivamente, terá o juiz o poder de 
ouvi-las, como bem advertem Rodrigo Klippel e Antonio Adonias Bastos7: 
“Embora o direito da parte de apresentar a testemunha em juízo preclua, o 
magistrado continua a ter o poder de ouvi-la, caso ache necessário, o que 
é decorrência do que prescreve o art. 130 do CPC (poderes instrutórios do 
juiz)”.

Obviamente, que juiz deverá dar conhecimento às partes sobre qual 
testemunha será ouvida, pois, como bem lembrado por Marinoni e Are-

7. BASTOS, Antonio Adonias. KLIPPEL, Rodrigo. Manual de Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2011. P. 457.



nhart8: “Se o juiz pode determinar a ouvida de testemunha de ofício, não é 
possível esquecer que a parte, por ter o direito de contraditá-la, deve ter ao 
seu dispor o prazo adequado. Portanto, embora possa indicar as testemu-
nhas em qualquer momento do processo, o juiz deve arrolá-las em prazo 
que viabilize a efetivação do contraditório”.

Por tudo, feitas as considerações acerca da mudança para apresentação 
do rol de testemunhas, acredita-se que o novo código anda na contramão 
da colheita probatória testemunhal, pelo deveria ser mantido o momento 
juntada do rol de testemunhas, na redação do CPC/73, Art. 407. Restará, 
apenas, esperar para ver se os Tribunais manterão a interpretação toleran-
te e interpretativa, de modo a flexibilizar o prazo para momento posterior à 
petição inicial ou à contestação.

4.	POSSIBILIDADE	DE	OITIVA	DE	TESTEMUNhA	QUE	RESIDIR	EM	OU-
TRA	COMARCA	OU	SEçãO	JUDICIÁRIA	DIVERSA	DAQUELA	ONDE	TRA-
MITA	O	PROCESSO,	ATRAVéS	DE	RECURSO	TECNOLógICO	DE	TRANS-
MISSãO	DE	SONS	E	IMAgENS	EM	TEMPO	REAL	(NCPC,	ART.	439,	§1º);	

O NCPC, no Art. 439, inovou ao possibilitar a oitiva das testemunhas, 
através de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão 
de sons e imagens em tempo real, com a seguinte redação:

Art. 439. As testemunhas depõem, na audiência de instrução, perante o juiz da 
causa, exceto: (...) §1º A oitiva de testemunha que residir em comarca ou seção 
judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio 
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e ima-
gens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audi-
ência de instrução e julgamento. 

§ 2º Os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção dos 
sons e imagens a que se refere o § 1º.

A mudança advém da adaptação do processo à realidade tecnológica, 
concretizando uma medida que deixa o processo mais célere, sem sacrifi-
car o contraditório, a ampla defesa e a própria oralidade, que deve cercar a 
colheita da prova testemunhal. 

A propósito, esta possibilidade não é novidade no sistema processual. 
Como é cediço, a utilização de sistemas de informática, mediante videocon-
ferência e outros mecanismos audiovisuais, na prática de atos processuais 
– e até mesmo do próprio processo – já é uma realidade entre nós, haja vista 
a Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatiza-

8. Obra citada, pág. 745. 
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ção do processo judicial, e a Lei 11.690 de 9 de junho de 2008, que – entre 
as modificações que trouxe ao Código de Processo Penal – ao dar nova re-
dação ao artigo 212 do CPP, possibilitou a inquirição de testemunhas e da 
vítima por videoconferência, quando verificar o juiz que a presença do réu, 
na audiência, poderá àquelas causar temor ou sério constrangimento.

Na reforma do CPC, existe autorização apenas para aquelas testemu-
nhas residirem em comarca ou seção judiciária diversa daquela onde tra-
mita o processo. Trata- se de medida que evita a expedição de cartas pre-
catórias, que além de serem demoradas, afastam o julgador da colheita da 
prova, amenizando o princípio da identidade física do juiz e da imediação, 
que consiste em que o juiz deva “assistir a produção das provas donde tirar 
sua convicção, isto é, entrar em relação direta com as testemunhas, peritos 
e objetos do juízo, de modo a colher de tudo uma impressão imediata e pes-
soal” (Francisco Morato, “A Oralidade”, Revista forense, 74/1419).

Nesse sentido, a alteração legislativa revigora o princípio da imedia-
ção e da oralidade, que estavam desgastados no Código atual. A tecnologia 
aproxima as pessoas10, permitindo que o juiz natural da causa olhe no rosto 
das testemunhas e acompanhe seu relato sobre os fatos. Poderá o juiz ana-
lisar o tom de voz, o intervalo de tempo que levou para responder, a fisio-
nomia, a ansiedade, o nervosismo, e até mesmo a sudorese, considerando a 
evolução da imagem digital.

O Poder Jurisdicional não é feito de papel e, muito menos é sua função 
criar e reproduzir papéis. 

Francisco Campos11, já na exposição do CPC 1939, indagava sobre as 
consequências da falta de contato direto entre o juiz e provas: 

9. Citado por CARNEIRO, Athos Gusmão. Audiência de Instrução e julgamento e audiências prelimi-
nares. 14ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. P 30.

10. Além de aproximar as pessoas, a tecnologia jamais poderá ser culpada por eventuais violações 
ao direito; funciona como mero instrumento criado pelo homem, para uso do homem, incapaz 
de gerar, por si só, violações aos direitos fundamentais. Neste ângulo, pertinente a colocação de 
João Mestieri: “A	primeira	observação	a	fazer	é	a	de	que	a	modernidade	pouco	tem	a	ver	
com	os	desrespeitos	aos	direitos	fundamentais.	A	introdução	da	máquina	de	escrever,	das	
gravações	de	áudio,	da	taquigrafia,	as	cópias	fotostáticas	e,	após,	o	sistema	da	Xerox	de	du-
plicação,	as	filmagens	dos	trabalhos	da	corte,	cada	um	a	seu	tempo,	criaram	maior	ou	me-
nor	celeuma.	Mas	qualquer	irregularidade	ou	desrespeito	que	possa	ser	atribuído	a	esses	
instrumentos	de	evolução	não	são	tributáveis	às	inovações	per	se,	mas	ao	seu	mau	uso,	ao	
uso	em	contraste	com	os	direitos	subjetivos	públicos	processuais” (Modernidade, processo 
penal e videoconferência, Artigo Publicado na Publicação Oficial do Grupo Brasileiro da Associa-
ção Internacional de Direito Penal, ano 5 número 4, 2009). 

11. Citado por CARNEIRO, Athos Gusmão. Audiência de Instrução e julgamento e audiências prelimi-
nares. 14ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. P. 29.



“No processo em vigor, o juiz só entra em contato com a prova testemunhal ou 
pericial através do escrito a que foi reduzida. Não ouviu testemunhas, não inspe-
cionou as causas e os lugares. Qual o grau de valor que conferirá ao depoimento 
das testemunhas e das partes, se não as viu e ouviu, se não seguiu os movimentos 
de fisionomia que acompanham e sublimam as palavras, se no escrito não encon-
tra atmosfera que envolva, no momento, o autor do depoimento, as suas palavras 
ou o seu discurso? Que juízo formará sobre a situação dos lugares e a condição 
das cousas, descritas no laudo pericial, se de uma e de outra não tem nenhuma 
impressão pessoal?”

Com efeito, a possibilidade da oitiva das testemunhas por recurso tec-
nológico de transmissão de sons e imagens em tempo real é um avanço elo-
giável, visto que --- além de aproximar o julgador da realidade dos fatos12 
--- evitará a suspensão do processo com o envio das morosas cartas preca-
tórias, cuja distribuição em algumas comarcas do país demora anos. 

Destaque-se, que alteração legislativa não imprimirá, imediatamente, 
o fim da oitiva das testemunhas por carta precatória, com a documentação 
escrita do depoimento, considerando que muitas comarcas ainda não tem 
estrutura para instalação da videoconferência. 

Outro aspecto deveras relevante é a infidelidade dos termos datilogra-
fados / redigidos, na reprodução das declarações prestadas, pelos auxilia-
res de justiça. Como alertou Barbosa Moreira13, os próprios juízes não estão 
fora desta dissonância, pois ao “ditarem o que acabaram de ouvir, cedem à 
tentação de aprimorar os dizeres da parte ou da testemunha, substituindo-
-lhes o palavreado por outro tido como mais ‘próprio’, suprimindo de modo 
arbitrário pormenores nem sempre irrelevantes eliminando ou atenuando 
contradições percebidas”.

E mais, de modo a manter a concentração e unidade da audiência, a 
alteração do NPC, permite que a oitiva se dê durante a realização da audi-
ência de instrução e julgamento, com a presença das partes, advogados, juiz 
e auxiliares.

Importante notar, como bem lembrado por Marinoni e Arenhart14, que 
o julgador não terá competência, ou até mesmo jurisdição, no local onde 

12. Como já se observou Luiz Flávio Gomes: “na videoconferência, seja para o interrogatório, seja para 
a recepção da prova de instrução, tem-se perpetuada a reação de cada figurante,o que permite a 
perfeita reprodução dos fatos em caso de reexame ou recurso” (Luiz Flávio Gomes, Era Digital, Jus-
tiça Informatizada, in Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, ano III, n. 17, p. 41, dez-
-jan, 2003).

13. Citado em MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. 2ª tiragem. São Paulo: RT, 
2010. p. 716.

14. Obra citada p. 715.
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estiver a testemunha, e por isso necessitará da autorização da autoridade 
em que estará o depoente.

Por isso, o depoimento da testemunha deverá ser acompanhado pela 
autoridade judiciária local, que será competente para praticar atos ne-
cessários e até mesmo o poder de polícia durante a audiência. Imagine-
-se a situação da testemunha, que ao depor sobre videoconferência, falta 
com a verdade e incorre no crime de falso testemunho, ou no crime de 
desacato, ou que está consultando escritos anteriormente preparados, 
ou que está sendo orientada por um advogado na sala de audiência, ou 
mesmo que teve contato com outras testemunhas na antessala de audi-
ência. Todas essas situações necessitam do olhar atento da autoridade 
local, que irá cooperar com o juízo destinatário da prova. O princípio da 
cooperação deverá assumir nuances institucionais com alcance até mes-
mo entre os juízes. 

Atento a esta realidade, o CNJ editou a Resolução nº 105, do CNJ, de 06 
de abril de 2010, que dispõe sobre a documentação dos depoimentos por 
meio do sistema audiovisual e realização de interrogatório e inquirição de 
testemunhas por videoconferência. Nessa Resolução, o CNJ reforça a ne-
cessidade da presença da autoridade judiciária local, devendo a autoridade 
presidir o feito:

Art. 3º Quando a testemunha arrolada não residir na sede do juízo em que tramita 
o processo, deve-se dar preferência, em decorrência do princípio da identidade 
física do juiz, à expedição da carta precatória para a inquirição pelo sistema de 
videoconferência. § 1º O testemunho por videoconferência deve ser prestado na 
audiência una realizada no juízo deprecante, observada a ordem estabelecida no 
art. 400, caput, do Código de Processo Penal.

§ 2º A direção da inquirição de testemunha realizada por sistema de videoconfe-
rência será do juiz deprecante.

§ 3º A carta precatória deverá conter: I – A data, hora e local de realização 
da audiência una no juízo deprecante; II – A solicitação para que a testemu-
nha seja ouvida durante a audiência una realizada no juízo deprecante; III – A 
ressalva de que, não sendo possível o cumprimento da carta precatória pelo 
sistema de videoconferência, que o juiz deprecado proceda à inquirição da tes-
temunha em data anterior à designada para a realização, no juízo deprecante, 
da audiência una.

Pode-se concluir, dessa forma, que o depoimento prestado pela teste-
munha, por videoconferência, deve ser prestado perante o juiz da causa, 
com a direção do mesmo, mas com a presença do juiz deprecado no local da 
com a direção do juiz da comarca local. 



Por óbvio, que deverá haver a comunicação e diálogo entre os dois juí-
zos, de modo a alinhar as pautas de audiências, devendo ambos comunga-
rem esforços para que a audiência por teleconferência seja realizada duran-
te a audiência una realizada no juízo deprecante. 

Se não for possível a oitiva por teleconferência na mesma data, seja 
porque era impossível pela pauta do juízo deprecado ou porque inexis-
tem os recursos tecnológicos pertinentes, a oitiva da testemunha deverá 
ser realizada em data anterior à designada para a realização, no juízo 
deprecante, de acordo com o Art. 3º, §3º, III, da Resolução 105 do CNJ. 
Isso para evitar que a testemunha que será ouvida na outra comarca te-
nha acesso prévio aos depoimentos das outras testemunhas ouvidas no 
juízo da causa. 

De qualquer forma, obedecerá a colheita do depoimento o mesmo re-
gramento para o depoimento presencial, com a necessária intimação dos 
advogados das partes, com perguntas diretas, feitas primeiramente pelo 
advogado da parte que arrolou e, em seguida, o outro advogado.

Por fim, no que concerne à documentação do depoimento, dispõe a Re-
solução 105 do CNJ, Art. 1º, Parágrafo Único: “Os tribunais deverão desen-
volver sistema eletrônico para o armazenamento dos depoimentos docu-
mentados pelo sistema eletrônico audiovisual” e o Art. 2º Os depoimentos 
documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição. Parágra-
fo único. O magistrado, quando for de sua preferência pessoal, poderá de-
terminar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria 
procedam à degravação, observando, nesse caso, as recomendações médi-
cas quanto à prestação desse serviço”. 

Assim, caso o processo seja inteiramente eletrônico, deverá o tribunal 
dispor de meios para armazenar o depoimento no sistema; caso o processo 
ainda seja físico, o juiz salvará o depoimento em CD, DVD, “pendrive”, ou 
qualquer outro dispositivo de armazenamento de informações, e juntará no 
processo, conferindo a autenticidade da videoconferência. 

Ainda existe a possibilidade de degravação, caso o juiz assim entenda 
necessário. 

Nessas condições, a videoconferência é técnica adotada em vários paí-
ses, assim como são vários os tratados internacionais contemplando-a, que 
foram chancelados pelo governo do Brasil; é uma realidade, bem-vinda, já 
com o seu lugar no mundo jurídico. O que há a fazer é dimensioná-la e em-
pregá-la com extremo cuidado e critério.
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5.	 INCLUSãO	DE	AUTORIDADES	QUE	TEM	DIREITO	DE	SER	INQUIRI-
DAS	EM	SUAS	RESIDêNCIAS	OU	NOS	LOCAIS	QUE	EXERCEM	SUAS	FUN-
çõES	NO	DIA,	hORA	E	LOCAL	QUE	DESIgNAREM,	ASSIM	COMO	A	POS-
SIBILIDADE	DE,	NA	 INéRCIA,	hAJA	DESIgNAçãO	PELO	 JUízO	 (NCPC,	
ART.	440,	PARÁgRAFO	úNICO);	

No que concerne às autoridades que têm prerrogativa para serem ou-
vidas nas suas residências ou local de trabalho, houve mudança pontual. 

Primeiramente, foram incluídos os Conselheiros no conselho Nacional 
de Justiça e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, 
nos incisos II e IV, adaptando a lei à Emenda Constitucional 45/2004. Tam-
bém, houve a substituição dos “Tribunais de Alçada” pelos “Tribunais Re-
gionais Federais”, no inciso VIII. Pequenas adaptações técnicas.

A alteração importante foi a inclusão da segunda parte no parágrafo 
único, do Art. 440: “O juiz solicitará à autoridade que designe dia, hora e 
local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da 
defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha; passado um 
mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para 
o depoimento, preferencialmente na sede do juízo”.

Essa orientação se alinhou com o que decidiu o STF, na Ação Penal n. 
421, como bem aponta Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Olivei-
ra15: “...essas pessoas e egrégias perdem o direito de escolher local e hora 
para testemunho, se não se manifestarem ou comparecerem, sem justa cau-
sa, no prazo de 30 dias. Trata-se de entendimento esposado no contexto do 
processo penal (art. 221, CPP), mas que deve ser aplicado analogicamente 
ao processo civil – isto é, pela identidade de razão, a regra deve aplicar-se 
ao art. 411 do CPC. Eis a síntese da solução da questão de ordem, feita pelo 
Min. rel. Joaquim Barbosa: ‘Passados mais de sem que a autoridade que 
goza da prerrogativa prevista no caput do art. 221 do Código de Processo 
Penal tenha indicado dia, hora e local para a sua inquirição ou, simplesmen-
te, não tenha comparecido na data, hora e local por ela mesma indicados, 
como se dá na hipótese, impõe-se a perda dessa especial prerrogativa, sob 
pena de admitir-se que a autoridade arrolada como testemunha possa, na 
prática, frustrar a sua oitiva, indefinidamente e sem justa causa”.

Sendo assim, deixando de marcar a data, hora e local, tem o juiz o poder 
de designar dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede 
do juízo, observando, todavia, ponderação antiga do STF, de que “A prerro-

15. Obra citada p. 216.



gativa de os signatários referidos no art. 411 do CPC poderem designar o 
local e o tempo de sua inquirição, para não se reduzir a mero privilégio, há 
de ser vista sob a perspectiva dos percalços que, sem ela, poderiam advir 
ao exercício de suas altas funções...” (STF-RTJ 195/538: Pleno, HC 85.029-
4). Por isso, deverá ter razoabilidade o magistrado ao intimar a autoridade 
para comparecer à audiência.

A alteração é interessante, porque coloca o dever de respeito ao poder 
judiciário em perspectiva legislativa, em relação aos outros poderes. Não é 
demais repetir que “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 
Judiciário para o descobrimento da verdade” (NPCP, Art. 364).

Necessário indagar se, depois de intimada a autoridade e esta não com-
parecendo, poderá o juízo determinar a condução coercitiva? Ora, se a au-
toridade não exerceu sua prerrogativa tempestivamente, deverá ser tratada 
como cidadão qualquer, que deverá comparecer coercitivamente, arcando, 
inclusive, com as custas e despesas do atraso.

Com mudança, o dever de respeito às ordens judiciais e o dever de cola-
boração com o descobrimento da verdade irá se alastrar, com uma interes-
sante mudança na mentalidade das autoridades políticas.

6.	INTIMAçãO	DAS	TESTEMUNhAS	PELO	ADVOgADO	DA	PARTE	QUE	
ARROLOU	(NCPC,	ART.	441	E	§§).

Alteração polêmica e relevante foi a introduzida no NCPC, Art. 441 e §§.
Art. 441. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha que arro-
lou do local, do dia e do horário da audiência designada, dispensando-se a inti-
mação do juízo. 

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 
cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três 
dias da data da audiência, cópia do ofício de intimação e do comprovante de 
recebimento. 

 § 2º A parte pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independen-
temente da intimação de que trata o § 1º; presumindo-se, caso não compareça, 
que desistiu de ouvi-la. 

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa na desis-
tência da oitiva da testemunha. 

§ 4º Somente se fará à intimação pela via judicial quando: 

I – essa necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; 

II – quando figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 
em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em 
que servir; 
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III – a parte estiver representada pela Defensoria Pública. 

§ 5º A testemunha que, intimada na forma do § 1º ou do § 4º, deixar de 
comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas 
do adiamento.

Trata-se de medida de medida simples, que transfere a competência e 
responsabilidade ao advogado, para intimação das testemunhas, descen-
tralizando um serviço que era exclusivo das secretarias judiciárias.

O diploma é expresso ao afirmar que a intimação deverá ser realizada 
por carta com aviso de recebimento. E é exatamente assim que o sistema 
funciona, no atual CPC, Art. 412, §3º: “A intimação poderá ser feita pelo cor-
reio, sob registro ou com entrega em mão própria, quando a testemunha 
tiver residência certa”. 

Assim, o único serviço prestado pelos cartorários era a elaboração 
do mandado, onde constava a data, hora e advertência pelo não 
comparecimento. A mudança apenas transferiu a responsabilidade pela 
elaboração e envio do ofício ao advogado.

Depois, todo o serviço é feito pelo correio; e o escrivão apenas aguarda 
o retorno do aviso de recebimento pelo correio. Com a alteração, haverá a 
descentralização desta função, que agora foi repassada aos advogados, que 
deverão se esforçar ao máximo para enviar a carta de intimação, com uma 
antecedência segura, de modo que o aviso de recebimento seja juntado pelo 
menos três dias da data da audiência, com a cópia do ofício de intimação.

A mudança é válida, pois firma ainda mais o papel do advogado como 
auxiliar da justiça, privatizando um serviço que apenas atrasava a presta-
ção jurisdicional, pois pelo excesso de trabalho, muitas vezes os secretários 
não conseguiam enviar as intimações ou elas não conseguiam ser realiza-
das em tempo hábil. Obviamente, que as custas com a expedição da intima-
ção, serão custeadas pela parte sucumbente, como hoje vigora no atual CPC.

A prática forense de hoje é simples: enquanto algumas partes arrolam 
suas testemunhas em tempo hábil, fazem o respectivo pagamento das cus-
tas e diligenciam junto à secretaria para que a intimação seja recebida pela 
testemunha até vinte e quatro horas antes da audiência (CPC 73, Art. 19216), 
para que seja obrigatório seu comparecimento, outras partes arrolam suas 
testemunhas nos exatos dez dias antes da audiência, como permite o CPC, 
Art. 407, pagando as custas, e deixando que o processo siga seu moroso e 

16. “Quando a lei não marcar outro prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento depois 
de decorridas 24 (vinte e quatro) horas”.



desinteressado “impulso oficial”, frustrando a realização de importante ato 
processual, que é a audiência de instrução e julgamento.

A mudança aumenta a responsabilidade dos advogados, que deverão 
diligenciar para que as testemunhas sejam corretamente intimadas. 

Atentos a isso, os advogados devem procurar mecanismos para preser-
var responsabilidades, pois seu papel dentro da eficácia da máquina judici-
ária será de suma relevância. Deverá o advogado, para prevenir responsabi-
lidades frente o cliente, comprovar que expediu o ofício tempestivamente, 
evitando, com isso, a preclusão e a caracterização da inércia, que ensejará 
na desistência da produção da prova, conforme § 3º, do Art. 441, do NCPC. 

Sob este ângulo, os Tribunais deverão majorar os honorários advocatí-
cios, em considerando seu novo papel dentro da produção probatória.

Cada vez mais o papel do advogado deve ser privilegiado e respeita-
do na sociedade, pois ele é a grande mola propulsora da justiça. O papel 
da Ordem dos Advogados do Brasil, na luta pela defesa do jurisdicionado 
representa muito bem a luta pelas garantias, o que deve ser trazido para 
o processo e, principalmente, para atuação da jurisdição --- entendida en-
quanto mecanismo de poder estatal de resolução de conflitos.

À propósito, essa intelecção trará uma importante mudança de menta-
lidade da parte que gosta de protelar o feito; pois deverão se aproximar de 
seus advogados e do próprio processo, situação que democratizará ainda 
mais o mecanismo de resolução de conflitos. 

A parte que sabe dos procedimentos e trâmites processuais, pela pro-
ximidade e transparência com seu advogado, mais participação terá na 
criação do seu direito, e, conseqüentemente, terá mais aceitação da decisão 
prolatada pelo Judiciário (noção de legitimidade). 

De mais a mais, como a alteração legislativa concedeu à intimação do 
advogado imposição de comparecimento, caso a testemunha, injustificada-
mente, deixar de comparecer, será conduzida e responderá pelas despesas 
do adiamento, nos termos do NCPC, 441, §5º. Por isso, a descentralização 
não trará qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa. 

Caso haja a ausência justificada, a audiência será adiada, como deter-
mina o NCPC, a audiência poderá ser adiada, se não puder comparecer, por 
motivo justificado, qualquer das pessoas que dela devam participar (Art. 
347, II). 

Por fim, o § 4º informa quando a testemunha deverá ser intimada por 
via judicial. Além dos casos indicados, entende-se que a testemunha arrola-
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da pelo juízo e as autoridades que tratam o NCPC, Art. 440, também deve-
rão ser intimados judicialmente. 

7.	 ALTERAçãO	DA	ORDEM	PARA	OITIVA	DAS	TESTEMUNhAS,	 SE	AS	
PARTES	CONCORDAREM	(NCPC,	ART.	442,	PARÁgRAFO	úNICO);	

O NCPC, Art. 442, dispõe: “O juiz inquirirá as testemunhas separada e 
sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará 
para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz 
poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem”.

O NCPC apenas firmou posicionamento antigo da doutrina e jurispru-
dência. A regra é de que sejam ouvidas primeiro as testemunhas do autor 
depois a do réu, contudo, se as partes concordarem, não há prejuízo e nem 
nulidade para inversão desta ordem.

Complementam Marinoni e Arenhart17: “Mas se os interessados – inclu-
sive o juiz – estão de acordo com a inversão do da ordem de ouvida das tes-
temunhas, não há pensar em nulidade. Aliás, se o interessado não impugna, 
na primeira oportunidade ao seu alcance, a inversão da ordem de ouvida 
das testemunhas, isso não poderá mais ser feito”.

Sendo assim, é indispensável que haja concordância de todas as partes. 
Caso não haja concordância, ou se alguma das partes não manifestar sua 
irresignação imediatamente, a ordem da ouvida poderá ser invertida, sem 
qualquer prejuízo ou nulidade. 

8.	MUDANçA	NO	MODO	DE	INTERROgAR,	COM	AS	PERgUNTAS	FOR-
MULADAS	DIRETAMENTE	PELAS	PARTES	àS	TESTEMUNhAS	–	croSS 
exAMinATion	(NCPC,	ART.	445,	CAPUT);

A última mudança, de extrema relevância, é a possibilidade dos advo-
gados das partes formularem perguntas diretamente às testemunhas, re-
produzido no NCPC, Art. 445: “As perguntas serão formuladas pelas partes 
diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo 
o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a 
causa ou importarem repetição de outra já respondida”. 

A alteração repete o modelo processual da reforma processual penal, 
com a nova redação dada pela Lei n.º 11.690/08, ao Art. 212: “As perguntas 
serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo 

17. Obra citada, p. 756.



o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a 
causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único: 
Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição”.

Trata-se da introdução, no direito brasileiro, do mecanismo da cross 
examination, que, como registra Eduardo Cambi18:

“...surgido, na Inglaterra, pelo Supreme Court of Judicature Act de 1873 e, nos Es-
tados Unidos, como decorrência da garantia fundamental da confrontation, asse-
gurada pela emenda VI da Constituição norte-americana, e, a partir do precedente 
firmado no caso Pointer v. Texas, em que a Suprema Corte passou a entender que 
se trata de um direito fundamental, abrangido pela cláusula do devido processo 
legal.

Pela técnica da cross examination, confere-se dignidade constitucional ao prin-
cípio da oralidade e da imediatidade. Essa metodologia de acertamento é por-
tadora de vantagens fundamentais à administração da justiça, porque contribui 
para uma reconstrução dos fatos mais aproximada da realidade, uma vez que a 
inquirição sucessiva, pelas partes contrapostas, permite extrair do depoente um 
maior número de lembranças, além de esclarecer possíveis contradições. A cross 
examination está assentada no debate dialético entre as partes, promovendo, em 
maior grau, a garantia constitucional do contraditório.

A inovação também obedece à celeridade processual, pois evita que a 
repergunta do juiz, que configura, não raras vezes, em perda de tempo e 
mudança do sentido da pergunta, distanciando a parte da produção da pro-
va. Neste ângulo, a possibilidade da pergunta direta é uma inclusão do va-
lor constitucional do contraditório, pois as partes têm maior e mais ampla 
participação no processo.

A alteração legislativa extinguiu a repergunta, ou seja, ato pelo qual as 
perguntas eram feitas pelos representantes das partes diretamente ao juiz 
que depois as repetia as testemunhas. 

Por óbvio que a possibilidade de perguntas diretas não pode se con-
cretizar em instrumento de pressão ou tortura da testemunha, assim como 
não significa o afastamento total do magistrado na busca da verdade, tanto 
é que o NCPC, Art. 445, § 1º, dispõe que “o juiz poderá inquirir a testemu-
nha assim antes como depois da inquirição pelas partes”. 

O juiz deverá, portanto, manter a ordem na audiência evitando a vio-
lação dos deveres de lealdade, probidade ou boa-fé. Por isso, quando o ad-
vogado da parte se exceder, deverá ser alertado pelo juiz, sob pena de lhe 

18. Cambi, Eduardo. Neoprivatismo e Neopublicismo a partir da lei 11.690/2008, Cadameia Brasilei-
ra de Direito processual Civil, disponível em www.abdpc.org.br.

Perspectivas críticas das alterações na produção da prova testemunhal... 601



602	 Pedro Bentes Pinheiro Neto

ser cassado a palavra (NCPC, Art. 81, parágrafo único19). Deverão as partes 
e seus advogados tratar as testemunhas com urbanidade, não lhes fazendo 
perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias, ou que 
induzam resposta.

Ademais, o juiz deverá aplicar as penas de litigância de má-fé, manti-
das no Novo Diploma Processual Civil, no Art. 84, além das possíveis penas 
disciplinares previstas no Estatuto da OAB e a reparação civil dos danos, 
conforme At. 187 do Código Civil20.

Essa alteração trará maior responsabilidade às partes, que ficam dire-
tamente vinculadas à iniciativa da atividade probatória, garantindo-se de 
forma mais efetiva o contraditório. 

Trata-se de um movimento que não é novidade nos ordenamentos de 
outros países, como Estados Unidos da América e Espanha, onde tem maior 
clareza a privatização do processo, com as próprias partes tomando rumo 
na colheita probatória. 

José Carlos Barbosa Moreira21 narra o seguinte:
“Aos advogados norte-americanos de modo nenhum lhes agrada que o juiz, par-
ticipando ativamente da colheita das provas orais, ‘roube’ a cena de que desejam 
ser, eles próprios, os protagonistas (...) uma das chaves mestras utilizadas nessa 
atividade consiste no procedimento denominado discovery, cuja substância re-
side na possibilidade, que se abre aos advogados, de pesquisar e explorar fontes 
de prova fora do âmbito judicial. Compreendem-se nesse poder, v. g., a sujeição 
do adversário e de eventuais testemunhas a interrogatório sob juramento, sem a 
presença do juiz, o acesso a arquivos da parte contrária, a realização de exames 
médicos para determinar o respectivo estado de saúde físico ou mental”.

Barbosa Moreira22 também cita o exemplo da Espanha:
“Exposição de Motivos, nº VI, da nova Ley de Enjuicamento Civil (nº 1, de 2000), 
lê-se que ela continua a inspirar-se no ‘princípio dispositivo’, segundo o qual – 

19. “Art. 81. É vedado às partes, aos advogados públicos e privados, aos juízes, aos membros do Mi-
nistério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar 
expressões injuriosas nos escritos apresentados, cabendo ao juiz ou ao tribunal, de ofício ou a re-
querimento do ofendido, mandar riscá-las. Parágrafo único. Quando expressões injuriosas forem 
manifestadas oralmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar, sob pena de lhe ser 
cassada a palavra”.

20. “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

21. Citado por Alexandre Lima de Almeida, in Exame da prova testemunhal diretamente pelas partes 
e sua aplicação no Direito Processual Civil. Alterações ao Código de Processo Penal decorrentes da 
Lei nº 11.690 de 09.jun.08, Revista Jus Vigilantibus, Quinta-feira, 8 de janeiro de 2009.

22. Idem.



tem-se o cuidado de explicitar – ‘não se entende razoável que incumba ao órgão 
jurisdicional investigar e comprovar a veracidade dos fatos alegados”.

Por fim, Eduardo Cambi23 faz pertinente alerta, sobre a importância 
na formação ético-jurídica dos profissionais do direito, para que a garantia 
constitucional realize, em plenitude, o direito fundamental à prova: 

“Para que a técnica da cross examination contribua, efetivamente, para assegurar 
a garantia constitucional da plenitude do contraditório e realizar o direito funda-
mental à prova, é imprescindível investir na formação ético-jurídica dos profissio-
nais do direito. O aperfeiçoamento das técnicas processuais, sem a melhoria do 
operador jurídico, é atividade destituída de resultados práticos efetivos. Legisla-
ção e educação devem caminhar juntas para que seja possível melhorar a capaci-
dade de argumentação jurídica, tornando o processo um verdadeiro instrumento 
democrático capaz de promover justiça e legitimar o exercício do poder.

9.	CONCLUSãO

Acredita-se que as mudanças na produção da prova testemunhal sim-
plificam e reduzem a complexidade de subsistemas, como prometido na 
exposição de motivos. Propõem uma nova relação entre as partes e o órgão 
judicial.

A gestão do direito probatório assume caráter mais privatista, situação 
que aproxima os advogados e as partes da produção da prova, concretizan-
do o valor constitucional do contraditório e ampla defesa. Todavia, permite 
ao juiz que se mantenha participativo na busca pela verdade dos fatos e na 
condução da produção da prova testemunhal. 

Andou bem o legislador ao adaptar o direito processual às necessida-
des e realidades forenses.

23. Obra citada.
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Capítulo	XXXIII
Novo	CPC	e	prioridade	no	uso		

dos	meios	eletrônicos:	mais	celeridade,		
mais	tecnologia,	mais	justiça?

renato de Magalhães dantas neto1

SUMÁRIO	•	1. Introdução. 2. Sobre a informática jurídica e o direito da informática 3. Novo 
CPC e a priorização dos atos processuais eletrônicos 4. Um novo código, novas ferramentas 
processuais e o incitamento de J.J. Calmon de Passos: mais celeridade, mais tecnologia, mais 
Justiça? 5. Conclusão

1.	INTRODUçãO

Enfrenta-se na atualidade talvez um momento único na história do Di-
reito, em função de duas sérias mudanças que já conseguem uma visualiza-
ção pelo farol da realidade. A primeira delas é o uso da eletrônica, informá-
tica, ou melhor, dizendo, uso das tecnologias de informação e comunicação. 
A outra, não menos importante, trata dos reflexos gerados pela tramitação 
da proposta de um novo Código de Processo Civil (CPC), proposta pelo se-
nado federal em 2010. 

Em relação à informática, é fato notório que esta se encontra cada vez 
mais presente no dia a dia do profissional jurídico. De um lado, como toda 
novidade, ela gera uma série de inseguranças e temores, até porque, para o 
profissional habituado com o papel, deixar de manipulá-lo é algo realmente 
assustador. Todavia, por outro, a virtualização dos autos é uma realidade 
incontroversa. É possível justificar que não existe volta utilizando-se dos 
mais diversos argumentos, tais como, questões ambientais, economia orça-
mentária e, principalmente a tão buscada, celeridade processual. 

Por outro lado, o projeto do novo CPC, apesar de se encontrar na fase 
de debates, surge principalmente para servir de instrumento de normati-
zar um tramite processual mais rápido e efetivo. Essa nova estruturação 

1. Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bacharel em Direito pela Universi-
dade Católica do Salvador (UCSal). Membro da ANNEP. Professor dos Centros Universitários Uni-
jorge (BA) e Estácio de Sá (BA) e da Faculdade 2 de Julho (BA). Advogado.
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é de sobremaneira algo importante e produtivo para que haja, tanto uma 
adequação dos atos processuais realizados em meio eletrônico, quanto um 
maior debate a cerca dos conceitos lógico jurídicos, vinculados à informáti-
ca, trazidos pela sua redação. 

Por conseguinte, este ensaio se propõe primeiramente em realizar uma 
breve apresentação destas duas novas disciplinas essenciais ao profissional 
do Direito, quais sejam, a Informática Jurídica e o Direito da Informática. 
Em seguida, realiza uma análise dos artigos do projeto de lei relacionados à 
informática, tanto no sentido de demonstrar a importância do estudo des-
tas disciplinas, quanto para comprovar que o entendimento das diretrizes 
traçadas no novo código prescinde que o profissional do Judiciário do futu-
ro às conheça. 

Já no final, busca-se correlacionar uma instigação provocada pelo Mes-
tre JJ Calmon de Passos, ao se investigar se o maior uso de tecnologia, unido 
a um novo código de processo serão a combinação perfeita para se alcançar 
mais justiça. 

Sabe-se que os assuntos aqui tratados nem chegam perto de uma paci-
ficação, quer doutrinária ou mesmo jurisdicional, todavia, o propósito aqui 
é exatamente este, ser um instrumento de auxílio e, simultaneamente, de 
provocação para a discussão salutar a respeito de tão importante tema.

2.	SOBRE	A	INFORMÁTICA	JURíDICA	E	O	DIREITO	DA	INFORMÁTICA

Não se poderá correlacionar à celeridade jurisdicional e os atos pro-
cessuais realizados em meio eletrônico no projeto do novo CPC sem que se 
apresente, prioritariamente, algumas características gerais da nova siste-
mática processualista virtual. Só que estes atributos, por sua vez, estão con-
tidos no universo em que se entremeiam conceitos jurídicos com definições 
oriundas da informática e cibernética. 

Por conseguinte, logo de início é fundamental apresentar uma respos-
ta para a seguinte questão: como surgiu e o que significa informática? A 
relevância desta indagação é derivada do fato de que em 2012 a expressão 
informática completa 50 anos, mas ainda assim, sua pronúncia assusta um 
sem número de pessoas. 

A criação deste neologismo deriva da junção dos termos informação e 
automática2 e é atribuída ao francês Philippe Dreyfus, em 1962, tornando-

2. John GAMMARCK, Valerie HOBBS e Diarmuid PIGOTT explicam que informático foi uma palavra 
inventada em 1962, no início da era do computador para descrever o novo profissional que traba-



-se, em seguida, “(...) la ciencia del tratamiento automático o automatizado 
de la información, primordialmente mediante las computadoras”3

Por sua vez, necessário esclarecer também que esta ciência de trata-
mento automatizado da informação não deve ser confundida com o concei-
to de cibernética, ainda que ambas tratem a informação de forma matemá-
tica, lógica e analítica. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO explica, com base nas li-
ções de MARIO GIUSEPPE LOSANO4, que o termo cibernética é um vocábulo 
grego que indica a arte de governar, arte de guiar, ou seja

(…) fueron dirigidos en forma matemática al estudio del comportamiento huma-
no visto y representado en una máquina; esto es, por un lado, la identidad de los 
mecanismos de control y regulación tanto en los hombres y en los animales como 
en las máquinas, y por el otro, la conexión entre estos mecanismos y la transmi-
sión de informaciones.5

Portanto, ao passo que a informática encontra-se vinculada ao arma-
zenamento, transmissão e proteção da informação, a cibernética vincula-se 
mais a decodificação da informação para que a máquina execute determi-
nada ação6. Neste sentido, MARCILIO CUNHA NETO esclarece, com muita 
objetividade, que no passado houve até certa similaridade entre ambas, 
mas agora, “(...) a cibernética está mais votada à automação nas industriais, 
às pesquisas na área de robótica, tratando do relacionamento e freqüência da 
máquina nos afazeres do homem.”7 e a informática “(...) devido especialmen-
te à utilização do computador, visualiza um horizonte voltado à busca e ao 
aperfeiçoamento dos meios de comunicação”.8

lhava com tarefas de processamento, análise, organização, diagnóstico e até prognóstico da infor-
mação a fim de realizar sua automação. Por sua vez, Philippe Dreyfus, neste mesmo ano, em uma 
publicação em francês, foi o primeiro a captar esta idéia e usar o termo informatique que significa 
o uso de computadores para o armazenamento e processamento da informação. (In The Book of 
Informatics. South Melbourne – Australia: Thomson, 2007. p.2) 

3. ESTAVILLO, Juan José Ríos. Derecho e Informática en México: Informática Jurídica y derecho de la 
informática. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. p. 32

4. LOSANO, Mario Giuseppe. Curso de Informática Jurídica. Madrid: Tecnos, 1987.
5. ESTAVILLO, Juan José Ríos. Derecho e Informática en México… Op. Cit. p. 36
6. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO (Op. Cit. p. 39) acrescenta ainda que “La informática es un instrumento 

de apoyo para el desarrollo de la propia cibernética” e destaca ainda, com base no ensinamento de 
HÉCTOR FIX FIERRO (In: Informática y documentación jurídica, México, UNAM , Facultad de De-
recho, 1990), que a pesar de parecer lógico que a informática seja uma ciência integrada a ciber-
nética, existem diferenças no objeto e finalidade entre as disciplinas, pois a cibernética objetiva a 
construção de máquinas com inteligência artificial, a informática, por sua vez, prioriza a resolução 
de questões vinculadas ao processamento, disposição e manejo automático da informação. 

7. CUNA NETO, Marcílio José da. Manual de Informática Jurídica. Rio de Janeiro: Destaque, 2002. p. 
31.

8. Id. Ibidem. 
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Entretanto, não é possível vincular apenas o estudo da informática 
para a compreensão da execução de atos jurídicos processuais, quer sejam 
de comunicação, execução ou movimentação realizados através do com-
putador. Para atingir este entendimento, é indispensável que a formação e 
desenvolvimento válido e regular dos procedimentos jurídicos realizados 
de maneira informatizada sejam oriundos da intersecção entre o conheci-
mento das duas disciplinas, tanto a Informática, quanto o Direito, fazendo 
surgir assim uma nova matéria: a informática jurídica.9 

Essa disciplina, por sua vez, possui o condão de preparar tecnicamente 
o profissional do Direito para que possam compreender e utilizar a infor-
mática em prol da operacionalização eficaz e segura da informação jurídica 
no espaço virtual. OMAR KAMINSKI, com a clareza que lhe é peculiar, expli-
ca que 

A Informática Jurídica é o processamento e armazenamento eletrônico das infor-
mações jurídicas, com caráter complementar ao trabalho do operador do Direito; 
é o estudo da aplicação da informática como instrumento, e o conseqüente impac-
to na produtividade dos profissionais da área.10 

Mas, com certeza, derivada da afirmação anterior surge uma nova per-
gunta: Porque o profissional do Direito deve aprender esta nova disciplina? 
Qual é a sua real importância? E a resposta é fornecida por MARIO GIUSE-
PPE LOSANO quando afirma que

(...) a informática jurídica não prepara informáticos, mas sim juristas informá-
ticos, ou seja, juristas que compreendem a tecnologia dominante no mundo 
produtivo hodierno e que conseguem trabalhar em equipe com os informáticos, 
colocando questões sensatas sobre os problemas (também jurídicos) a serem re-
solvidos na empresa e compreendendo as respostas que obtêm dos informáticos, 
mesmo quando formuladas em termos técnicos. O objetivo (...) é criar um jurista 
que fique à vontade tanto entre normas, quanto entre programas.11 

9. Todavia, apesar do tema manter uma aparência de novidade no Brasil, no mundo não é. Na Itália, 
por exemplo, já existem publicações com mais de 20 anos, como v.g. a obra de LOSANO, Mario 
Giuseppe, Corso di informatica giuridica, distribuída em três volumes, impressa em Torino no ano 
de 1985 (informação disponível no sítio do próprio autor http://www.mariolosano.it/. Acesso em 
10 dez. 2011). 

10. KAMINSKI, Omar. Informática jurídica, juscibernética e a arte de governar: tecnologia amplia a 
liberdade e o poder de organização. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualiza-
ção Jurídica, nº. 14, junho/agosto, 2002. Disponível na Internet: <http://www.direitopublico.com.
br>. Acesso em: 25 nov. 2012.

11. LOSANO, Mario Giuseppe. O curso trienal de informática jurídica na Universidade do Piemon-
te Oriental. Disponível em <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/primafacie/article/
view/4453> Acesso em 02 dez. 2011. Importante esclarecer que o Professor Losano, em função 
da remodelagem dos cursos de Direito, instituiu uma graduação em Informática Jurídica em Ales-
sandria (Itália). No Brasil ainda não existe graduação em Informática Jurídica, mas já está dis-



Com base nestas premissas, verifica-se que a Informática Jurídica já e 
uma realidade no cotidiano jurídico desde 1999, com a vigência da Lei n.º 
9.800/99, apelidada de “lei do fax”, que “Permite às partes a utilização de sis-
tema de transmissão de dados para a prática de atos processuais”. A partir de 
então, outras legislações e acordos foram firmados utilizando-se da infor-
mática jurídica, tais como: a Lei n.º 11.382/2006 que, além de outras mo-
dificações no CPC, definiu as regras para a utilização do sistema eletrônico 
de constrição de dinheiro depositado ou aplicado em instituição financeira 
(penhora on-line) por meio da inserção do Art. 655-A do CPC; a criação da 
Rede INFOSEG (Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Justiça e Fiscalização) pelo Decreto n.º 6.138/200712 e a criação do 
sistema RENAJUD13 em 2007, por meio de um Acordo de Cooperação Técni-
ca firmado entre a União, por meio dos Ministérios da Cidade e da Justiça, e 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)14.

No entanto, a união entre a informática e o direito não pode ser estuda-
da apenas sob o prisma do tecnicismo, isto porque, conforme explica JUAN 
JOSÉ RÍOS ESTAVILLO 

A relação entre direito e informática tem duas linhas de investigação: os aspectos 
normativos do uso da informática, desenvolvidos pelo direito	da	informática e 
a aplicação da informática no tratamento da informação jurídica, conhecida como 
informática	jurídica.15 (grifos e tradução nossos) 

Resta clara então que, ao se falar de Informática Jurídica estar-se a tra-
tar da tecnologia aplicada a otimizar os procedimentos jurídicos, ao passo 
que o Direito da Informática16 relaciona-se com o direito que se encarrega 

ponível na grade da graduação de Direito de algumas faculdades (por exemplo, na Universidade 
Federal de Santa Catarina – SC e na Universidade Católica do Salvador – BA) uma disciplina que 
recebe este nome e cujo conteúdo envolve tanto a informática jurídica quanto o direito da infor-
mática. 

12. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6138.
htm>. Acesso em 30 out. 2011.

13. RENAJUD não é uma sigla, mas o nome dado ao sistema informático que atende, por meio eletrô-
nico, ordens judiciais para restrição e bloqueio dos veículos cadastrados no Registro Nacional de 
Veículos Automotores (RENAVAN) 

14. Toda a documentação do RENAJUD encontra-se disponível em < http://www.cnj.jus.br/progra-
mas-de-a-a-z/sistemas/renajud/documentos-renajud>. Acesso em 30 out. 2011 

15. “La relación entre derecho e informática tiene dos líneas de investigación: los aspectos normati-
vos del uso de la informática, desarrollados bajo el derecho de la informática, y la aplicación de 
la informática en el tratamiento de la información jurídica, conocida como informática jurídica” 
ESTAVILLO, Juan José Ríos. Derecho e Informática en México: Informática jurídica y derecho de la 
informática. Ciudad de México: Universidad Autonoma de México, 1997. p. 45 

16. Muito embora o termo mais utilizado seja Direito da Informática, ainda não existe consenso. O 
Direito da Informática também é conhecido como Direito Eletrônico, Direito da Internet, Direito 

Novo CPC e prioridade no uso dos meios eletrônicos... 609



610	 Renato de Magalhães Dantas Neto

de solucionar os conflitos sociais diretamente gerados pelo uso da infor-
mática17, em outras palavras, “estuda os valores éticos e as relações jurídicas 
derivadas da informatização ‘latu sensu’”18. v. g., os novos conflitos oriundos 
da Democracia versus Tecnologia, Trabalho na Sociedade em Rede, Governo 
Eletrônico, Crimes de Informática, Propriedade Intelectual e o Mundo Digi-
tal, entre outros. 

Ressalta-se, no entanto, o posicionamento de que a virtualização do 
processo e a utilização de meios eletrônicos para celeridade processual e 
efetiva prestação jurisdicional não possuem o condão de serem substitu-
tos da tomada de decisão judicial realizada pelo ser humano19. Com efeito, 
nesta linha de raciocínio, CARLOS HENRIQUE ABRÃO, afirma “O nascimento 
do processo virtual ‘on line’ participa da idéia de atender ao preceito do tem-
po razoável de duração do procedimento, eliminando por completo o uso do 
papel, permitindo completamente o acesso, desde o inicio até a coisa julga-
do, ao caminho ‘on line’”20. Em outras palavras, não se apóia o uso e estudo 
da informática jurídica para auxílio na tomada de decisões judiciais. Neste 
sentido, OMAR KAMINSKI destaca 

Não se pode remover jamais o inerente caráter humano e substituir seus critérios 
de julgamento por frias máquinas que, dotadas de inteligência artificial, qual os 
filmes de ficção científica, iriam analisar os casos jurídicos e confrontá-los, com-
parativamente, com aqueles que foram inseridos em sua database.21 

Entretanto, ao se analisar os procedimentos de funcionamento e ope-
racionalização da virtualização dos atos processuais estabelecidos na Lei 
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial no 
Brasil e modificou o CPC atual, bem como, influencia o projeto em debate, 
torna a informática jurídica quanto o direito da informática, instrumentos 

do Ciberespaço, Ciberdireito e Direito Online. A este respeito ver ALMEIDA FILHO, José Carlos de 
Araújo. Direito eletrônico ou Direito da Informática. Disponível em <http://www.ip.pbh.gov.br/
ANO7_N2_PDF/IP7N2_almeida.pdf> Acesso em 01 dez. 2011

17. Neste sentido ver: ZAMORA, Paula Lopés. Bases de Datos Jurídicas: Análisis Crítico IIº CONGRESO 
MUNDIAL DE DERECHO INFORMÁTICO. Realizado em Madrid, em 23 a 27 de setembro de 2002  
 < http://www.ieid.org/congreso/ponencias/Lopez%20Zamora,%20Paula.pdf> Acesso em 15 
nov. 2011

18. KAMINSKI, Omar. Op. Cit. p. 1. 
19. Sobre o assunto: DANTAS NETO, Renato de Magalhães. Autos virtuais: o novo layout do processo 

judicial brasileiro. Revista de Processo, Ed. RT. v. 194, p. 173-203, 2011.
20. ABRÃO, Carlos Henrique. Processo eletrônico. São Paulo: RT, 2009. p. 29
21. KAMINSKI, Omar. Op. Cit. p. 2. Em sentido contrário: SERRANO NEVES, P. M. Juscibernética – prá-

tica e problemática. Disponível em < http://www.serrano.neves.nom.br/a/aa/aa01070a.pdf>. 
Acesso em 30 nov. 2011; MADALENA, Pedro. Processo judicial virtual. Automação máxima. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1597, 15 nov. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/
texto/10656>. Acesso em: 30 nov. 2011.



indispensáveis para tornar possível correlacionar os conceitos lógico-jurí-
dicos de disponibilidade, irretratabilidade (ou não repúdio), integralidade, 
autenticidade e confidencialidade inseridos na norma, ao suporte informá-
tico que se encontra estruturado o processo virtual brasileiro, a fim de uma 
garantia mais célere da tutela, sem desrespeitar a segurança jurídica da 
produção destes atos. 

Assim, quando a norma trata da disponibilidade22 refere-se a não in-
terrupção do acesso, ou seja, a garantia de disponibilidade de acesso aos 
autos virtuais de forma ininterrupta, quer seja para consulta ou protocolo 
de petições e, consequentemente, está diretamente ligada aos conceitos e 
necessidades de hardware e softwares, necessários para armazenamento 
das petições nos servidores dos Tribunais, manutenção e largura de banda 
necessária para promoção da estabilidade do sistema e os programas ne-
cessários para a acessibilidade dos autos.

Já o não	repúdio	ou	 irretratabilidade trata da obstaculização cria-
da pela Legislação às partes (advogados, servidores, peritos, magistrados e 
promotores) de negarem o conteúdo ou autoria do documento virtual, a fim 
de garantir que o emissor de uma mensagem não poderá, posteriormente, 
negar sua autoria nem o seu conteúdo. Esta irretratabilidade decorre da 
segurança jurídica23 dos atos praticados no processo eletrônico, instituído 
pelo art. 10, §1º da MP 2.200-2/200124, com base no art. 219 do CC/200225.

Derivada desta irretratabilidade, a legislação apresenta a integrali-
dade	(ou integridade), a autenticidade dos documentos e a confiden-
cialidade. No tocante a integridade, esta visa garantir que o conteúdo do 

22. Lei 11.419/2006, Art. 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário 
deverão usar, preferencialmente, programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por 
meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua padronização.

23. Em que pese doutrinadores atribuírem uma diferença terminológica entre boa-fé e segurança 
jurídica e até mesmo à denominada “proteção à confiança”, para este artigo estes termos serão 
utilizados como expressões sinônimas. Para saber mais sobre a diferença destes termos, ver SIL-
VA, Almiro do Couto e. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Públi-
co Brasileiro e o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos administrativos: O 
prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União (Lei. n.º 9784/99). Revista 
Eletrônica de Direito do Estado.	n.º 2. Salvador: abril/maio/junho de 2005. Disponível em http://
www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/revista6.pdf Acesso em 17 ago. 2010.

24. § 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização 
de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação 
aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil. (Em 
que pese a MP fazer referência ao art. 131 do CC de 1916, este artigo não foi alterado, sendo no 
Código Civil vigente o correspondente Art. 219). 

25. Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em rela-
ção aos signatários.
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documento não tenha sido alterado na transmissão do arquivo da sua ori-
gem ao seu destino, ou seja, relaciona-se com a validade do documento. 
Já a autenticidade visa garantir que o documento tenha sido realmente 
originado por quem se espera que o tenha produzido26. E a confidencia-
lidade garante que somente as partes envolvidas no processo possam ter 
acesso ao conteúdo aos documentos, ou seja, está intimamente ligada a 
privacidade. Todavia, o fato de estar relacionada, não deve haver confu-
são, porque, em verdade, a confidencialidade não significa o mesmo que 
Privacidade. 

A Privacidade, por seu turno, é uma das razões para haver segurança 
na informação que é considerada privada por quem a detém ou tem direi-
tos sobre ela. Sendo assim, é neste âmbito que é definido quem ou o quê 
tem acesso a essa informação, ou seja, a confidencialidade consiste em que 
regras sejam postas em prática a fim de garantir o sigilo na informação pri-
vada27.

Logo, para a compreensão destes conceitos, a informática jurídica au-
xilia o profissional do Direito no entendimento das soluções informáticas 
aplicadas à aqueles fins, tais como a criptografia assimétrica, certificação 
digital, assinatura digital, entre outros. Já o Direito da Informática auxiliará 
o entendimento e superação dos novos fundamentos para argüições de nu-
lidade, ao estudo do (maior) afastamento social entre as partes, ainda que 
representadas por seus advogados, e os juízes e, principalmente, auxiliará 
na busca por uma resposta a questão inicial, consoante se demonstrará a 
seguir. 

3.	NOVO	CPC	E	A	PRIORIzAçãO	DOS	ATOS	PROCESSUAIS	ELETRôNI-
COS	

Um código, explica TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, é um conjunto 
de normas estabelecido por lei, caracterizado pela regulamentação unitá-
ria de um ramo do direito, “estabelecendo-se para ele uma disciplina fun-
damental, atendendo a critérios técnicos não necessariamente lógicos, mas 

26. Lei 11.419/2006 , Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 
eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão 
considerados originais para todos os efeitos legais.

27. Lei 11.419/2006, Art. 11. § 6º Os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico so-
mente estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes 
processuais e para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e 
de segredo de justiça.



tópicos”28. Por sua vez, este conjunto normativo jurídico, ainda que reunido, 
“[...] correspondem ao chamado “mínimo ético”, visto que, ao disciplinar a in-
teração do comportamento humano em sociedade, estabelecem os padrões de 
conduta e os valores indispensáveis para a sobrevivência de um dado grupo 
social”.29

Consequentemente, se os padrões de conduta social na interação do 
comportamento humano resultarem numa pretensão resistida, por causa 
da proibição do uso arbitrário de suas próprias razões e tendo o Judiciário 
como última ratio para se solucionar este conflito, o processo servirá como 
método inerente à atuação do Estado a fim de proteger os direitos das par-
tes ali envolvidas e garantir o melhor cumprimento das finalidades estabe-
lecidas no ordenamento pátrio.30 

Logo, o Código de Processo Civil brasileiro é exatamente a represen-
tação das normas que regulam o processo jurisdicional no âmbito civil, ou 
seja, é o instrumento pelo qual, o Estado, por meio da jurisdição, aprecia a 
pretensão daquele que a provoca a fim de resolver um conflito de interes-
ses. Entretanto, por oportuno, fiel as lições de FRANCESCO CARNELUTTI, 
esta normatização processual civil serve combater a lide, o conflito de inte-
resses e não para combater o delito, objeto do Processo Penal31. 

No entanto, o código processual brasileiro encontra-se vigente há 
quase 40 anos e principalmente depois da promulgação da Carta Magna 
em 1988, vem sofrendo uma série de mutações. TERESA ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, inclusive, acrescenta que 

O Código de 1973, sem dúvida, merece toda espécie de elogios quanto ao seu apuro 
técnico, mas foi concebido num momento histórico em que não havia muitas das 
realidades com que hoje temos de nos defrontar, como, por exemplo, as ações de 

28. FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 
6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 204. Importante destacar que este autor destaca inclusive a im-
portância do estudo da Informática Jurídica ao destacar que “A imposição de uma racionalidade 
lógica às compilações vem ganhando enorme significado atualmente, graças ao desenvolvimento da 
‘informática jurídica’”. (grifos no original – Op. Cit. p. 205).

29. SOARES, Ricardo Maurício Freire. Curso de Introdução ao Estudo do Direito. Podivm Editora, 2009. 
p. 23.

30. BUENO, Cássio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 4ª Ed.Vol. 1, São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 418

31. CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. São Paulo: Edijur, 2012. p.26/27. CARNELUTTI 
esclarece ainda que, muito embora o civil e o penal contenham o mesmo gérmen e sejam índices 
correlativos de civilidade, existe uma diferença clássica, similar a de perigo e risco. Ocorre que, 
a reação processual civil pode ser utilizada tanto para reprimir, quanto para prevenir o litígio, 
enquanto que, a penal, só ocorre exclusivamente com a existência do delito.
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massa. Por outro lado a dispersão excessiva da jurisprudência também não era 
assunto que preocupava seriamente a comunidade. Isto ocorria, me parece, em 
parte porque havia uma atitude mais respeitosa com relação à jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, que aliás, não se alterava com a frequência com que 
se altera hoje. Basta que percebamos a importância que vem ganhando institutos 
como o da reclamação, para que se possa perceber como a situação se alterou.32 
(grifos nossos)

Assim, em busca de uma adequação entre a nova realidade fática e uma 
sistemática ritualística processual civil mais eficaz, foi designada em 2010 
uma comissão para elaboração de um novo CPC33. Na apresentação do pro-
jeto de lei ao senado (PL 166/2010), o então Presidente do Senado, José 
Sarney, assinalou que este novo CPC surge para trazer medidas que “agili-
zem a ação da Justiça”34, a fim de atingir “uma Justiça mais rápida e, natural-
mente, mais efetiva”35, enfim 

[...] 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 resul-
tado da ação, além do estímulo à inovação e à modernização de procedimentos, 
garantindo o respeito ao devido processo legal.36

Todavia, de todos os objetivos indicados pelo parlamentar, investiga-se 
aqui apenas se realmente este projeto estimula a modernização e inovação 
dos procedimentos sob a égide da priorização dos atos processuais realiza-
dos em meio eletrônico. A concretização desta pesquisa é possível porque 
o processo é procedimento e no estudo dos atos processuais este procedi-
mento é um ato-complexo que exprime simultaneamente as idéias de cole-
tividade e de individualidade, tornando, conforme explicam Fredie Didier 
Júnior e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, “possível estudar o ‘processo’ 
como ‘unidade’ ou cada uma das ‘unidades’ que compõem o ‘processo’”37

32. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Críticas ao novo CPC são meras “frases de efeito”. Conjur: Con-
sultor Jurídico, São Paulo, em 13 dez. 2011. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-
-dez-13/criticas-cpc-nao-podem-limitar-afirmacoes-bombasticas>. Acesso em: 14 dez. 2011.

33. Esta comissão é composta por Luiz Fux, atualmente ministro do STF, a Doutora Teresa Wambier 
(Relatora) e os Doutores Adroaldo Fabrício, Benedito Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Nunes, 
Humberto Teodoro Júnior, Jansen Almeida, José Miguel Medina, José Roberto Bedaque, Marcus 
Vinícius Coelho e Paulo Cezar Carneiro.

34. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Ante-
projeto de Código de Processo Civil. Código de Processo Civil : anteprojeto. Brasília: Senado Federal, 
Presidência, 2010. p. Apresentação. 

35. Id. Ibidem
36. Id. Ibidem. 
37. DIDIER JÚNIOR, Fredie. NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos Fatos Jurídicos Processu-

ais. Salvador: JusPodivm, 2011. p. 26. (grifos no original)



Então, para que esta investigação seja realizada por meio de uma 
estruturação mais didática, será realizada uma análise dos atos proces-
suais indicados no projeto do CPC em trâmite na Câmara dos Deputados 
(PL 8046/2010)38 para examinar se realmente o uso do meio eletrônico 
ficou mais evidenciado, bem como, acrescentar esclarecimentos importan-
tes, destacando o uso da informática jurídica na elaboração do projeto, a 
seguir:39

Projeto	CPC	(PL	8046/2010) Análise

Art. 102 Pa-
rágrafo úni-
co. 

A procuração pode ser assina-
da	 digitalmente, na forma da 
lei.

O termo assinada digitalmente sig-
nifica uma procuração assinada por 
alguém que possua certificado digi-
tal válido expedido por uma das Au-
toridades Certificadoras da ICP-BRA-
SIL39, nos termos da lei 11.419/2006 
e MP 2.200-2. Deve-se ter cautela, 
pois assinado digitalmente, não sig-
nifica digitalmente assinado, ou seja, 
assinatura digital não significa a 
aposição de uma assinatura manual 
inserida na forma de imagem sobre 
o texto. 

Art. 163, §1º Os tribunais, no âmbito de sua 
competência, poderão discipli-
nar a prática e a comunicação 
oficial dos atos processuais por 
meios eletrônicos,	 atendidos	
os	 requisitos	 de	 autentici-
dade,	 integridade,	 validade	
jurídica	 e	 interoperabilida-
de	 observada	 a	 hierarquia	
de	chaves	públicas	unificada	
nacionalmente, nos termos da 
lei.

O anteprojeto utiliza-se dos conceitos 
lógico jurídicos em destaque apre-
sentados alhures. Estes são alguns 
dos objetos da disciplina informática 
jurídica atualmente indispensável ao 
profissional do direito. 

38. Disponível na íntegra em < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPr
oposicao=490267> Acesso em 01 dez. 2011.

39. Os certificados digitais no Brasil são controlados pelo Instituto Nacional da Tecnologia da Infor-
mação (ITI), autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, cujo objetivo é 
manter a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, sendo a primeira autoridade 
da cadeia de certificação – AC Raiz. Para saber mais: http://www.iti.gov.br/ 
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Art. 163, §2º Os	 processos	 podem	 ser	 to-
tal	 ou	parcialmente	eletrôni-
cos,	de	 forma	a	permitir	que	
todos	os	atos	e	os	 termos	do	
processo	 sejam	 produzidos,	
transmitidos,	armazenados	e	
assinados	por	meio	 eletrôni-
co, na forma da lei.

Imprescindível uma observação na re-
dação deste parágrafo. O processo é, 
neste caso, a unidade. Assim, seria me-
lhor afirmar “Art. 163, §2º o autos, 
em regra, serão mantidos em meio 
eletrônico, de forma a permitir que 
os atos e os termos processuais se-
jam produzidos, transmitidos, ar-
mazenados e assinados por meio 
eletrônico, na forma da lei.”, com a 
inserção de mais um parágrafo ou alí-
nea com a seguinte sugesão: “excep-
cionalmente, poderão ser criados 
autos físicos vinculados aos autos 
disponíveis em meio eletrônico, em 
caso de impossibilidade de juntada 
no eletrônico, sob autorização do 
Juiz”

Art. 163, §3º Os tribunais disponibilizarão as 
informações	eletrônicas cons-
tantes do seu sistema de auto-
mação, em primeiro e segundo 
graus de jurisdição, em página 
própria na rede mundial de 
computadores, cumprindo aos	
interessados	obter	a	tecnolo-
gia	 necessária	 para	 acessar	
os	dados	 constantes	do	mes-
mo	sistema.

Neste artigo, necessário esclarecimen-
to de dois pontos. Um, que o Tribunal 
não disponibilizará “informações”, 
mas os próprios autos, ou seja, deixa-
rá de existir a página de informações 
processuais, posto que, os próprios 
autos serão diretamente acessados. 
Dois, mais uma vez a informática jurí-
dica é a ferramenta para esclarecer o 
significado da redação final do Artigo.

Art. 163, §4º O	 procedimento	 eletrônico	
deve	 ter	 sua	 sistemática	uni-
ficada	em	todos	os	 tribunais, 
cumprindo ao Conselho Nacio-
nal de Justiça a edição de ato 
que incorpore e regulamente os 
avanços tecnológicos que forem 
se verificando.

Este comando já deveria estar sendo 
aplicado, todavia, em verdade, o que 
se verifica é uma corrida desordenada 
sem a devida padronização.40

	40

40. Para saber mais, ver artigo sobre o assunto de DAMOUS, Wadih. Processo eletrônico pode ser tiro 
pela culatra “. Conjur: Consultor Jurídico, São Paulo, em 15 set. 2011. Disponível em: < http://
www.conjur.com.br/2011-set-15/alguns-cuidados-processo-eletronico-tende-tiro-culatra>. 
Acesso em: 16 dez. 2011.



Art. 164, §2º O	processo	eletrônico	assegu-
rará	às	partes	sigilo,	na	forma	
deste	artigo.

Questão de confidencialidade. Como 
fazer esta confidencialidade, assunto 
para informática jurídica. Já as suas 
implicações e limites, tema para o di-
reito da informática. No entanto, essa 
confidencialidade não se aplica ao 
advogado que terá acesso aos autos, 
ainda que em meio eletrônico, salvo 
nos casos de segredo de justiça. 

Art. 172, §2º A	 assinatura	 dos	 juízes,	 em	
todos	 os	 graus	de	 jurisdição,	
pode	ser	feita	eletronicamen-
te,	na	forma	da	lei.

Este artigo apresenta uma situação 
dúbia, porque se o processo será ele-
trônico, a assinatura, obrigatoria-
mente, será realizada por meio de 
certificado digital. Nunca é demais 
relembrar, o processo eletrônico a que 
se fala não será a digitalização do pa-
pel, pois o original será o documento 
eletrônico, logo, não haverá a impres-
são e digitalização do ato. 

Art. 172, §3º A	suma	de	despachos	e	deci-
sões	 interlocutórias,	 a	 parte	
dispositiva	das	sentenças	e	a	
ementa	 dos	 acórdãos	 serão	
publicadas	no	Diário	de	Justi-
ça	Eletrônico.

Este é um assunto para o Direito da 
Informática. Concorda-se com o pro-
jeto em respeito ao princípio da pu-
blicidade, mas a Lei 11419/2006, que 
regulamenta o assunto, aponta para 
a dispensa de publicação visto que as 
intimações serão realizadas por cor-
reio eletrônico. Ademais, este projeto 
prevê que a Inicial conterá, como re-
quisito obrigatório, um endereço ele-
trônico. (ver art. 293, II)

Art. 176, §1º Quando	 se	 tratar	 de	 proces-
so	 total	ou	parcialmente	ele-
trônico, os atos processuais 
praticados na presença do juiz 
poderão ser produzidos e arma-
zenados de modo integralmen-
te digital em arquivo eletrônico 
inviolável, na forma da lei, me-
diante registro em termo, que	
será	 assinado	 digitalmente	
pelo juiz e pelo escrivão, bem 
como pelos advogados das par-
tes.

Primeiro, repete-se que não se faz 
possível um processo parcialmente 
eletrônico (ver análise art. 163, §2º). 
Em seguida, a operacionalização 
para que, em audiência, todos assi-
nem o mesmo documento digitalmen-
te, embora possível, é desnecessário e 
antiprodutivo, vez que, se o escrivão 
tem fé pública, e todos estão presen-
tes, não se faz necessário a aposição 
da assinatura de todos em ata. Práti-
ca similar já é realizada na Justiça do 
Trabalho em que, nos autos físicos, em 
audiência somente o Juiz, Secretário 
de audiência e testemunhas (quando 
ouvidas) assinam a ata. 
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Art. 180 Os	atos	processuais	eletrôni-
cos	serão	praticados	em	qual-
quer	horário.

Não que esteja errado, porém é impor-
tante normatizar que o prazo diário 
para protocolo dos atos processuais 
eletrônicos se encerram às 23h59min.

Art. 192, § 2º Considera-se como data da pu-
blicação o primeiro dia útil se-
guinte ao da disponibilização da 
informação no Diário	da	Justi-
ça	físico ou eletrônico.

Entende-se a precaução, mas acredi-
ta-se que não haverá mais Diários da 
Justiça físico quando da promulgação 
deste projeto. 

Art. 197, § 2º Tratando-se de processo eletrô-
nico, a movimentação da con-
clusão	deverá	ser	imediata.

Perfeito, pena que na realidade isso 
ainda não ocorre. Na pratica, todo 
protocolo realizado é direcionado a 
um serventuário que promove a jun-
tada nos autos e encaminha para a 
conclusão. A celeridade ai encontra-
-se no fato de não mais existir o tom-
bamento da petição, nem tampouco 
a numeração folha a folha. 

Art. 205 Pa-
rágrafo úni-
co.

Admite-se a prática de atos	
processuais	 por	 meio	 de	 vi-
deoconferência	 ou	 outro	 re-
curso	 tecnológico	 de	 trans-
missão	de	sons	e	imagens	em	
tempo	real.

Este artigo, um tanto futurista, deve 
ser alvo de sérias discussões tanto na 
informática jurídica, quanto no direi-
to da informática, pois gera inúmeros 
questionamentos. Basta imaginar a 
viabilização de uma audiência. O Tri-
bunal irá disponibilizar a audiência 
via internet em tempo real para que 
o advogado a acompanhe virtualmen-
te? Os equipamentos de áudio e velo-
cidade de acesso a Internet? E como 
fica o contato humano? Outra situa-
ção bastante interessante com base 
neste artigo e também futurista, como 
seria uma inspeção judicial ‘virtual’?. 

Art. 215, V 
e Parágrafo 
único

V	– por meio eletrônico, confor-
me regulado em lei. 
Parágrafo	único. Com exceção 
das micro e pequenas empre-
sas, ficam	 obrigadas	 as	 em-
presas	 privadas	 ou	 públicas	
a	 criar	 endereço	 eletrônico	
destinado	 exclusivamente	
ao	recebimento	de	citações	e	
intimações, as quais serão efe-
tuadas preferencialmente por 
esse meio.

Este artigo trata dos tipos de citação, 
trazendo em seu rol a citação eletrô-
nica. Mas, todavia, o parágrafo único 
traz uma norma que impõem uma 
obrigação cogente que, a ‘prima vis-
ta’, não possui fundamento. Não há 
como o Judiciário exigir que empresas 
sejam compelidas a criar endereços 
eletrônicos para receber citações e in-
timações, principalmente destinadas 
a este fim, por violação constitucional 
ao direito fundamental da intimidade.



Art. 223 Feita a citação com hora certa, 
o escrivão enviará ao réu carta, 
telegrama ou correspondência	
eletrônica, dando-lhe de tudo 
ciência.

A expressão ‘correspondência eletrô-
nica’ deveria ser suprimida deste arti-
go, pois, nem sempre, o autor irá inse-
rir na inicial um endereço eletrônico, 
bem como, contesta-se esta obrigação 
de criação para empresas. 

Art. 226, II a publicação	do	edital	no	sítio	
eletrônico	do	tribunal respec-
tivo, certificada nos autos;

Perfeito. Inclusive os Tribunais já po-
deriam estar realizando a publicação 
do edital em seu sítio, bastando ape-
nas a disponibilização de uma área 
para tal prática. 

Art. 229, §3º As cartas de ordem, precatória 
e rogatória deverão, preferen-
cialmente, ser expedidas por 
meio eletrônico, caso	em	que	a	
assinatura	do	juiz	deverá	ser	
eletrônica, na forma da lei.

Premissa básica do processo eletrô-
nico é que toda e qualquer assinatu-
ra seja realizada por meio de certi-
ficado digital, ou seja, a assinatura 
deve ser eletrônica. Por conseguinte, 
entende-se que a redação deste arti-
go deveria ser “As cartas de ordem, 
precatória e rogatória deverão, pre-
ferencialmente, ser expedidas por 
meio eletrônico”

Art. 233 A carta de ordem e a carta	pre-
catória	 por	 meio	 de	 correio	
eletrônico,	 por	 telefone	 ou	
por	 telegrama conterão, em 
resumo substancial, os requi-
sitos mencionados no art. 219, 
especialmente no que se refere 
à aferição	da	autenticidade.

A celeridade não deve ser justificati-
va para que haja o mínimo de forma-
lidade. Razão pela qual entende-se 
não ser possível a realização de uma 
carta precatória por correspondên-
cia eletrônica, telefone ou telegrama. 
A carta precatória ou rogatória são, 
em verdade, novos processos, por isso, 
devem ser realizadas por sistemas in-
formáticos próprios, gerenciados pelo 
CNJ. 

Art. 242 As intimações realizam-se, 
sempre	 que	 possível,	 por	
meio	 eletrônico, na forma da 
lei.

A redação deste artigo não deixa 
claro a que se destina. Explica-se: As 
intimações realizadas aos Advogados 
são realizadas por diário da Justiça 
eletrônico, logo, as intimações são 
eletrônicas. Quanto a intimação às 
partes por meio eletrônico, entende-
-se que não existe segurança jurídica 
neste ato de comunicação, ressalvado 
o fato da parte expressamente mani-
festar sua permissão para que seja 
intimado desta maneira. 
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Art. 260 A distribuição, que	poderá	ser	
eletrônica, será alternada e ale-
atória, obedecendo-se rigorosa 
igualdade.

Salvo nas pequenas comarcas, o sor-
teio da distribuição das ações já é 
realizado pelo computador, ou seja, 
de maneira eletrônica. Melhor seria, 
como sugestão, se a redação fosse “a 
distribuição, que poderá ser reali-
zada via rede mundial de computa-
dores ou no fórum, será alternada e 
aleatória, obedecendo-se rigorosa 
igualdade”. 

Art. 262 A petição deve vir acompanha-
da do instrumento de mandato, 
que conterá	 o	 endereço	 físi-
co	 e	 eletrônico	 do	 advogado, 
para recebimento de intima-
ções.

O endereço eletrônico tornou-se um 
requisito indispensável de comunica-
ção no processo. 

Art. 293, II os nomes, os prenomes, o esta-
do civil, a profissão, o número 
no cadastro de pessoas físicas 
ou do cadastro nacional de pes-
soas jurídicas, o endereço	ele-
trônico, o domicílio e a residên-
cia do autor e do réu;

Idem.

Art. 351, §5º A audiência poderá ser inte-
gralmente gravada em imagem 
e em áudio, em meio digital ou 
analógico, desde que assegure o 
rápido acesso das partes e dos 
órgãos julgadores, observada a 
legislação específica.

Sem comentários

Art. 392 VI	 – as reproduções digitali-
zadas de qualquer documento 
público ou particular quando 
juntadas aos autos pelos órgãos 
da justiça e seus auxiliares, pelo 
Ministério Público e seus auxi-
liares, pela Defensoria Pública 
e seus auxiliares, pelas procura-
dorias, pelas repartições públi-
cas em geral e por advogados, 
ressalvada a alegação motivada 
e fundamentada de adulteração 
antes ou durante o processo de 
digitalização.

A Lei 11.419/2006, pela premissa 
do não-repúdio concede garantia de 
autenticidade ás cópias juntadas aos 
autos.



Art. 392 §	1º Os originais dos documen-
tos digitalizados mencionados 
no inciso VI deverão ser preser-
vados pelo seu detentor até o 
final do prazo para ajuizamento 
de ação rescisória. 
§	2º Tratando-se de cópia digital 
de título executivo extrajudicial 
ou de outro documento relevan-
te à instrução do processo, o juiz 
poderá determinar o seu depósi-
to em cartório ou secretaria.

A Lei 11.419/2006, pela premissa 
do não-repúdio concede garantia de 
autenticidade ás cópias juntadas aos 
autos. 

Seção VIII
Dos docu-
mentos ele-
trônicos

Art.	 425. A utilização de docu-
mentos eletrônicos no processo 
convencional dependerá de sua 
conversão à forma impressa e de 
verificação de sua autenticidade, 
na forma da lei. 
Art.	426. O juiz apreciará o valor 
probante do documento eletrô-
nico não convertido, assegurado 
às partes o acesso ao seu teor. 
Art.	427.	Serão admitidos docu-
mentos eletrônicos produzidos e 
conservados com a observância 
da legislação específica.

O artigo 425 não precisaria dispor 
sobre a autenticidade, posto que ne-
nhum documento se insere nos autos 
eletrônicos sem que seja realizado 
por meio de assinatura eletrônica, 
garantindo assim a responsabilidade, 
inclusive penal, àquele que realizou a 
juntada. 
Já no tocante a conversão a forma 
impressa do uso de documentos ele-
trônicos no processo convencional, 
entende-se que houve um equívoco. 
Primeiro porque, tudo indica que o 
convencional será o eletrônico. Razão 
pela qual a lei já deve prever quais são 
as extensões dos tipos de arquivos que 
poderão ser inseridos, tal como tem 
se tornado a padronização dos docu-
mentos de texto e imagem em PDF41. 
Assim, a sugestão é que “A utilização 
de documentos eletrônicos em texto, 
áudio e vídeo dependerá da conversão 
nos tipos de arquivos fixados em lei”. 

Art. 794 Obedecidas as normas de se-
gurança instituídas sob crité-
rios uniformes pelo Conselho 
Nacional de Justiça, a penhora 
de dinheiro e as averbações de 
penhoras de bens imóveis e mó-
veis podem	ser	realizadas	por	
meios	eletrônicos

A utilização dos meios eletrônicos 
para realização de atos executivos e 
de expropriação, mesmo no processo 
físico, já estão sendo a prioridade. O 
projeto ratifica a prática.

41. O formado PDF foi criado pela Adobe Systems Inc. e em 2008 entrou em domínio público onde 
recebeu a ISO 32000 – Gerenciamento de Documentos. (Disponível em <http://www.adobe.
com/br/products/acrobat/adobepdf.html> Acesso em 30 nov. 2011). Para saber mais sobre 
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Da alienação Art. 834. A alienação se dará: 
I – por iniciativa particular; 
11 – em leilão judicial	eletrô-
nico ou presencial 
[...]
§ 3º Os tribunais poderão de-
talhar o procedimento da alie-
nação prevista neste artigo, ad-
mitindo inclusive o concurso	
de	meios	eletrônicos, e dispor 
sobre o credenciamento dos 
corretores e leiloeiros públicos, 
os quais deverão estar em exer-
cício profissional por não menos 
que três anos.

Na seara de execução é que o proje-
to apresenta uma prioridade no uso 
dos meios eletrônicos para celeri-
dade na expropriação, destacando 
a criação do leilão judicial eletrôni-
co. Na prática, embora o termo não 
conste no atual CPC, esta já é uma 
realidade, ratificada pelo projeto42. 

Art. 836 Art. 836. A alienação judicial 
somente será feita caso não efe-
tivada a adjudicação ou a alie-
nação por iniciativa particular. 
§ 1 º O	leilão	do	bem	penho-
rado	será	realizado	por	leilo-
eiro,	 preferencialmente	 por	
meio	 eletrônico, salvo se as 
condições da sede do juízo não 
permitirem, hipótese em que o 
leilão será presencial.

Sem correspondente no CPC vigen-
te, todavia este artigo confirma uma 
prioridade da utilização dos meios 
eletrônicos principalmente nos atos 
de execução e expropriação. . 

Art. 852, Pa-
rágrafo úni-
co.

A alienação	judicial	por	meio	
eletrônico deverá atender aos 
requisitos de ampla publicida-
de, autenticidade e segurança, 
com observância das regras 
estabelecidas na legislação	so-
bre	certificação	digital

Novamente o projeto utiliza concei-
tos lógico-juridicos que são objeto 
da Informática jurídica e demonstra 
sua tendência para virtualização dos 
autos. 

o formato PDF, suas utilidades e aplicações, acesse <http://www.bjpnet.com.br/blog/post.
php?blog1Page=2&codblog=44> Acesso em 21 ago. 2010.

42. Para conhecer um leilão eletrônico, ver Leilões On Line – Leilões Judiciais Serrano. Disponível em < 
http://www.leiloesjudiciais.com.br/leiloesonline >. Acesso em 25 nov. 2011



Art. 992 O Relator poderá requisitar in-
formações aos tribunais inferio-
res a respeito da controvérsia; 
cumprida a diligência, se for o 
caso, intimará o Ministério Pú-
blico para se manifestar. 
§ 1º	Os	prazos	respectivos	são	
de	quinze	dias	e	os	atos	serão	
praticados,	sempre	que	possí-
vel,	por	meio	eletrônico.

Mais uma demonstração da tendên-
cia clara de uso cada vez maior dos 
meios eletrônicos, principalmente os 
de comunicação. 

Após esta análise restou evidenciado que o projeto do novo CPC priori-
zará, sem sombra de dúvidas, o uso dos atos eletrônicos a fim de priorizar a 
celeridade processual. No entanto, é importante assinalar que ainda cons-
tam normas em alguns artigos que se encontram com uma redação, ao que 
se pode afirmar respeitosamente, equivocada, sob o estrito ponto de vista 
dos atos processuais realizados em meio eletrônico. Assim, nos seguintes 
artigos: 

Projeto	CPC	(PL	8046/2010) Análise

Art. 179, §3º Quando o ato tiver que ser pra-
ticado em determinado prazo	
por	meio	de	petição,	esta	de-
verá	ser	apresentada	no	pro-
tocolo,	dentro	do	seu	horário	
de	funcionamento, nos termos 
da lei de organização judiciária 
local.

A redação deste artigo, apresenta-se, 
salvo melhor juízo, em contradição 
com a realidade e tendência apre-
sentada no projeto. Considerando 
que o projeto prioriza os atos ele-
trônicos, que o processo eletrônico 
é uma realidade, a apresentação de 
petição em protocolo no horário de 
funcionamento não condiz com a re-
alidade, uma vez que este protocolo 
será realizado de forma eletrônica, 
logo, aplica-se a regra do art. 180 do 
projeto (já comentado acima)

Artigos re-
l a c i o n a d o s 
a carga dos 
autos. 

Art.	202. É lícito a qualquer in-
teressado cobrar	 os	 autos	 ao	
advogado	que exceder ao prazo 
legal. 
Art.	244	§	3º O	advogado	que	
retirar	 os	 autos	 em	 carga	do	
cartório	ou	da	secretaria con-
sidera-se intimado de qualquer 
decisão contida no processo re-
tirado, ainda que pendente de 
publicação.

Apenas para certificar. Estes arti-
gos são válidos, quando se trata de 
autos físicos. Todavia, mas uma vez, 
considerando que o projeto visa o 
processo eletrônico, estes artigos de-
veriam fazer uma ressalva para não 
se tornarem letra fria, pois, em meio 
eletrônico não há carga, posto que os 
autos ficam integralmente disponibi-
lizados na Internet. 
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Artigos re-
lacionados a 
validade da 
prova

Art. 412. A cópia de documento 
particular tem o mesmo valor 
probante que o original, caben-
do ao escrivão, intimadas as 
partes, proceder à conferência e	
certificar	a	conformidade	en-
tre	a	cópia	e	o	original. 
§ 2º Se a prova for uma fotogra-
fia publicada em jornal ou revis-
ta,	 será	exigido	um	exemplar	
original	do	periódico.

Em se tratando de processo eletrô-
nico, em função do não-repúdio, a 
cópia digitalizada e assinada digital-
mente possui a garantia de origina-
lidade conferida pelo Advogado em 
função da assinatura digital e segu-
rança jurídica. Logo, seria antipro-
dutivo a apresentação física do docu-
mento para que alguém realizasse a 
conferência.

Portanto, restou confirmado que este novo projeto apresenta uma sé-
rie de normas que aplicam os conceitos da informática jurídica e que, por 
certo, tendem a tornar o processo mais célere, a fim de eliminar o tempo-
-inimigo. Todavia, apesar de toda tecnologia aplicada ao processo, acredita-
-se que a cognição deve ser sentida, afim de que a prestação jurisdicional 
entregue às partes um sentimento de justiça, daí surge a pergunta que bus-
car-se-á uma resposta a seguir. 

4.	Um	novo	código,	novas	ferramentas	processuais	e	o	incita-
mento	de	J.J.	Calmon	de	Passos:	mais celeridade, mais tecnolo-
gia, mais Justiça?	

Até agora se tratou de relacionar a frieza dos algoritmos com um proje-
to de produção legislativa nacional que almeja, como se referiu Sarney em 
sua apresentação, ser um instrumento de celeridade e efetividade da entre-
ga da prestação jurisdicional. No entanto, com a sapiência que lhe era fami-
liar, em uma publicação realizada no ano de seu ingresso na espiritualidade, 
J.J. Calmon de Passos escreveu um pequeno artigo que deve ser sempre o 
estandarte de todos que operam na linha entre o direito e a informática 
intitulado de “Considerações de um troglodita sobre o processo eletrônico”43. 
Ao final deste artigo, Calmon apresenta uma indagação, cuja transcrição 
torna-se imprescindível: 

Só fica a pergunta idiota daquele sujeito que, ouvindo de um outro ter conseguido 
comprar um carro que faria os quilômetros de sua fazenda para cidade não mais 
nas 12 horas de antes, mas em apenas 4 horas, perguntou imbecilmente: “E o que 
você pretende fazer com as oito horas que ganhou?”

43. In: JAYME, Fernando Gonzaga; FARIA, Juliana Cordeiro de; LAUAR, Maira Terra. Processo civil: no-
vas tendências: estudos em homenagem ao Prof. Humberto Theodoro Júnior. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2008. p. 95-99;



A história não diz qual foi a resposta e ela continua desafiando a todos nós.44 

Bem, foi a partir deste texto que se criou (com a devida licença poética) 
o incitamento, por certo derivado do Mestre Calmon, “Mais celeridade, mais 
tecnologia, mais Justiça?”. Apesar do fascínio que a informática e as tecno-
logias de informação e comunicação provocam em todos, será que somente 
isto é a resposta para a efetividade processual? 

Por certo que não! E Calmon de Passos vislumbrava isso como nin-
guém. O fato do lapso temporal entre o inicio e o término de um processo 
tem sido demasiadamente grande45, gerando insatisfação na população que 
busca a prestação jurisdicional e, conseqüentemente, tornando-se mais um 
empecilho ao efetivo acesso à justiça46, não significa que o uso e aplicação 
das tecnologias de informação causará, por si só, a resolução de todos os 
problemas da lentidão. 

Destaca, JJ Calmon de Passos, com a oratória, com muita razão, infla-
mada

Nosso mal não é o excesso de centralização do poder, excesso de injustiça social, 
excesso de burocratização e outro muitos. Nosso mal não é termos um processo 
escrito, enxundioso, sem nenhuma oralidade, presidido pro magistrados alçados 
à condição de divindades e vendido como remédio barato para cura de todas as 
injustiças sociais, isto é, você ter seu interesse desatendido. Todo nosso mal resi-
de no fato de não termos ainda utilizado os miraculosos recursos da informática. 
Com isso supramos a banalização e mediocrização do ensino do Direito, a arcaica 
forma de recrutamento de nossos profissionais para suas atividades privada ou 
públicas, uma supervalorização das carreiras jurídicas em detrimento do que ala-
vancar um país na direção de um futuro melhor, nada disso. Todo nosso problema 
é a deficiência do número de computadores de que dispõe o Judiciário e da quase 
nenhuma habilitação de profissionais do Direito na ciência da informática.47

Seguindo a indignação de Calmon, destaca-se que de nada adianta com-
putadores, se não houver juízes qualificados, ou melhor, se não houver juí-
zes. Esta afirmação decorre da pesquisa do CNJ (Justiça em números) a qual 
aponta que, em 2010, para cada 100 mil habitantes no Brasil existe 0,9 Juiz 
na Justiça Federal, 6 Juízes na Estadual e 1,6 Juiz na Justiça Laboral, haven-

44. PASSOS, J. J. Calmon. Considerações de um troglodita sobre o processo eletrônico. Op. Cit.. p. 99
45. No Estado da Bahia, por exemplo, no ano de 2007, foi divulgada a informação que audiências, nos 

âmbito dos Juizados Especiais, estavam sendo marcadas para o ano de 2011. Vide: http://www.
conjur.com.br/2007-abr-01/audiencias_juizados_bahia_sao_marcadas_2011, acesso em 02 set. 
2010.

46. MARINONI, Luiz Guilherme. O custo e o tempo do processo civil brasileiro. Revista Forense, n. 375, 
setembro/outubro/2004. p. 81-102.

47. PASSOS, J. J. Calmon. Considerações de um troglodita sobre o processo eletrônico. Op. Cit.. p. 98
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do em contrapartida uma litigiosidade, no âmbito federal neste mesmo ano, 
superior a 10 milhões de processos, no estadual, superior a 56 milhões e na 
trabalhista, superior a 6 milhões, gerando com isso uma taxa de congestio-
namento de 69%, 74% e 48%, respectivamente.48

Além disso, uma informatização sem planejamento estruturado é a ma-
neira mais fácil de causar um forte impacto negativo no orçamento e, ainda 
assim, não atingir resultados viáveis. ALEXANDRE ATHENIENSE, em 2007, 
já previa esta possibilidade ao relatar seus temores sobre a informatização 
judicial no Brasil

Estou temeroso que a informatização processual possa tomar caminhos equivo-
cados de	forma	que	cada	tribunal	resolva	criar	suas	próprias	regras	proce-
dimentais	para	as	rotinas	criadas	no	meio	eletrônico,	por	meio	de	seus	re-
gimentos	internos	próprios,	sustentados	na	interpretação	da	nova	redação 
do parágrafo único do artigo 154 do Código Processo Civil, e, por	conseqüência,	
sejam	 criados	 diversos	 sistemas	 diferenciados.	 Isto	 seria	 um	 retrocesso	
processual, [...]49 (grifos nossos)

Só que, infelizmente, é exatamente isso que tem ocorrido. Hoje exis-
tem vários tipos diferentes de processos e formas de realizar protocolos de 
forma eletrônica, sem a devida padronização50. Mas, importante é ter em 
mente, consoante destaca ALEXANDRE ATHENIENSE que 

48. Informações extraídas do relatório Anual 2011, Justiça em Números. Disponível em < http://www.
cnj.jus.br/images/relatorios-anuais/atividades/revista_relatorio_anual2011_web.pdf>. Acesso 
em 15 jan. 2011. As informações foram extraídas das tabelas Litigiosidade no 2º Grau, no 1º Grau, 
nas Turmas Recursais e nos Juizados Especiais, sendo os indicativos relativos a quantidade de 
processos o somatório entre o total de casos novos e o total de casos pendentes. 

49. ATHENIENSE, Alexandre. Informatização exige cautela para evitar apartheid. Os desafios da infor-
matização processual na Justiça brasileira após a Lei nº 11.419/2006. Jus Navigandi, Teresina, ano 
12, n. 1536, 15 set. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/10417>. Acesso em: 
25 jan. 2012.

50. Apenas para se relacionar, existem em atuação atualmente: (a) PROJUDI (Processo Judicial Digi-
tal) – Sob a responsabilidade do CNJ. Esta em uso atualmente para os juizados especiais, implan-
tados em 19 dos 27 Estados da Federação. Para saber mais http://www.cnj.jus.br/modernizacao-
-do-judiciario/projudi (b) E-PROC – Utilizado pelo TRF da 1ª e 4ª Região, é um dos pioneiros na 
movimentação eletrônica. Surgiu para ser uma forma de peticionamento eletrônico, mas tornou-
-se um processo eletrônico, principalmente no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Neste 
modelo de movimentação eletrônica, a distribuição da ação é feita em papel e digitalizada pela 
Jurisdição. Não se exige certificado digital. (c) E-DOC (Peticionamento Eletrônico da Justiça do 
Trabalho) – Não é considerado processo eletrônico porque apesar da petição ser protocolada via 
internet, com uso de certificado, a JT imprime as peças e os documentos e junta-as nos autos físi-
cos. No entanto, o TST já implantou, desde 2 de agosto de 2010, o processo eletrônico. O sistema 
foi estendido as Ações Originárias e os recursos que são encaminhados mensalmente pelos 24 
Tribunais Regionais do Trabalho. O Advogado continua a protocolar pelo E-DOC, mas vizualiza 
os autos pelo Processo Eletrônico. (d) PJe (Processo Judicial Eletrônico): Iniciado no Conselho 
Nacional de Justiça, em setembro de 2009 e executado, por conta própria pelo Tribunal Regional 



Informatizar a Justiça não é apenas comprar equipamentos, e, sim, desenvolver e 
alcançar soluções sistêmicas, buscar a capacitação e adesão de servidores, magis-
trados, advogados, representantes do MP, peritos, jurisdicionados e outros tantos 
que frequentam os 92 órgãos do Poder Judiciário Brasileiro diariamente, de modo 
a minimizar as resistências naturais que envolvem a mudança cultural e quebra 
de paradigmas que são enfrentadas neste momento de transição.51

Sendo assim, as reformas empreendidas no intuito de conferir celeri-
dade aos processos judiciais devem ser conduzidas de forma cuidadosa, 
para que não contrariem ou mitiguem outros direitos constitucionais, a 
exemplo do direito ao contraditório52, bem como, a atividade jurisdicional 
deverá estar atenta para não perder o foco do processo como instrumento 
de uma ordem jurídica justa53.

Portanto, todo profissional do direito, mesmo com todas as mudanças 
de paradigmas impostas pelo caminho (sem volta) da tecnologia, deve sem-
pre ter em mente que o Direito, acima de tudo é contato humano e que a 
informática é e sempre será uma ferramenta de auxílio ao homem e não um 
remédio para todos os males. 

Por esta razão, é que se deseja acreditar nas primeiras e nas supostas 
falsas impressões que JJ Calmon de Passos destacou

Federal da 5ª Região (TRF5). Foi instalado inicialmente, em abril em 2010 na Subseção Judiciária 
de Natal/RN, pertencente ao TRF5. Em dezembro de 2010, foi instalada a versão nacional no Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco e no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para validação da 
versão disponibilização para os demais tribunais que aderirem ao projeto. (e) Processo	Eletrôni-
co	no	STF	e	STJ: Nestes Tribunais Superiores, o processo eletrônico é dividido, da mesma forma 
que o TST. Significa dizer que existe o programa de visualização das peças e outro de peticiona-
mento eletrônico. (f) e-JUS: Processo Judicial do TRF da 1ª Região. Ainda não foi completamente 
implantado. O projeto é que o e-jus seja um CANAL ÚNICO DE COMUNICAÇÃO NA INTERNET, uni-
ficando o e-Proc (peticionamento eletrônico), e-Cint (citação e intimação), e-Doc (gerenciamento 
de documentos)

51. ATHENIENSE, Alexandre. Os avanços e entraves do processo eletrônico no Judiciário brasileiro em 
2010. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2730, 22 dez. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/
revista/texto/18092>. Acesso em: 15 jan. 2012.

52. Neste sentido também é a jurisprudência dos tribunais, a exemplo do julgamento dos Embar-
gos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo (EDAGA) nº 0058624-62.2009.4.01.0000/
MG, pela 7ª Turma do TRF1, sob relatoria do Des.Federal Luciano Tolentino Amaral, com acórdão 
publicado em 11/06/2010 no e-DJF1, p.117, cuja ementa assim dispõe: “EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM 
EFEITOS INFRINGENTES. 1. [omissis]. 5. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e a 
razoável duração do processo não são justa causa à inobservância dos não menos constitucionais 
princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa). Se a execução fiscal significa 
carta branca ao exeqüente para fazer o que quer, quando quer e como quer, o Judiciário não pas-
sará de mero fantoche. [omissis]”. 

53. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Ellen Gracie Northfleet (trad.). Porto Ale-
gre: Fabris, 1988, p. 164.
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Fiquei com a impressão de que o processo é capaz de produzir bons resultados 
na medida em que permite um diálogo franco, aberto e imediato entre as partes 
e o juiz, o juiz e as provas. Conservo a falsa impressão de que Direito é algo que 
faz parte da vida humana em sua dimensão concreta, não em termos doutrinários 
ou conceituais, mas à semelhança de nosso esqueleto e nossos órgãos. Quando o 
corpo adoece, apelamos para a medicina e para os médicos. Quando a convivên-
cia humana em termos individuais se torna conflituosa e falham as instituições, 
apelamos para o Direito. Felizmente descobriram que não é assim. Direito é um 
exercício gramatical, digamos hermenêutico, para ficar mais erudito, mediante o 
qual efetivamos, no concreto conviver dos homens, o Justo. E assim chegamos ao 
paraíso. 

5.	CONCLUSãO

Ao longo do texto as conclusões já foram inseridas, razão pela qual se 
apresentarão algumas considerações finais de forma sintética, para afirmar 
que

a) A estreita vinculação entre a informática e o Direito fez surgir para o 
profissional jurídico à necessidade de conhecer mais duas disciplinas, 
a Informática Jurídica e o Direito da Informática, que muito embora pa-
recidas, possuem objetos diferentes. A Informática Jurídica trata da tec-
nologia aplicada a otimizar os procedimentos jurídicos, ao passo que o 
Direito da Informática relaciona-se com o direito que se encarrega de 
solucionar os conflitos sociais diretamente gerados pelo uso da infor-
mática, os valores éticos imbuídos nas relações jurídicas travadas pela 
informatização;

b) Após a investigação e análise dos atos processuais praticados em meio 
eletrônico, elencados no projeto do novo CPC, concluiu-se que, de fato, 
existe uma priorização do meio eletrônico, bem como, conceitos abor-
dados na disciplina informática jurídica se fazem presente, confirman-
do assim a necessidade de difusão e estudo desta nova matéria. Toda-
via, o projeto ainda necessita de maiores debates em função de normas 
que, salvo melhor juízo, ofendem diretamente os direitos fundamentais 
em prol da busca de uma celeridade que não será firmada somente pela 
implantação do processo eletrônico. 

c) Por fim, na tentativa de responder a instigação de JJ Calmon de Passos 
verificou-se que o sentimento de justiça não é derivado simplesmente 
da união entre tecnologia e direito e de um novo código. O sentimento 
de Justiça para a população só será real e concreto quando houver uma 
real redução de 56 milhões de processos pendentes na Justiça Estadual 
e apenas 6 juízes para cada 100 mil habitantes.
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SUMÁRIO	•	1. Introdução; 2. Breves considerações sobre a ação declaratória incidental; 
2.1. A ADI como uma situação jurídica; 2.2. O enquadramento jurídico-positivo da ação 
declaratória no sistema processual brasileiro vigente; 3. O PL n. 166/2010 do Senado Fe-
deral: a contradição entre a exposição de motivos e o art. 20 do Projeto; 4. Conclusão; 5. 
Referências bibliográficas.

1.	INTRODUçãO

No presente artigo, será analisado o tratamento dado à ação declarató-
ria incidental (ADI) no PL n. 166/2010 do Senado Federal, que se encontra, 
neste momento, em trâmite na Câmara dos Deputados.

A exposição de motivos indicou ter, como um dos objetivos, a extinção 
da ação declaratória incidental, sendo as questões prejudiciais tratadas, 
agora, no art. 20 do Projeto. 

O objeto deste trabalho cinge-se a verificar se a premissa posta pelo 
legislador está de fato caracterizada no texto em tramitação no Congresso 
Nacional. Não se vai, desse modo, tratar da real utilidade prática do insti-

1. Acadêmica de Direito pela UNICAP.
2. Acadêmico de Direito pela FDR-UFPE.
3. Mestre em Direito Processual pela UNICAP. Professor de Direito Processual Civil da mesma IES. 

Advogado.
4. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Adjunto de Direito Civil 

da FDR-UFPE. Professor Titular de Direito Civil da Faculdade Marista do Recife. Professor licen-
ciado da UNICAP. Tabelião de Notas e Registrador de Imóveis



tuto, de modo a chancelar ou não a opção do legislador. Não se trata, pois, 
de um trabalho de Política Legislativa, e sim de Dogmática Jurídica focada 
nos cânones da Teoria Geral do Direito. Hipoteticamente, leva-se em consi-
deração a pertinência do texto legal em questão ao sistema jurídico para se 
poder fazer tal análise. 

2.	BREVES	CONSIDERAçõES	SOBRE	A	AçãO	DECLARATóRIA	INCIDEN-
TAL.

2.1.	A	ADI	como	uma	situação	jurídica.

Antes de adentrar-se propriamente na problemática da ADI dentro do 
atual sistema positivo, faz-se necessário definir, dentro da Teoria Geral do 
Direito, a natureza jurídica dela. Para tanto, toma-se por premissa a Teoria 
do Fato Jurídico de Pontes de Miranda5. 

Como base nela, tem-se a distinção entre os fatos relevantes para o di-
reito e os fatos não relevantes, permitindo tal distinção o enquadramento 
dos fatos em dois “mundos”: o mundo dos fatos e o mundo jurídico, este 
último composto apenas por fatos jurídicos. 

Os fatos relevantes para o direito são valorados a partir das normas, 
sendo elas aptas a transformá-los em jurídicos. Aqui, deve-se frisar a no-
ção de suporte fático, categoria presente no mundo dos fatos, base para o 
surgimento do fato jurídico. Na verdade, a norma descreve uma hipótese 
(suporte fático abstrato) que, ao se concretizar, acarreta, com a incidência 
normativa, a jurisdicização do suporte fático. Para tanto, é preciso que os 
elementos de suficiência do suporte fático estejam presentes6. 

Com a jurisdicização, tem-se o plano da existência do fato jurídico. Após 
esse momento inicial, passe-se aos demais planos da vida do fato jurídico: 
relativos à validade e à eficácia7. Não há uma relação de interdependência 

5. Sobre a referida teoria, ver: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito pri-
vado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, t. 1-6; BERNARDES DE MELLO, Marcos. Teoria do Fato 
Jurídico: plano da existência, 17. Ed. São Paulo, Saraiva, 2011.

6. Sobre o suporte fático, em especial a distinção entre os elementos relativos à sua suficiência e à 
sua eficiência, ver, com todo proveito, BERNARDES DE MELLO, Marcos, op. cit., p. 38-43.

7. O plano da validade, por sua vez, engloba apenas os atos jurídicos, onde a vontade é relevante, ou 
seja, os atos jurídicos strictu sensu e os negócios jurídicos, uma vez que só podem ser invalidados 
(nulificados ou anulados) os atos dos quais decorram vícios de vontades, não estando presente 
tanto nos fatos jurídicos strictu sensu e nos atos-fatos. Ver, para tanto, MELLO, Marcos Bernardes. 
Teoria dos fatos: plano da existência. 16. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 103-104.

	632	 Gabriela Araújo;  Ravi Peixoto;  Roberto Filho;  Roberto Júnior



entre os dois últimos planos. Diversamente, o plano da existência é conditio 
sine qua non para os demais8.

A eficácia jurídica é um conjunto de efeitos produzidos pelos fatos jurí-
dicos, variando desde as mais simples situações jurídicas, como a condição 
de sujeito de direito, até as mais simples complexas relações jurídicas9, es-
pécie de situação jurídica que envolve mais de um sujeito de direito. 

Dito isso, vejamos, sinteticamente, a composição do conteúdo de uma 
relação jurídica. 

Num primeiro momento, surge o direito, aqui adjetivado de subjetivo. 
Direito subjetivo pode ser entendido como a primeira categoria eficacial 
surgida no conteúdo de uma relação jurídica. Trata-se de uma situação ju-
rídica ativa, pois coloca o seu titular numa posição de vantagem em face de 
outrem10, que pode ser um ente determinado ou qualquer um, no caso dos 
direitos subjetivos com sujeitos passivos totais. A todo direito subjetivo se 
corresponde um dever11. Direito e dever são, pois, a primeira porção efi-
cacial originada no conteúdo da relação jurídica12. Por sua vez, o titular do 
dever encontra-se numa posição de desvantagem, porquanto tem de cum-
prir uma determinada prestação (ato humano) positiva (fazer) ou negativa 
(não-fazer).

No entanto, o simples fato de alguém ter direito contra outrem não im-
plica dizer que ele pode exigir desse o cumprimento da prestação acima 
aludida. Para tanto, faz-se necessário que o direito seja integrado por um 
poder: a pretensão. A pretensão, a seu turno, pode ser definida como o po-
der que o titular do direito tem de exigir o cumprimento da prestação pelo 
sujeito passivo13, titular do dever. Pretensão é, portanto, uma exigibilida-

8. MELLO, Marcos Bernardes de. Da ação como objeto litigioso no processo civil. COSTA, Eduardo Jose 
da Fonseca, MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro, NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa (coords.).Teoria 
Quinária da Ação.	Salvador, JusPodivm, 2010, p.372.

9. Ibidem, p.374.
10. ‘’Para o jurista, direito tem sentido estrito: é a vantagem que veio a alguém, com a incidência da 

regra jurídica em algum suporte fático’’, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 
direito privado: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, t. 5, p. 226.

11. É o que se chama de principio essencial da relação jurídica da correspectividade entre situações 
jurídicas (direitos e deveres etc.). Nesse sentido, ver MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico: plano da eficácia – 1ª. Parte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 179-181. 

12. Numa analogia com a Matemática pode-se dizer que a correspondência entre direito e dever é um 
subconjunto do conjunto relação jurídica.

13. O conceito definitivo de pretensão é de Pontes de Miranda, “Pretensão é o poder exigir alguma 
prestação. Do outro lado da relação está o obrigado, que talvez tenha, também ele, a sua preten-
são, ou as suas pretensões” (Sistema de ciência positiva do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1972, t. 2, p. 301). 
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de14. É corretíssimo dizer, por isso, que a pretensão é o grau de exigibili-
dade do direito15. Com o advento da pretensão, o sujeito passivo não tem 
mais o dever de cumprir a prestação, ele encontra-se agora na posição de 
obrigado. É a obrigação, portanto, a situação jurídica que se corresponde à 
pretensão no conteúdo da relação jurídica16. 

Conquanto o titular da pretensão possa exigir do obrigado o cumpri-
mento da prestação, essa, para ser efetivada, depende de um agir daquele, 
ou seja, a satisfação (= realização, concretização, efetivação, execução) de-
pende do obrigado. No momento que esse não cumpre a prestação prome-
tida surge a ação. Em regra, quando é violada a pretensão, surge a ação17. 
A ação, que tem na situação do acionado o seu lado simétrico, é o poder de 
impor um direito. 

Com o advento da ação, o poder de satisfação do direito passa ao titular 
desse. Ele, agora, não mais depende do obrigado para a realização de seu di-
reito. Para tanto, basta que ele exerça o poder de impor o seu direito: a ação.

Dentre várias ações, temos a ação declaratória em destaque neste es-
tudo. É cediço que ela não é apenas declaratória18, ela o é de modo prepon-
derante. A ação de eficácia preponderantemente declaratória (expressão 

14. Todavia, é correto dizer que a pretensão surge da violação do direito, de um ilícito, portanto? A 
resposta é negativa. A despeito da redação do art. 189, CC, a pretensão não surge da violação ao 
direito a quem ela é vinculada; seu surgimento deve-se ao simples fato de a prestação objeto de tal 
direito tornar-se exigível. Um exemplo é válido para melhor esclarecer: César empresta x a Augus-
to no dia 31/10. Augusto deverá pagar o empréstimo no dia 31/11. Durante esse lapso temporal, 
César tem o direito de receber o equivalente a x de Augusto, e esse tem o dever de pagar. Antes do 
advento do termo final, César, embora tenha direito subjetivo em face de Augusto, não pode cobrar 
a dívida. Ele não pode cobrá-la, pois seu direito ainda é inexigível. No dia 31/11, surge, para César, 
a pretensão de receber o equivalente a x de Augusto, e surge, para esse, a obrigação de pagar o 
empréstimo. Isso não significa, todavia, que um ilícito não possa gerar pretensões. É o que ocorre, 
por exemplo, com o ilícito atentatório das pretensões negativas inerentes aos direitos da persona-
lidade, não violação da integridade moral de alguém, por exemplo. Nesse caso, com a violação tal 
pretensão (fato ilícito), exsurgem pretensões, como a pretensão à indenização.

15. Nesse sentido, MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia, op. cit., p. 
183.

16. O vocábulo obrigação admite dois sentidos: em sentido amplo, obrigação é toda eficácia jurídica 
correspondida por uma pretensão; em sentido estrito, obrigação é aquela correspondente apenas 
aos direitos de crédito.

17. É possível haver ação sem se corresponder a um direito e a uma pretensão. O exemplo mais em-
blemático é a ação declaratória negativa. A coextensão entre direito, pretensão e ação não é, por-
tanto, necessária. Neste sentido, ver MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano 
da eficácia, op. cit., p. 181.

18. Adota-se, por óbvio, a ideia ponteana da não pureza das ações e, consequentemente, das senten-
ças que as reconhecem. Há, na verdade, um amálgama de eficácias. Sobre tema, ver PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. São Paulo: RT, 1970, t. 1, passim. 
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analítica do termo ação declaratória) tem por objeto a certificação, com 
produção de indiscutibilidade, da existência ou não de situações jurídicas, 
em especial de relações jurídicas, delas próprias como um todo ou de ele-
mentos componentes de seu conteúdo: direitos, inclusive expectativos, de-
veres, pretensões, obrigações, ações, exceção, poderes etc. Apenas em caso 
excepcionais, é possível falar em ação declaratória de simples fato do mun-
do, como a posse e a autenticidade e a falsidade de documentos.  

Em regra, por motivos variados, em especial a limitação à esfera de po-
der dos indivíduos posta pelo Estado, as ações são exercitáveis processual-
mente. Isso se dá por intermédio de uma demanda judicial, ato jurídico de 
exercício de uma pretensão dado pelo Estado a todos contra ele próprio: a 
pretensão à tutela jurídica, de natureza pré-processual. Não obstante, o fato 
de o Estado ter vedado o exercício pleno da ação material não fez com que 
ela fosse expurgada do sistema jurídico como querem alguns19. Trata-se de 
uma questão de lógica: só se pode limitar o exercício de algo que, de fato, 
exista. 

As ações declaratórias, portanto, são exercitáveis pela via dos remédios 
jurídicos processuais. A forma como isso se fará, é algo que diz respeito ao 
regramento processual específico. Assim, quando se fala numa ação origi-
nária e numa ação incidental, está-se por falar não na ação em si, mas no 
modo como elas são processualizadas, ou seja, se elas já são exercitáveis no 
iniciar do processo ou no curso dele. Falar, pois, em ação declaratória inci-
dental é, acima de tudo, reportar-se a um tipo de situação jurídica material 
exercitável ao longo do processo (incidentalmente a ele, portanto) por um 
dado que surge em seu curso. Isso é o objeto do próximo item.

2.2.	O	enquadramento	jurídico-positivo	da	ação	declaratória	no	siste-
ma	processual	brasileiro	vigente

No Brasil, a ADI foi inserida expressamente na legislação pelo atual Có-
digo de Processo Civil (CPC), embora seja relevante afirmar, na esteira de 
Adroaldo Furtado Fabrício, que a sua admissibilidade em determinado sis-
tema independe da legislação, decorrendo naturalmente das condições do 
ordenamento jurídico, que exclua dos limites da coisa julgada, a resolução 

19. Neste sentido, ver, por todos, as criticas feitas Carlos Alberto Alvaro de Oliveira à ação material 
existentes em seus ensaios: O problema da eficácia da sentença, Efetividade e tutela jurisdicional 
e Direito material, processo e tutela jurisdicional, todos contidos no livro Polêmica sobre a ação, 
op. cit., p. 41-54, 83-110 e 285-319. 
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das questões não compreendidas no pedido20. O atual CPC regula o instituto 
nos arts. 5º, 325 e 470.

Como o próprio nome já esclarece, trata-se de uma ação declaratória, 
que, proposta incidentalmente a um processo em curso, tem por finalidade 
a ampliação da eficácia da coisa julgada. Por ela, possibilita-se a transfor-
mação de uma questão prejudicial21 controvertida22, uma vez que esta deixa 
de ser simples fundamento (elemento da causa de pedir remota) do pedido, 
passando a tornar-se objeto do julgamento, compondo, com isso, o dispo-
sitivo decisional. 

Sintetizando, pode-se dizer que, com o exercício da ADI, alguma rela-
ção jurídica componente da causa de pedir remota, de cuja existência de-
penda a sorte do pedido, é alçada à condição de res in iudicium deducta, sen-
do alvo, ultrapassado o exame positivo de admissibilidade do processo, de 
declaração judicial. Com isso, declarada existente ou não a relação jurídica 
prejudicial, tem-se o manto de indiscutibilidade gerado pela coisa julgada 
sobre tal declaração. 

São exemplos, dentre outros, de relações jurídicas prejudiciais que po-
dem ser objeto de ADI: a propriedade na ação reivindicatória, a paternida-
de na ação de alimentos, a dívida principal na ação de cobrança de juros. 

É importante frisar: a ADI é mais uma ação a ser deduzida no processo. 
Com ela, tem-se uma cumulação de ações materiais, cumulação de relações 
jurídicas deduzidas no processo, pois. O objeto do julgamento dilata-se, 
muito embora tal questão já estivesse no processo. Estava, entretanto, como 
simples fundamento da ação deduzida, e não como objeto de uma ação pró-
pria, algo possibilitado com a veiculação da ADI. Não se faz necessária a ADI 
para declarar a existência ou não da causa de pedir próxima (res in iudicum 

20. A ação declaratória incidental. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 91.
21. Não há unanimidade na doutrina quanto a conceituação das questões prejudiciais. Enquanto al-

guns classificam as questões preliminares como as que obstam a apreciação do mérito e as preju-
diciais seriam relações jurídicas que possam influir no teor da sentença de mérito, outros apon-
tam que a questão preliminar é aquela que obsta a apreciação da questão subordinada, podendo 
ser processual ou de mérito, enquanto a prejudicial pode predeterminar o sentido em que a ques-
tão subordinada será resolvida, podendo esta também ser processual ou de mérito. Adotando a 
primeira posição: SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. Ed. 
São Paulo: RT, 2005, v. 1, p 74-75. Com o segundo entendimento: FABRÍCIO, Adoaldo Furtado. Op. 
Cit. p. 41.

22. Para Ovídio, é necessário que haja controvérsia entre as partes para o cabimento da declaratória 
incidente (op. cit., p. 75-76). No mesmo sentido: TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Pro-
cesso Civil. São Paulo: RT, 1976, v. I, p. 96-98; CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito proces-
sual civil. São Paulo: Saraiva, 1969, v. 1, tradução de J. Guimarães Menegale, p. 396 e 399-400.
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deducta), como, por exemplo, numa ação de cobrança, o réu apresentar de-
fesa indireta de mérito afirmando que pagou a dívida cobrada. Nesse caso, 
procedente a alegação do réu, a dívida judicializada será declarada, inexora-
velmente, inexistente, principalmente para fins de indiscutibilidade. A cau-
sa de pedir próxima, portanto, será sempre declarada existente ou não se o 
mérito for apreciado. Nesse caso, de toda desnecessária a ADI, problema de 
interesse de agir, relativo ao plano pré-processual. 

Coisa bem diversa ocorre no seguinte exemplo: numa ação reivindica-
tória (ação do proprietário sem posse para a obtenção desta, ação execu-
tiva, portanto), o réu se defende alegando que o autor não é proprietário. 
A defesa do réu, nesse caso, vai muito além da simples negação da relação 
jurídica componente (causa de pedir próxima), como se dá no exemplo aci-
ma. Aqui, o réu diz que sequer a causa de pedir remota pode ser levada 
em consideração, uma vez que, para ele, a relação jurídica de propriedade 
afirmada, elemento do suporte fático do fato jurídico que gera o poder do 
proprietário reivindicar a coisa, não existe. Caso a defesa do réu seja consi-
derada, a declaração judicial residirá na afirmação de que o autor, por não 
se proprietário, não tem direito, pretensão e ação a reivindicar a coisa. Não 
se vai declarar, no entanto, a inexistência da relação jurídica de proprieda-
de, pois esta, por ser simples fundamento da ação processualizada, não é 
objeto do julgamento judicial. A expressão “por não ser proprietário”, acima 
posta, é fundamento da sentença de improcedência, não algo inerente ao 
objeto desta. Assim, não se pode falar em indiscutibilidade de tal negação. 

Bem ou mal, certo ou errada, é esta a opção política adotada no sistema 
positivo vigente. Para dirimir tais problemas, levando-se em consideração, 
sem dúvida, a liberdade das partes23, o mesmo sistema franqueia a elas a 
possibilidade de, por via da ADI, levarem tal questão prejudicial do pedido 
ao cerne do julgamento. 

A sua utilização, frise-se, é uma faculdade das partes24, não se podendo 
falar em relação de acessoriedade entre ela e a ação dita “principal”25. Tan-
to é que, este pedido poderia ser veiculado em demanda autônoma, sendo 
apenas permitida sua veiculação no mesmo processo por razões de econo-

23. Como cediço, no sistema positivo brasileiro vigente, tanto o autor, com base no art. 325, CPC, 
quanto o réu, com base no art. 5º., CPC, podem veicular a ADI.

24. MIRANDA, Pontes de, op. cit., p. 174; FABRÍCIO, Adoaldo Furtado, op. cit., p. 100-101.
25. Tanto não há relação de acessoriedade que sua “proposição deve ser anotada da distribuição do 

feito e pago os emolumentos, inclusive taxa judiciária a ela correspondentes”. (SILVA, Ovídio Araú-
jo Baptista da, op. cit., p. 77).
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mia processual e também de modo a evitar riscos de decisões contraditó-
rias em demandas sucessivas26.

A partir de sua noção básica, nota-se que a função primordial da ação 
declaratória incidental é a ampliação da abrangência da coisa julgada27, 
pois, no sistema processual pátrio, esta só irá atingir os pedidos, não os fun-
damentos da demanda. Assim ocorre, pois a questão prejudicial alvo da ADI 
seria utilizada apenas como fundamento da demanda, não sendo, portanto, 
um pedido apto a ser acobertado pelo manto da coisa julgada.

Sendo proposta a ação, ela continuará a funcionar como prejudicial 
para a ação “principal”, mas irá produzir a coisa julgada, com todos os efei-
tos a ela inerentes, impedindo, por exemplo, a existência de decisões con-
traditórias, se fosse proposta outra demanda, tendo por objeto a relação 
jurídica tida como questão prejudicial no outro processo.

3.	O	PL	N.	166/2010	DO	SENADO	FEDERAL:	A	CONTRADIçãO	ENTRE	A	
EXPOSIçãO	DE	MOTIVOS	E	O	ART.	20	DO	PROJETO.

Na exposição de motivos produzida pela comissão responsável pela 
elaboração do Anteprojeto do Código de Processo Civil, percebe-se uma 
clara intenção de extinguir a ADI28.

Optou-se por um novo tratamento da questão prejudicial, como se per-
cebe do teor do art. 20, mantido no PL 166, aprovado no Senado Federal e 
que agora tramita na Câmara dos Deputados:

Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou 
inexistência depender o julgamento da lide, o juiz, assegurado o contraditório, a 
declarará na sentença, com força de coisa julgada29.

Não se tem notícia de manifestações doutrinárias criticando a existên-
cia da ação declaratória incidental, conforme regulada pelo Código vigen-

26. BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e incidente. Rio de Janeiro; Forense, 1977, 
p.204.

27. MIRANDA, Pontes de, op. cit. p. 183; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil. 
São Paulo: Memória Jurídica, 2004, t.1, p. 128-129. 

28. “Não há mais a ação declaratória incidental…” Exposição de motivos. Anteprojeto do Novo Código 
de Processo Civil, Brasília: Senado Federal, 2010, p. 31.

29. Vale mencionar que, de acordo com o art. 1.001, a nova disciplina relativa à questão prejudicial só 
será aplicada às causas instauradas após a entrada em vigor do Novo Código: Art. 963. A extensão 
da coisa julgada às questões prejudiciais somente se dará em causas ajuizadas depois do início 
da vigência do presente Código, aplicando-se às anteriores o disposto nos arts. 5º, 325 e 470 do 
Código revogado.
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te30, não havendo, também, qualquer explicação para tal mudança na expo-
sição de motivos do Anteprojeto.

A princípio, a única justificativa para a mudança seria o interesse esta-
tal em que as decisões judiciais não se contradigam, o que poderia ocorrer 
com a atual disciplina, no caso da ausência de manejo da ação declarató-
ria incidental31. Tanto é que, pela exegese do artigo, há obrigatoriedade na 
declaração das questões prejudiciais com força de coisa julgada, gerando, 
em tese a impossibilidade de decisões contraditórias de relações jurídicas 
prejudiciais das quais dependam o julgamento das lides no processo civil 
pátrio. 

A questão cerne deste artigo é a patente contradição existente entre a 
disposição presente na exposição de motivos “não há mais ação declarató-
ria incidental”, estendendo a coisa julgada às questões prejudiciais, com a 
disciplina proposta pelo citado art. 20.

De acordo com ele, caso se torne litigiosa uma relação jurídica de cuja 
existência ou inexistência dependa o julgamento da lide, o magistrado a de-
clarará por sentença, com força de coisa julgada.

Não há, no texto do mencionado Projeto, extinção da ADI. A alteração 
se dá no âmbito da legitimação para o exercício dela. Enquanto, no regime 
vigente, a legitimação para sua proposição é das partes, no regime proposto 
quem exercerá a ação declaratória incidental será o magistrado, em substi-
tuição às partes. 

Assim, a contradição apontada reside no fato de que a ideia do legisla-
dor, estampada na Exposição de Motivos, é acabar com ADI, fazendo com 
que a análise da questão prejudicial ao pedido seja atingida pela indiscu-
tibilidade da coisa julgada, enquanto o texto construído não sustenta tal 
premissa. Pretende-se, pois, ampliar os limites objetivos da coisa julgada. 
Não é isso, todavia, que está traduzido no texto do Projeto do NCPC (art. 
20), a expressão utilizada: “o juiz, assegurado o contraditório, a declara-
rá na sentença” denota exatamente o contrário, pois, com tal declaração, a 
análise da questão prejudicial passa ao dispositivo da sentença e sobre ela, 
declaração, pairará o manto da coisa julgada por força da regra genérica 
de regência (art. 489 do Projeto do NCPC). Se, de outro modo, não houver 

30. Adroaldo menciona críticas na Itália, mas que não prosperaram, tendo sido mantido o instituto 
naquele país (op. cit., p. 77-78).

31. O ponto é mencionado por Clarisse Frechiani Lara Leite, embora não haja qualquer relação com a 
nova disciplina proposta, A prejudicialidade no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 179.
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tal declaração, não se pode falar, em hipótese alguma, em indiscutibilida-
de. Nesse sentido, pode-se afirmar, levando em conta que o a legitimação 
extraordinária a ser conferida ao Estado é de exercício obrigatório, que a 
sentença, em tal caso, será citra petita.

Em suma, se o problema fosse de extensão dos limites objetivos da coi-
sa julgada, algo que é a ideia do legislador projetista, haja vista a não pre-
visão, no Projeto de Lei em análise, de dispositivo análogo ao inciso III do 
art. 469 do CPC, não se poderia falar em declaração, de ofício e depois de 
ouvidas as partes, da existência ou não da questão prejudicial analisada na 
fundamentação da sentença, pois, para tanto, tal declaração seria de toda 
desnecessária. 

Como o texto faz alusão a ela, não há como deixar de afirmar que, caso 
o Projeto de Lei n. 166/2010 do Senado Federal seja aprovado nos moldes 
em que se encontra, se atribuirá ao Estado-juiz uma legitimação extraordi-
nária para exercer a ação declaratória incidental no lugar das partes. 

Nesse sentido, é possível repetir crítica elaborada pelo professor Fre-
die Didier, direcionada à modificação do art. 219, §6º, que permitiu a cog-
nição ex officio da prescrição, ao afirmar que “Seria um esdrúxulo caso de 
legitimação extraordinária conferida ao magistrado para tutelar direito 
subjetivo de uma das partes”32.

4.	CONCLUSãO

Este trabalho teve por escopo demonstrar que o Projeto de Lei n. 
166/2010 do Senado Federal (Projeto do NCPC) não extingue o instituto da 
ação declaratória incidental, ao contrário do que pretenderam seus ideali-
zadores, haja vista menção expressa na Exposição de Motivos dele.

Não se pode, com isso, falar em ampliação do limites objetivos da coisa 
julgada, pois a análise da questão prejudicial ao pedido só pode se tornar 
indiscutível se, e somente se, houver declaração judicial, nos moldes previs-
tos no art. 20 do referido Projeto de Lei. 

A grande alteração, talvez não percebida pelos referidos idealizadores, 
caso o texto em questão venha a ser transformado em texto legal, é a atri-

32. DIDIER JR, FREDIE. Regras processuais no Código Civil. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 30. Quan-
to à crítica à cognoscibilidade de ofício da prescrição, consulte-se ALBUQUERQUE JÚNIOR, Rober-
to Paulino de. Reflexões iniciais sobre um profundo equívoco legislativo – ou de como o art. 3º da 
Lei 11.280/2006 subverteu de forma atécnica e desnecessária a estrutura da prescrição no direito 
brasileiro. Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 25, p. 280-296, 2006.
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buição ao Estado-juiz de uma legitimação extraordinária para o exercício, 
pelas partes, da ação declaratória incidental. 

A análise, portanto, foi de cunho dogmático, levando em conta os câ-
nones da TGD. Hipoteticamente, considerou-se o texto em referência como 
positivado para que tal análise pudesse ser efetuada. O trabalho não é, de 
modo algum, de Política Legislativa, não se quis (e, muito menos, se quer), 
com ele, avalizar a justeza da escolha legislativa.

Outras questões o mencionado art. 20 do Projeto de Lei suscita, em 
especial a seguinte: caso as partes, devidamente intimadas, se oponham à 
declaração judicial, mesmo assim o juiz deverá efetuá-la? Não se estaria, 
aqui, a violar o princípio da liberdade? 

Tais questões precisam ser respondidas, notadamente por aqueles res-
ponsáveis pelo Projeto do NCPC. Em outro trabalho, pretende-se enfrentar 
tais problemáticas. Por ora, limita-se a demonstrar a patente contradição 
do referido Projeto no que tange ao tratamento da ação declaratória inci-
dental correlacionada com uma suposta ampliação dos limites objetivos da 
coisa julgada.
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Capítulo	XXXV
Reflexões	filosóficas	sobre		

a	neutralidade	e	imparcialidade		
no	ato	de	julgar	e	o	Projeto		

do	Novo	Código	de	Processo	Civil

rodolfo pamplona filho1

charles Barbosa2

SUMÁRIO:	1. Introdução. 2. Sobre a essência humana do processo. 3. Neutralidade e Im-
parcialidade – distinção necessária. 3.1. Os signos “Neutralidade” e “Imparcialidade”. 3.2. 
“Neutralidade” – a perspectiva filosófica. 4. Independência e imparcialidade como impera-
tivos categóricos da garantia da ampla defesa e do contraditório. 5. Os desvios de imparcia-
lidade. 6. A neutralidade como um mito necessário ao papel social do juiz. 

Resumo: A proposta do presente artigo é tecer considerações sobre 
o ato de julgar, dando ênfase à distinção necessária entre neutralidade e 
imparcialidade, com base em marcos teóricos da filosofia contemporânea, 
bem como desmistificando a concepção cotidiana de neutralidade como 
um elemento do papel social do magistrado.

Palavras-Chaves: Filosofia do Processo. Ato de Julgar. Neutralidade e 
Imparcialidade

Abstract: : The purpose of this paper is to comment the act of judging, empha-
sizing the necessary distinction between neutrality and impartiality, based on theo-
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retical frameworks of contemporary philosophy, as well as demystifying the concept 
of neutrality as an everyday element of the social role of the magistrate

Keywords: Process Philosophy. Judging Act. Neutrality and Impartiality

1.	INTRODUçãO	
A proposta do presente artigo é tecer considerações filósoficas sobre o 

ato humano de julgar.
Todavia, o objetivo não é fazer uma reflexão dogmática com base na 

normatização positiva,, mas, sim, enfatizar a distinção necessária entre 
neutralidade e imparcialidade, com base em marcos teóricos da filosofia 
contemporânea.

Nessa linha, buscar-se-á desmistificar a concepção cotidiana de neu-
tralidade, identificando-a mais como um mito necessário do papel social do 
magistrado do que como uma realidade fática.

Para isso, porém, será necessário relembrar a essência humana do pro-
cesso, que é o primeiro tópico a ser enfrentado.

2.	SOBRE	A	ESSêNCIA	hUMANA	DO	PROCESSO
A reflexão sobre qualquer tema que envolva o devido processo legal 

demanda, prima facie, compreender que as regras e princípios que lhe são 
subjacentes direcionam-se a garantir a prestação jurisdicional hígida, ten-
dente a solucionar problemas que impedem ou dificultam a convivência 
social, desenvolvida, como cediço, por meio de relações intersubjetivas.

As questões que atingem o Judiciário são deflagradas a partir da dis-
puta por determinado bem da vida, seja por sua negação ou violação. Pro-
tagonizam tais disputas espíritos que, dominados por sentimentos, vêm-se 
incapazes para a composição social do conflito, notadamente em uma so-
ciedade que, cada vez mais, subalterniza o respeito pelo outro.

Tal conjunto de sentimentos contrapostos se transmuda na demanda 
que é submetida à apreciação de outro espírito que, também sente e vive a 
mesma sociedade e, por conseguinte, desenvolve sentimentos em relação 
a ela.

Trata-se de debate humano, em cujo âmbito, por muitas vezes, se reve-
lam inumanas3 as razões de desejar, demandar e, até mesmo, decidir.

3. Inumanidade não no primeiro sentido destacado por Lyotard, ao indagar: “e se, por um lado, os 
humanos, no sentido do humanismo, estão em vias de, constrangidos, se tornarem inumanos?”, 
mas sim na perspectiva da inumanidade “infinitamente secreta, de que a alma é refém”. E confessa 
Lyotard: “Acreditar, como aconteceu comigo, que a primeira possa substituir a última, dar-lhe ex-

	644	 Rodolfo Pamplona Filho  e  Charles Barbosa



Quanto mais relevante para a sociedade o bem em disputa, exsurge 
com maior intensidade a chama das paixões que aquece os argumentos, os 
quais, lançados nas peças processuais, revelam-se, por muitas vezes, inca-
pazes de transmitir com fidedignidade elementos aptos a sustentar as teses 
vertidas. 

É que não é dado ao ser humano a capacidade de impedir o sentimento, 
mas tão somente a frágil habilidade de camuflar a manifestação do sentir, 
sobretudo porque o ato de não sentir é, em si, um sentimento. 

Assim, o que se capta do mundo pode trazer alegria, tristeza ou indi-
ferença, mas sempre deslocará o espírito em relação ao seu centro, local 
onde, ademais, jamais esteve e jamais estará, sobretudo porque não existe 
vida sem sentimento, ainda que não se tenha consciência alguma do que 
seja o sentir. 

O simples fato de não se incomodar ou de ignorar representa desloca-
mento em relação ao “marco zero”. E não existem humanos no marco zero, 
considerada a sua acepção de locus vazio de sentimentos e emoções, em 
que habita uma espécie de lógica que não produz qualquer sentido apto a 
ser captado pelas razões humanas. 

O processo, de outra sorte, é um locus humano, marcado por sentimen-
tos, sensações e desejos, construído com o desiderato de resolver o mo-
vimento das paixões, afastar os interesses distanciados da moral, por fim, 
preservar ou restaurar, na medida do possível, a integridade das relações 
intersubjetivas em jogo.

Cada ato processual praticado pelas partes corresponde a golpes desfe-
ridos em uma batalha4, cuja destinação não é outra senão a de ferir o adver-
sário, decerto que em sua razão, seus argumentos e em seu desejo.

pressão, é cair no engano. A conseqüência maior do sistema é a de fazer esquecer tudo o que lhe 
escapa. Mas a angústia, o estado de um espírito assombrado por um hóspede familiar e desconhe-
cido que o agita, fá-lo delirar mas também pensar – se pretendemos excluí-lo, se não lhe damos 
uma saída, agravamo-lo. O mal-estar aumenta com esta civilização, a exclusão com a informação”. 
(Lyotard, Jean-François. O Inumano: Considerações sobre o tempo. [Tradução: Ana Cristina Se-
abra / Elisabete Alexandre]. Coleção Novos Rumos., 2ª. ed., Lisboa/Portugal. Editorial Estampa, 
1997, p. 10.).

4. “Desenvolve-se assim, sob os olhos do juiz, aquilo que os técnicos chamam o “contraditório’, e é, 
realmente, um duelo: o duelo serve para o juiz superar a dúvida; a propósito disto é interessante 
notar que também duelo, como dúvida, vem de “duo”. No duelo se personifica a dúvida. É como se, 
na encruzilhada de duas estradas, dois bravos se combatessem para puxar o juiz para uma ou para 
outra. As armas, que servem para eles combaterem são as razões. Defensor e acusador são dois 
esgrimistas, os quais não raramente fazem uma má esgrima, mas talvez ofereçam aos apreciado-
res um espetáculo excelente” (CARNELUTTI, Francesco. As Misérias Do Processo Penal [Tradução, 
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A atuação do juiz, de igual sorte, não ocorre no campo da suspensão 
absoluta dos sentimentos, em que a pura lógica opera implacável; antes 
desenvolve-se em meio a sensações de poder e impotência, conhecimento e 
ignorância, certeza e dúvida, exatamente coerente com a falibilidade huma-
na, nos exatos termos do pensamento de Calamandrei, verbis:

Representa-se escolarmente a sentença como o produto de um puro jogo lógi-
co, friamente realizado com base em conceitos abstratos, ligados por inexorável 
concatenação de premissas e conseqüências; mas, na realidade, no tabuleiro do 
juiz, as peças são homens vivos, que irradiam invisíveis forças magnéticas que 
encontram ressonâncias ou repulsões, ilógicas mas humanas, nos sentimentos do 
judicante. Como se pode considerar fiel uma fundamentação que não reproduza 
os meandros subterrâneos dessas correntes sentimentais, a cuja influência mági-
ca nenhum juiz, mesmo o mais severo, consegue escapar? 5

Há ainda que se considerar que na era da liberdade o mister de julgar é 
ainda mais susceptível a influências:

Dá vontade de dizer que, para um magistrado, é mais difícil manter sua indepen-
dência em tempos de liberdade do que em tempos de tirania.

Num regime tirânico, o juiz, se estiver disposto a se dobrar, só poderá se dobrar 
numa direção – a escolha é sempre simples, entre servilismo e consciência.

Mas em tempos de liberdade, quando as correntes políticas sopram em oposição 
de todos os lados, o juiz se vê exposto como a árvore no alto do morro; se não 
tem tronco bem sólido, a cada vento que sopra corre o risco de se curvar para um 
lado. 6

Dessa forma, é possível que o Juiz se mantenha afastado das influências 
políticas e decida não as considerar na sua atividade judicante. Trata-se, 
pois, de elementos externos, que o ser humano, ainda que seja alto o preço 
a pagar, possui a capacidade de neutralizar. 

Por outro lado, as influências internas, decorrentes das convicções do 
magistrado, da tradição, dos preconceitos etc. traduzem-se em sentimen-
tos, que não se colocam à disponibilidade da racionalidade humana para 
fins de sua neutralização. Assim como a tristeza e a alegria, os preconceitos 
e as convicções, hauridas na vivência familiar e social, integram o próprio 
ser humano, como componentes indissociáveis da sua estrutura.

JOSÉ ANTONIO CARDINALLI], 1995, CONAN, disponível em http://www.pensamientopenal.com.
ar/04092007/doctri06.pdf. Acesso em 25.jan.2010). 

5. CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 
175-176.

6. Idem. p. 248.
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O que há, portanto, no campo do processo, são seres humanos que, com 
seus medos e frustrações, delegam a decisão acerca de suas incompatibili-
dades a outro ser humano ou, a um colégio de homens, que, também com 
seus medos e frustrações, possuem sobre si a difícil missão de produzir, 
sob a luz do ordenamento jurídico e dos valores presentes na sociedade, 
uma solução marcada pelas influências internas que atuam sobre a própria 
falibilidade humana. 

O mister de julgar o próximo somente pode ser considerado algo fácil 
por aqueles que ainda não deram conta da missão que paira sob suas ca-
beças e, por conseguinte, não se importam com os destinos da sociedade. 
Como Carnelutti advertiu: “nenhum ser humano que refletisse sobre o que 
seria necessário para poder julgar um outro aceitaria ser juiz. Mas encon-
trar juízes é preciso, e este é o drama do direito. Isto deveria estar sempre 
presente na mente de todos os juízes e jurisdicionados no transcurso do ato 
em que se resume o processo”. 7

 Portanto, o processo é um campo de sentimentos, onde não há qual-
quer possibilidade de neutralidade humana, no sentido amplo do vocábulo.

3.	NEUTRALIDADE	E	IMPARCIALIDADE	–	DISTINçãO	NECESSÁRIA

Cumprida essa rápida análise do humano no campo de processo, é pre-
ciso examinar os traços distintivos entre “neutralidade” e “imparcialidade”, 
com vistas a verificar se a “neutralidade”, muitas vezes referida como algo 
ao alcance do magistrado, relaciona-se em alguma medida – ou até mesmo 
confunde-se em algum ponto – com a imparcialidade que lhe é exigida.

3.1.	Os	signos	“Neutralidade”	e	“Imparcialidade”

O exame distintivo que se pretende desenvolver restaria comprome-
tido caso não se promovesse incursão semiótica, sobretudo porque aos 
signos lingüísticos e verbais “neutralidade” e “imparcialidade” são atri-
buídas pelos dicionaristas correspondências, que, acaso transportadas ao 
plano do processo, implicariam significativa desvirtuação da significação 
pretendida. 

7. CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. São Paulo: Servanda, 2010. p. 49. Aduz, 
ainda, “Os cruxifixos que, graças a Deus, ainda se inclinam sobre as cabeças dos juízes nas ses-
sões das Cortes Judiciárias estariam bem melhor à sua frente, porque assim teriam, diante de si,a 
imagem da vítima mais insigne da justiça humana a lehs pedir contas das prórprias iniquidades. 
Somente a consciência das suas próprias injustiças pode ajudar a um juiz a ser mais justo”.
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Tal exame não pretende – até porque os limites deste escrito não per-
mitem – o estudo da teoria dos signos. Todavia, importa referir à dicotomia 
de sistemas de signos desenvolvida por Ferdinand de Saussure, segundo a 
qual a língua e a escrita consubstanciam dois sistemas distintos, entre os 
quais se estabelece uma relação de dependência caracterizada pela função 
deste último de representar o primeiro. Porém, para Saussure, o que ocor-
re, em verdade, é a usurpação do papel principal pela representação, o que 
enseja a atribuição de maior importância à representação do signo vocal 
do que ao próprio signo, com a crença de que, para se conhecer alguém, 
melhor seria contemplar a fotografia do que o rosto. 8

No particular, são elucidativas as palavras de Jacques Fontanille, ao co-
tejar o signo saussuriano com o signo peirciano: 

Enquanto Saussure concebia o signo como pressuposição recíproca entre duas 
faces distintas, Peirce o definia, desde o princípio, por uma relação assimétrica: 
aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Geralmente 
se siz que o o signo saussuriano é diádico (duas faces, um significante e um signi-
ficado) e o signo peirciano, triádico. Contudo, examinando atentamente a defini-
ção proposta pelo próprio Pierce, constata-se que ela contém, de fato, quatro ele-
mentos: (1) “aquilo” que representa (2) “algo” (3) “para alguém” e (4) sob “certo 
modo”, ou “aspecto”. 9 

Fontanille esclarece, outrossim, acerca da exclusão do “referente” da 
definição do signo empreendida por Saussure, em contraponto com a im-
portância atribuída por Peirce ao atribuí-lo um papel essencial, conforme, 
de fato, verifica-se do seguinte excerto da obra de Charles Sanders Peirce, 
destacada por Fontanille 10:

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, repre-
senta algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, 
um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim 
criado, denominado interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma 
coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas 
com referência a um tipo de idéia que eu, por vezes, denominei fundamento do 
representâmen.

8. SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de Linguistique Générale. Paris: Payot, 1955. p. 44. Esclarece Saus-
sure que “Langue et ècriture sont deux systèmes de signes distincts ; l’unique raison d’être du 
second est de représenter le premier ; l’objet linguistique n’est pas défini par la combinaison du 
mot écrit et du mot parlé ; ce denier constitue à lui seul cet objet. Mais le mot écrit se mêle si inti-
mement au mot parlé dont il est l’image, qu’il finit par usurper le rôle principal ; on représentation 
du signe vocal qu’à ce signe lui-même. C’est comme si l’on croyait que, pour connaître quelqu’un, 
il vaut mieux regarder as photographie que son visage”.

9. FONTANILLE, Jacques. Semiótica do Discurso. São Paulo: Contexto, 2008. p. 39.
10. Idem. 
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Nesse contexto, importa examinar algumas definições localizadas nos 
léxicos, em cujo âmbito se verifica, em certa medida, relação de coincidên-
cia ou sinonímia entre o conteúdo do signo “neutralidade” e o conteúdo do 
signo “imparcialidade”, circunstância que influencia sobremaneira a nossa 
percepção, na construção dos significantes e dos significados.

Inicia-se, de logo, com crítica desenvolvida acerca da definição lançada 
no dicionário organizado por Aurélio Buarque de Holanda.

Veja-se a definição de neutro naquele léxico:
neutro. [Do lat. neutru] Adj. 1. Que não toma partido nem a favor nem contra, 
numa discussão, contenda, etc.; neutral. 2. Que julga sem paixão; imparcial, neu-
tral. 3. Diz-se de nação cujo território as potências se comprometem a respeitar 
em caso de guerra entre elas. 4.	Não distintamente marcado ou colorido. 5. Indefi-
nido, vago, distinto, indeterminado. 6. Que se mostra indiferente, insensível, neu-
tral. 7. Gram. Diz-se do gênero das palavras ou nomes que, em certas línguas, de-
signam os seres concebidos como não animados, em oposição aos animados, mas-
culinos ou femininos. ~ V. cor -a, elemento –, ponto –, pressão -a, rocha -a e verbo. 
S. m. 8. Eletr. Num circuito de corrente alternada, condutor permanentemente 
ligado à terra e que tem potencial constantemente igual a zero. [Cf. nêutron.]”11

Em recorte das duas primeiras conceituações, quais sejam: (“1. Que 
não toma partido nem a favor nem contra, numa discussão, contenda, etc.; 
neutral. 2. Que julga sem paixão; imparcial, neutral.”), sustentou-se que:

[...] as diversas acepções gramaticais do termo já seriam suficientes para demons-
trar a enorme complexidade da discussão acerca da neutralidade, notadamente 
se encarada sob uma ótica leiga. [...] Data venia do ilustre dicionarista, ousamos 
discordar do seu entendimento de que neutro e imparcial sejam sinônimos, pelo 
menos do ponto de vista jurídico-político. 12

Ao relacionar a neutralidade com o julgamento “sem paixão” e “neutro” 
tem-se que o ilustre dicionarista não se distanciou em importante monta 
da essência dos signos envolvidos, porquanto a ausência de paixão é, de 
fato, uma forma de neutralidade – o que se pode discutir, no particular, é se 
é possível ao humano despojar-se de suas paixões, de modo a providenciar 
um julgamento neutro; todavia, tal reflexão situa-se fora do alcance episte-
mológico que aqui se busca atingir.

Por sua vez, o estabelecimento de correspondência entre os signos 
“neutro” e “imparcial” merece, ainda que não evidente, a referida crítica 

11. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 3. ed. 
Curitiba: Positivo, 2004. p. 1853. p. 1399.

12. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O Mito da Neutralidade do Juiz como elemento de seu Papel Social in “O 
Trabalho. O Trabalho, Curitiba, n. 16, p. 368-375, 1998. 
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lançada no sentido de se discordar que “neutro e imparcial sejam sinôni-
mos, pelo	menos	do	ponto	de	vista	jurídico-político”. (grifou-se).

É que, de fato, não é tão somente do ponto de vista jurídico-político 
que a imparcialidade afasta-se da correspondência à neutralidade. Basta 
que se compulse o próprio dicionário referido na busca pelo conceito de 
“imparcial”, verbis: “Imparcial. [De im-2 + parcial.]. Adjetivo de dois gêne-
ros. 1. Que julga desapaixonadamente; reto, justo. 2. Que não sacrifica a sua 
opinião à própria conveniência, nem às de outrem. ~ V. estimador —.” 13. 
(grifou-se).

Percebe-se, pois, que basta a mera alteração de perspectiva e os signos 
do sistema escrito deixam de representar o mesmo signo, para passarem a 
corresponder a distintos conteúdos, o que, a toda evidência, provoca per-
cepções e, consequentemente, significações diversas. Vale dizer, na linha 
desse raciocínio, ao se buscar pelo “neutro” é-se conduzido ao “imparcial”, 
todavia, ao se buscar pelo “imparcial”, não se encontraria o “neutro”.

E não se está aqui a defender que a estrada semiótica que parte de um 
signo e conduz ao outro é inexoravelmente idêntica àquela que parte des-
te último até o primeiro. Todavia, ao se estabelecer uma sinonímia, não se 
pode afastar tal correspondência, sobretudo porque “sinônimo” “diz-se de 
palavra ou locução que tem a mesma ou quase a mesma significação que 
outra.” 14

Assim, não se revela indicado, salvo em situações que sugiram preten-
sões específicas, que ao se buscar criar na mente de alguém um signo equi-
valente à idéia de “imparcialidade”, possa-se lhe transmitir o signo escrito 
“neutralidade” e que ao se objetivar a formação da imagem de neutro, não 
se possa representar o que pensamos ser “imparcial”.

Tal incongruência conduz à distorção do sistema de valores, decor-
rente da interação das percepções do mundo “interior” e do mundo “ex-
terior”, responsáveis por, respectivamente, produzir os significantes e os 
significados. 15

13. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op cit. p. 1853.
14. Idem. p. 1853.
15. FONTANILLE, Jacques. Semiótica do Discurso. São Paulo: Contexto, 2008. p. 38. Refere o autor que 

“a questão tratada por Saussure pode ser reduzida a dois pontos essenciais: (1) a relação entre 
a percepção e a significação. A partir de nossas percepções emergem significações; nossas per-
cepções do mundo ‘exterior’, de suas formas físicas e biológicas, produzem significantes. A partir 
de nossas percepções do mundo ‘interior’, conceitos, afetos, sensações e impressões formam-se 
os significados; (2) a formação de um sistema de valores. Os dois tipos de percepções entram 
em interação, e essa interação define um sistema de posições diferenciais, sendo cada posição 
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Nada obstante, é preciso observar que nem sempre essa distorção do 
sistema de valores produz reflexos negativos na sociedade.

3.2.	“Neutralidade”	–	a	perspectiva	filosófica

Diante do que até aqui se examinou, faz-se necessário recorrer a re-
flexões filosóficas, para que se possa desprender as amarras que, na con-
ceituação geral, conectam o que é “neutro” ao “imparcial”, mas não o que é 
“imparcial” ao “neutro”.

Veja-se, a propósito, a conceituação apresentada por Japiassú & Mar-
condes:

Neutralidade (do lat. Medieval neutralitas); 
1. Em um sentido	geral,	 isenção,	 imparcialidade, recusa a tomar partido em 
relação a posições opostas ou em conflito. (grifou-se).

2. Em um sentido mais específico, as concepções que defendem a neutralidade 
das teorias científicas defendem a idéia de que essas teorias devem ser neutras 
quanto à constituição da realidade em si mesma, ou seja, não devem partir de 
nenhum pressuposto ontológico.

3. Em epistemologia, discute-se contemporaneamente a pretensa neutralidade 
do conhecimento científico. A ciência seria neutra na medida em que é factual, 
descritiva, isto é, preocupa-se com a descrição e a explicação dos fenômenos, sem 
emitir juízos de valor, sem fazer prescrições. Porém, deve-se	 reconhecer	que	
o	conhecimento	científico,	situado	em	um	contexto	histórico-social,	corres-
ponde	a	interesses,	valores,	preconceitos,	dos	próprios	indivíduos	e	grupos	
que	produzem	esse	conhecimento	e	da	sociedade	que	os	aplica	e	utiliza.	A	
ciência	não	estaria	assim	imune	a	elementos	ideológicos,	não	poderia	ser	
neutra. (grifou-se).

4. O princípio da neutralidade científica é o princípio segundo o qual os cientistas 
estariam isentos e imunes, em nome de sua racionalidade objetiva, de formular 
todo e qualquer juízo de valor, de manifestar toda e qualquer preferência pesso-
al e, consequentemente, de ser responsáveis pelas decisões políticas relativas ao 
uso de suas descobertas. 16

caracterizada segundo dois regimes de percepção: o conjunto é chamado, então, sistema de valo-
res.”. E aduz: “Paralelamente à teoria do signo, uma teoria da significação vem à tona em Saussure. 
Essa teoria, especialmente por meio da noção de ‘imagem’ (imagens acústicas, visuais, mentais 
e os[iquicas), está enraizada na percepção. O percurso que vai da substância à forma, do qual se 
reteve apenas o resultado final, é, de fato, o percurso que vai do mundo sens~ivel ao mundo signi-
ficante” 

16. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008. p. 200
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Verifica-se, pois, que Japiassú & Marcondes também estabelecem, no 
campo das generalidades, a correspondência entre o “neutro” e o “impar-
cial”. No particular, não será possível empreender o exame na perspectiva 
de retorno, realizado no âmbito da obra de Holanda, já que não consta do 
referido dicionário de filosofia o verbete “imparcialidade” ou “imparcial”. 

Todavia, até pela natureza do léxico filosófico, observa-se que os au-
tores situam o neutro no campo da epistemologia e sustentam a total in-
fluência do contexto-social, dos valores, preconceitos etc., que afastam a 
possibilidade de neutralidade científica, sobretudo pela impossibilidade de 
imunização em relação aos elementos ideológicos. Indaga-se: Há humano 
em ação racional, que não esteja sob a influência de alguma ideologia? 17 

17. E aqui importa referenciar o estudo desenvolvido por Manoel Jorge e Silva Neto em torno dos 
diversos sentidos da palavra ideologia: “Na teoria social norte-americana contemporânea, por 
exemplo, o termo ideologia vem sendo utilizado para designar opiniões políticas conscientemente 
formuladas (cf. Anthony de Crespigny e Jeremias Cronin, Ideologias Políticas, p. 9). Afirmam os au-
tores mencionados que a palavra ideologia quando inauguralmente concebida portava conotação 
bem distinta da que hoje se formula. Fora empregado o termo à época da Revolução Francesa, pela 
primeira vez, por Destutt De Tracy, que o associou à busca de um método, sendo que ideologie foi 
o nome dado por De Tracy ao método específico que propunha como universalmente aplicável. 
‘A ideologie, ou ciência das idéias, proporcionaria o verdadeiro fundamento para todas as demais 
ciências (op. cit., p.6). Crespigny e Cronin aludem ainda ao sentido mais genérico e popular da pa-
lavra ideologia, apontada como sistemas de crenças de grupos sociais, e, com efeito, tal concepção 
foi disseminada a partir das obras de Karl Marx, muito embora não tenha sido o filósofo alemão 
o primeiro a reconhecer que os grupos sociais carregam consigo uma particular compreensão 
da realidade, distinta dos demais (idem, ibidem). Esclareça-se que, ao nos referirmos a embate 
ideológico , como fizemos no texto, associamos indicativamente a concepção de ideologia à de 
sistemas de crenças de grupos sociais. Não obstante, não se esgotam nesse plano as incontáveis 
significações da palavra ideologia. Karl Mannheim (cf. Ideologia y Utopia, p. 49) reconhece dois 
sentidos distintos e separados do termo ideologia, sendo um particular e outro total. Ideologia, 
tomada sua acepção particular, segundo Mannheim, se revela através da desconfiança e do ceti-
cismo do indivíduo com relação às idéias do seu adversário,e, por outro giro, assumida em seu 
sentido total, é sinônimo de conjunto de idéias de uma época ou de um grupo histórico-social con-
creto, ‘(...) por exemplo, de uma classe, quando estudamos as características e composição da total 
estrutura do espírito de nossa época ou deste grupo’ (idem, ibidem). Tércio Sampaio Ferraz Jr. (cf. 
Teoria da Norma Jurídica, pp. 155-157) clarifica que ‘ideologia é termo equívoco, significando, ora 
falsa consciência, ora tomada de posição (filosófica, política, pessoal etc), ora instrumento de aná-
lise crítica (teoria da ideologia), ora instrumento de justificação (programas de ação). Em nossa 
concepção, funcionalizamos o conceito. Admitimo-lo como conceito axiológico, isto é, a linguagem 
ideológica é também valorativa. Só que, enquanto os valores em geral constituem prisma, critério 
de avaliação de ações, a valoração ideológica tem por objetivo imediato os próprios valores. Além 
disso, com qualidade pragmática diferente. Enquanto os valores são expressões dialógicas, refle-
xivas e instáveis, a valoração ideológica é rígida e limitada. Ela atua no sentido de qye a função se-
letiva do valor no controle da ação se torna <consciente>. Isto é, a valoração ideológica é uma me-
tacomunicação que estima as estimativas valora as próprias valorações, seleciona as seleções ao 
<dizer> ao endereçado como este deve vê-las’. ‘A ideologia, isto é, a avaliação ideológica, através da 
qual podemos identificar a qualidade imperatividade do sistema normativo, sendo meta-comuni-
cativa, constitui, portanto, por assim dizer, uma pauta de segundo grau, pressupondo a existência 
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Emprega-se o vocábulo “ideologia” no sentido de sistemas crenças de 
grupos sociais, a significar um conjunto de idéias, princípios e valores que 
refletem uma determinada visão de mundo, orientando uma forma de ação, 
sobretudo uma prática política.18 

Com essa perspectiva, sem desejar realizar digressão a respeito das 
identidades, realidades e valores, desenvolvida por Saussure, impõe-se des-
tacar a possibilidade de ser tratar coisas idênticas como diferentes e coisas 
diferentes como idênticas, sempre considerada a carga valorativa que se 
atribui ao signo. E assim revela-se possível afirmar que a “imparcialidade” 

das próprias normas. Ela calibra o sistema normativo na media em que só por ela é possível deter-
minar, numa situação dada, que tipo de efetividade deve possuir ele, como um todo, para que suas 
normas constituam cadeias válidas e, em conseqüência, que tipo de autoridade deve ser assumida 
como legítima. Assim, por exemplo, máximas do tipo <ninguém deve permitir-se obter proveito 
de sua própria fraude ou tirar vantagens de sua própria transgressão> são inspiradas em conside-
rações que têm seu fundamento em avaliação ideológica, com as que afirmam o primado universal 
da ordem, da justiça, enquanto valor social,podendo decidir, em conseqüência, sobre a validade e 
efetividade de testamentos, contratos e outros atos jurídicos, confirmando-lhes, alterando-lhes e 
suprimindo-lhes a a força obrigatória. Elas não são dirigidas diretamente aos relatos das normas, 
mas aos seus cometimentos, tocando, por isso, imediatamente na relação entre editor e sujeito 
como meta complementar.’ É Tércio Sampaio Ferraz Jr., ainda, quem esclarece a respeito da pos-
sibilidade de distinguir-se entre um enunciado sobre a ideologia e um enunciado ideológico, ao 
afirmar que ‘(...) a distinção é possível e tem ao menos uma valor operacional. Assim, em tese, um 
enunciado sobre a ideologia, não importa seja ele mesmo ideológico, tem uma ideologia com seu 
objeto. Já um enunciado ideológico não fala de uma ideologia, mas tem uma carga ideológica: emi-
te, ideologicamente, um valor, ou seja, um símbolo de preferência para ações indeterminadamente 
permanentes, uma fórmula integradora e sintética para a representação do consenso social. Muito 
embora, como reconhecemos, na prática, essa distinção seja menos imprecisa, poderíamos resu-
mi-la dizendo que, numa alusão a Hart (1961:99), um enunciado sobre ideologia manifesta um 
ponto de vista externo, enquanto um enunciado ideológico manifesta um ponto de vista interno. O 
primeiro é aquele que é emitido por um observador que, em tese, não tem um compromisso com 
a ideologia que menciona, ao passo que o segundo é emitido por um observador que se compro-
mete’. (cf. Constituição de 1988: Legitimidade. Vigência e Eficácia. Supremacia, p. 17). Questão de 
revelo à qual não devemos tangenciar diz respeito à consideração de a ciência do direito compor-
tar ou não a ideologia. Para Hans Kelsen, a ciência do direito é ideológica enquanto em oposição ao 
mundo do seu ou a natureza, sob o prisma lógico transcendental, tendo em vista a sua afirmativa 
de que ‘somente quando se entenda <ideologia> como oposição à realidade dos fatos da ordem do 
ser, isto é, quando por ideologia se entenda tudo que não seja realidade determinada por lei causal 
ou uma descrição desta realidade, é que o Direito, como norma – isto é, como sentido de atos da 
ordem do ser causalmente determinados mas diferente destes atos –, é uma ideologia’ (cf. Teoria 
Pura do Direito, pp. 116-117). Contudo, é também anti-ideológica, quando se não referir a valores 
e, nessa linha, conclui Kelsen: ‘(...) a ciência tem, com reconhecimento, a intenção imanente de 
desvelar o seu objeto. A <ideologia>, porém, encobre a realidade enquanto, com a intenção de a 
conservar, de a defender, a obscurece ou, com a intenção de a atacar, de a destruir e de a substituir 
por outram a desfigura’ (SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2010. p. 118-119). 

18. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008. p. 141.
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é “neutralidade”, caso ao primeiro signo seja atribuída a carga valorativa do 
segundo, máxime porque as significações dependem do contexto em que o 
signo é empregado.

Nessa perspectiva é que Saussure utiliza a representação do “cavalo” 
no Jogo de Xadrez e sustenta que, na sua materialidade pura, deslocado 
de sua casa e das demais condições do jogo, não representa nada para o 
jogador, não se tornando elemento real e concreto, senão quando estiver 
revestido de seu valor e fazendo corpo com ele. De igual sorte, outro ob-
jeto, sem qualquer semelhança com a peça “cavalo”, uma vez colocada na 
respectiva casa e a ela atribuída o valor do “cavalo”, será tratada como 
idêntica ao cavalo. 19

Tais reflexões aplicam-se, em toda a sua extensão, ao que se busca de-
linear no presente escrito, porquanto, ainda que as distinções já se façam 
mostrar no campo da generalidade, o locus de aplicação da neutralidade 
e da imparcialidade aqui considerado é aquele afeto às decisões judiciais, 
ambiente em que só é possível afirmar que o magistrado pode ser neutro se, 
com isso, esteja-se desejando atribuir à neutralidade a carga valorativa da 
imparcialidade, operação que, ademais, pode, a uma primeira vista, relevar-
-se por demais despicienda e inapropriada, todavia, em contexto específico 
poderá representar significativo agregado à teoria e à praxis processual, es-
pecialmente no que concerne à atuação do magistrado e à imagem do Poder 
Judiciário.

Impõe-se considerar, pois, a necessidade de se invocar o pensamento 
de Edmund Husserl para sustentar a possibilidade de neutralidade huma-
na diante de uma situação de conflito, importando, todavia, advertir que a 
suspensão de juízos (epoché, epokhé ou εποχη) é uma ação que pode se 
afirmar impossível de ser atingida em toda a sua extensão, sobretudo por-
que o objetivo do pensar fenomenológico é o alcançar da essência (eidos), 
limite da redução eidética. 

19. SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de Linguistique Générale. Paris: Payot, 1955. pp. 154-155. “Enfin, 
toutes les notions touchées dans ce paragraphe ne différent pas essentiellement de ce que nous 
avons appelé ailleurs des valeurs. Une nouvelle comparaison avec le jeu d’èchecs nous le fera com-
prendre (voir p. 125 sv.). Prenons un cavalier : est-il lui seul un èlèmente de jeu ? Assurément non 
, puisque dans sa matérialité pure, hors de sa case et des autres conditions du jeu, il ne représente 
rien pour le joueur et ne devient élément real et concret qu’une fois revêtu de sa’ valeur et faisant 
corps avec elle. Supposons qu’au cours d’une partie cette pièce vienne à être détruite ou ègarée 
: Peut-on la remplacer par une autre équivalente ? Certainement: non seulemente un autre cava-
lier, mas même une figure dépourvue de toute resemblance avec celle-ci sera déclarée identique, 
pourvu qu’on lui attribue la même valeur. [...].“. 
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Dessa forma, a essência, que se localiza no Ser (Sein) próprio de deter-
minado indivíduo como o que (Was) ele é, resta conduzida ao mundo das 
idéias (in Ideen gesetzt). A intuição empírica (Erfarrende Anschauung) ou 
individual (individuelle) pode ser transformada em visão de essência (We-
sennschauung) ou ideação (Ideation). 20

Assim, essa “suspensão de juízo” no campo fenomenológico não impli-
ca a neutralidade no sentido amplo e irrestrito, mas sim pretende a “con-
templação desinteressada”, alusivas aos interesses naturais na existência, 
abstendo-se de emitir juízos sobre ela, sem, todavia, pô-la em dúvida. Trata-
-se da neutralidade filosófica, não transportável ao plano empírico da de-
cisão.

Na verdade, como adverte Jose Ferrater Mora, a “ausência de pressu-
postos” não se refere à constituição da realidade, mas às doutrinas ou idéias 
sobre ela. Para o filósofo, seria este o sentido atribuído por Husserl e, por 
isso mesmo, não se pode afirmar que tal neutralização seria impraticável, 
já que é necessário considerar a que se refere a “ ’actitud neutral’ implicada 
en la neutralización de referencia. Si dicha actitud es una actitud ante ideas, 
nociones, “posiciones™, etc., no parece inconveniente admitir la posibilidad 
de una neulralización. Si, en cambio, se refiere a “situaciones básicas”, la 
neutralización parece difícil, si no imposible. 21 (grifou-se).

20. HUSSERL, Edmund. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Hambuirg: Felix Meiner Verlag GmbH: 2009. p. 13. “Zunächst bezeichnete ’Wesen’ das im selbstei-
genen Sein enes Individuum als seis Was Vorfindliche. Jedes solches Was kann aber ‘in Idee gesetz’ 
werden. Ehfahrende oder individuelle Anschauung kann in Wesensschauung (Ideation) umgewan-
delt werden – eine Möglichkeit, die selbst nicht als empiriche, sondern als Wesensmöglichkeit su 
verstehen ist. Das Erschaute ist dann das entsprechende reine Wesen oder Eidos, sei es dis oberste 
Kategorie, sei es Besonderung derselben, bis herab zur vollen Konkretion”.

21. FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofia. 5. ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1964. p. 277. “El concepto de neutralidad, y el “neutralismo” resultante, puede usarse también en 
otro sentido: en el de la “ausencia de supuestos” (la Voraussetzunglosigkeit a que se han referido 
muchos filósofos alemanes). En este caso la neutralidad se refiere no a la constitución de la rea-
lidad, sino a las doctrinas o ideas sobre la misma. En este sentido Husserl ha hablado de neutra-
lidad en cuanto neutralización (Neutralisierung), o sea em cuanto “modificación de neutralidad” 
(Neutralitätsmodifikation ). Consiste ésta en el acto de “desconectar” toda tesis relativa al mundo 
natural y colocarla entre paréntesis (VÉASE), haciéndola de esta manera “neutral” con respecto a 
cualquier supuesto y hasta con respecto a cualquier afirmación (Ideen, § 31). La “modificación de 
neutralidad” es, según Husserl, aquel tipo de modalidad que descarta toda “modalidad doxal” a la 
cual se refiere, pero en forma completamente distinta de la mera negación, la cual es positiva y no 
“neutralizante”. La modificación en cuestión no suprime nada ni “hace nada”: es sólo, dice Husserl, 
la contraparte consciente de toda ejecución o acto, es decir, su “neutralización” ( ibid., § 109). 
Se ha discutido a este respecto (y en otros respectos) hasta qué punto es posible una completa 
neutralización frente a toda “posición” o “negación”. Es común estimar que tal neutralización es 
impracticable, pero hay que tener en cuenta a qué se refiere la “actitud neutral” implicada en la 
neutralización de referencia. Si dicha actitud es una actitud ante ideas, nociones, “posiciones™, 
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Sustenta, pois, que a neutralidade alusiva a todo o suposto de caráter 
ontológico não é só possível, “sino que es indispensable para que se ponga 
en marcha el pensamiento filosófico. En efecto, éste no sería filosófico si no 
comenzara desde las “raíces”, es decir, si no descartara todo supuesto (ontoló-
gico) que se presenta ante él con pretensión de verdad.”

Adverte, todavia, que:
[...] la “neutralidad ontológica” en cuestión es sólo la condición indispensable para 
que haya un verdadero punto de partida ontológico, el cual de este modo no será 
simplemente dado, sino “asumido” en la forma de “ser radicalmente pensado”. En 
otros términos, el pensamiento filosófico es neutral sólo en cuanto que, al empezar 
a funcionar, deja de serlo. Ello distingue el pensamiento filosófico del científico, en el 
cual es en principio imposible la neutralidad en el sentido aquí indicado. 22

Nesses termos, a neutralidade possível ao Juiz é aquela que representa 
a “suspensão do juízo” e o encontro com a essência, ação que o desloca de 
sua posição de poder e o auxilia a perceber o calor das angustias das partes, 
subjacente à frieza dos autos. Viabiliza-se, assim, a percepção do magistra-
do no sentido de que aqueles que submetem suas demandas são seres hu-
manos como ele e como tal devem ser tratados. Traz, enfim, o Juiz ao campo 
do humano simples, para que perceba que a única coisa que o diferencia do 
homem do povo é a investidura no poder, que, um dia, haverá de lhe faltar. 

Enfim, a essência do humano que deve buscar o juiz no campo do pro-
cesso – cuja compreensão constitui condição de qualidade na apreciação 
da demanda – relaciona-se com a denominada neutralidade subjetiva, con-
substanciada no tratamento igual das partes, sem que se empreenda dis-
criminação negativa de qualquer sorte. Exigir, por sua vez, a neutralidade 
em relação aos princípios que decidiu abraçar para a condução de sua vida, 
bem como das influências que, de forma consciente ou inconsciente, inci-
dem sobre seu modo de pensar e agir, equivale a pedir-lhe que elimine os 
seus próprios caracteres humanos, a sua própria essência.23 

etc., no parece inconveniente admitir la posibilidad de una neulralización. Si, en cambio, se refiere 
a “situaciones básicas”, la neutralización parece difícil, si no imposible.”

22. Idem.
23. Nesse sentido posiciona-se Nery Junior ao invocar a doutrina de Clkaus Dieter Classes e César de 

Souza: “[...] não se pode exigir do juiz, enquanto ser humano, neutralidade quanto às coisas da 
vida (neutralidade objetiva), pois é absolutamente natural que decida de acordo com seus prin-
cípios éticos, religiosos, filosóficos, políticos e culturais, advidos de sua formação como pessoa. A 
neutralidade que se lhe impõe é relativa às partes do processo (neutralidade subjetiva) e não às 
teses, in abstracto, que se discutem no processo. (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios de processo na 
Constituição Federal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 137.)

	656	 Rodolfo Pamplona Filho  e  Charles Barbosa



4.	 INDEPENDêNCIA	 E	 IMPARCIALIDADE	 COMO	 IMPERATIVOS	 CATE-
góRICOS	DA	gARANTIA	DA	AMPLA	DEFESA	E	DO	CONTRADITóRIO

No cenário do processo, o espírito do Juiz deve se orientar pelo princí-
pio do dever, em linha com o imperativo categórico kantiano, pelo simples 
fato de que sua ação deve ser boa em si, desprezando, pois, motivos, inte-
resses ou fins. Todavia, as regras do devido processo legal são imperativos 
hipotéticos a serem observados pelo Juiz, não porque são boas ou ruins 
em si, mas porque servem de meio para a tentativa de promoção do justo 
possível.24 

A fruição isonômica do direito ao contraditório e à ampla defesa repre-
senta uma das vigas mestras do processo, que permite às partes declinar 
elementos de convicção idôneos, ou não, a suportar a pretensão judiciali-
zada.

Nessa perspectiva é que se desenvolve a imparcialidade do Juiz, que, 
vinculado ao arcabouço normativo, submete-se ao dever de promover a pa-
ridade de armas e a igualdade de oportunidades, com o objetivo de viabili-
zar ambiente de equilíbrio na construção dos argumentos e do corpo pro-
batório; vigilante, contudo, em relação às manobras imorais e antijurídicas, 
desnecessárias e protelatórias, absolutamente indesejáveis na formação do 
seu livre convencimento.

Como reflete Carnelutti ao delinear a função das partes no processo: “a 
parcialidade deles é o preço que se deve pagar pela imparcialidade no juiz 
durante o processo; é o milagre de o homem e superar a sua própria parcia-
lidade, conseguindo não ser parte, não tomando partido.”25 Reflexão que se 
alinha com o pensamento de Calamandrei:

Imparcial deve ser o juiz, que está acima dos contendores; mas os advogados são 
feitos para serem parciais, não apenas porque a verdade é mais facilmente alcan-
çada se escalada de dois lados, mas porque a parcialidade de um é o impulso que 
gera o contra-impulso do adversário, o estímulo que suscita a reação do contra-
ditor e que, através de uma série de oscilações quase pendulares de um extremo 
a outro, permite ao juiz apreender, no ponto de equilíbrio, o justo. 26 (CALAMAN-

24. KANT, Immanuel. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Stuttgard: Reclam,2008. p. 44. „Alle Im-
perativen nun gebieten entweder hypothestisch, oder kategorisch. Jene stelklen die praktische 
Notwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man will (oder doch 
mögliche ist, dass man es wolle), zu gelangen vor. Der kategorishe Imperativ würde der sein, 
welcher eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf ainen andern Zweck, als objektiv-
notwendig vorstellte.“

25. CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Op. cit. p. 58-59.
26. CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Op. cit. p. 126.
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DREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 
1995. p. 126.)

É preciso advertir, a propósito, que a imparcialidade do Juiz, malgrado 
também deflua de dever moral, da dinâmica do processo e de disposições 
legais, encontra a sua fonte primeira em uma das dimensões do princípio 
constitucional do juiz natural, qual seja aquela que determina que “o juiz 
competente tem de ser imparcial”.27

A independência do magistrado, por sua vez, constitui pressuposto ine-
xorável da imparcialidade, porquanto jamais se pode falar em juiz imparcial 
acaso existam amarras externas que forcem o juiz a projetar sobre os autos 
elementos que deles não emanam, justamente para favorecer a interesses 
outros, que não a consecução da justiça.

Decorre, pois, do princípio do juiz natural o reconhecimento de regras 
éticas que objetivam a garantir o lastro de independência necessário à im-
parcialidade, conforme se verifica do Capítulo III, do Código de Ética da Ma-
gistratura Nacional, de onde se extraem vedações expressas que tratam da 
interferência entre os juízes, de influências externas indevidas, do dever de 
denunciar as interferências e da participação em atividades político-parti-
dárias. 28 

27. NERY JUNIOR, Nelson. Princípios de processo na Constituição Federal. Op. cit. p. 126. Explica o au-
tor que “O princípio do juiz natural, enquanto postulado constitucional adotado pla maioria dos 
países cultos, tem grande importância na garantia do estado de direito, bem como na manutenção 
dos preceitos básicos de imparcialidade do juiz na aplicação da atividade jurisdicional, atributo 
esse que se presta à defesa e proteção do interesse social e do interesse público geral. É adotado 
no Brasil desde a Constituição Imperial de 1824.”. Aduz, ainda, que “A garantia do juiz natural é 
tridimensional. Significa que: 1) não haverá juízo ou tribunal ad hoc, isto é, tribunal de exceção; 2) 
todos tên direito de se submeter a julgamento (civil e penal) por juiz competente, pré-constituído 
na forma da lei; 3) o juiz competente tem de ser imparcial” 

28. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Código de Ética da Magistratura Nacional: “CAPÍTULO II – 
INDEPENDÊNCIA – Art. 4º Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não 
interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às nor-
mas legais. Art. 5º Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem 
receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a so-
lução dos casos que lhe sejam submetidos. Art. 6º É dever do magistrado denunciar qualquer 
interferência que vise a limitar sua independência. Art. 7º A independência judicial implica que 
ao magistrado é vedado participar de atividade político-partidária.”. No particular, as reflexões 
de Nelson Nery Junior acerca do tema demonstram a dimensão que assume a independência do 
magistrado: “Independente é o juiz que julga de acordo com a livre convicção, mas fundado no 
direito, na lei e na prova dos autos. Julgará apreciando livremente as provas, mas sua decisão tem 
de ser fundamentada (CPC 131). Decisão não fundamentada é nula, conforme expressa determi-
nação da CF 93 IX. Decisão que afirma indeferir determinado requerimento “por falta de amparo 
legal” é inconstitucional por dois motivos: a) essa alegação não constitui fundamento, de modo 
que a decisão é não fundamentada, nula ex CF 93 IX; b) o juiz não pode eximir-se de sentenciar ale-
gando lacuna ou obscuridade na lei, porque isso é negativa de prestação jurisdicional, em ofensa à 
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Com tais fundamentos, exige-se dos juízes postura imparcial, cujo con-
teúdo é expressamente determinado pelo aludido Normativo, que chega, 
inclusive, a delimitar um conceito, conforme se verificam dos seguintes dis-
positivos:

Art.	8º	O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fa-
tos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma 
distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa 
refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Art.	9º	Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às 
partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discri-
minação. 

A imparcialidade é tão crucial à consecução da justiça que a doutri-
na chega a se debruçar de forma intensa sobre questões que envolvem a 
possibilidade de se reconhecer a quebra de imparcialidade decorrente de 
atividades do juiz extra processo, como, por exemplo, a emissão de opini-
ões científicas em livros e periódicos, a realização de palestras, o posiciona-
mento em aulas e no desenvolvimento de teses acadêmicas etc. 

Decerto que revelaria exagero depreender-se, de forma abstrata, a im-
parcialidade da atuação acadêmica do juiz 29, todavia faz-se necessário o 
exame do caso concreto, de modo a afastar qualquer conexão direta a en-
volver as partes ou o conteúdo de determinado processo, com determinado 
propósito. 

Não se trata aqui de examinar o acerto ou equívoco de se afastar ou 
não a imparcialidade no particular, até porque de acerto e de equívoco não 
se trataria, mas se objetiva com a discussão é a garantia da preservação da 
paridade de armas, de modo que as partes não sejam, de forma alguma, 
prejudicadas no seu direito às devidas oportunidades para apresentar seus 

CF 5º XXXV. Havendo lacuna na lei, o juiz deve decidir aplicando a analogia, costumes e princípios 
gerais do direito (CPC 126). Essa possibilidade de o juiz julgar de acordo com o seu livre conven-
cimento denomina-se independência jurídica ou independência funcional (CodÉticaMN 1.º, 4.º s 
7.º e 17; LOMN 351 e 40).”.

29. Esclarece Nelson Nery Junior que “A questão da imparcialidade ou parccialidade do juiz que emite 
opiniões cientpificas em livros, artigos doutrinários, palestras, entrevistas e teses acadêmicas, 
para julgar ações nas quais essas opiniões são discutidas, não é nova. Entre nós, Pontes de mIran-
da e Celso Agrícola barbi, de escolas processuais diametralmente opostas, já se manifestaram no 
sentido de que isso não torna no juiz suspeito para julga ações. [...] O afastamento da parcialidade 
do juiz pode ocorrer se o magistrado defender determinada tese jurídica como parte em outro 
processo judicial ou administrativo, o que demonstra seu interesse concreto no deslinde da causa 
em favor da tese favorável a seus interesses subjetivos” (NERY JUNIOR, Nelson. Princípios de pro-
cesso na Constituição Federal. Op. cit. p. 137).
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elementos de sustentação, de travarem o diálogo processual isonômico e de 
terem suas teses examinadas por um juiz assim dito imparcial. 

Em palavras outras, que se deixem as contradições 30 fluir à luz dos 
princípios do due process of Law, no curso de uma dialética processual, que 
privilegie, sobretudo, a entrega de cada um, aquilo que, de fato, lhe perten-
ce. 

5.	OS	DESVIOS	DE	IMPARCIALIDADE

Para além das reflexões essenciais, a absoluta ausência de correspon-
dência entre o neutro objetivo e o imparcial no campo processual-filosófico 
também se revela no plano processual-empírico, ainda que o empirismo 
não se deixe explicar pelo próprio empirismo. 31

Como visto, o que se exige é a observância dos princípios constitucio-
nais no campo processual, de modo a se garantir a prestação jurisdicional 
hígida. Com essa perspectiva é que a ordem jurídica contempla as disposi-
ções que pretendem obstar a parcialidade do magistrado, de modo a pre-
servar a sua eqüidistância e, por conseguinte, o tratamento isonômico das 
partes em conflito.

Os institutos do impedimento e da suspeição, regulados nos artigos 
114 a 118, do Projeto do Novo Estatuto Processual Civil, consubstanciam 
arcabouço normativo que delimitam a zona de atuação do magistrado e 
representam verdadeiro instrumental de proteção à higidez processual e, 
consequentemente, à produção de uma prestação jurisdicional que privile-
gie o valor justiça possível.

A análise mais detida do referidos dispositivos faz emergir a verdadei-
ra essência de cada um dos impedimentos/suspeição objetivados na nor-
ma, de maneira a oferecer a todos os interessados na lide a possibilidade a 
aferir a presença de possível desvio de imparcialidade, ainda que o próprio 

30. Na lógica dialética de Hegel, a contradição constitui o motor ao mesmo tempo do pensamento e do 
real, toda afirmação de verdade sendo apenas um momento provisório da posse do real espírito, 
devendo ser ultrapassada (Aufhebung); ela se realiza em três fases: tese, antítese e síntese, que 
mnarcam o progresso da consciência e o movimento da história até o espírito absoluto. Assim, 
a filosofia hegeliana se caracteriza pela integração da contradição, da qual faz um momento ne-
cessário da dialética, que é a resolução de todas as contradições. Ainda para Hegel, o real não é o 
concreto nem tampouco o imediato, o ponto de partida, mas o resultado do pensamento que gera 
a realidade. (JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. Op. cit. p. 56)

31. LYOTARD, Jean-F. La phénoménologie. França: Presses Universsitaires de France, 1954. p. 13. “Or 
expérience, ne fournissant jamais que du contingent et du singulier, ne peut offrir à la science lê 
príncipe universel et nécessaire d’une affirmation semblable”.
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magistrado não se sinta deslocado deste centro, por força do fundamento 
invocado.

O inciso IV do artigo 114 do Projeto do Novo Código de Processo Ci-
vil, que impede o Juiz de exercer suas funções em processo de que for 
parte, encerra a nítida representação do extremo da parcialidade, já que 
a “parte” em determinado processo não possui outro objetivo que não o 
de empreender todos os esforços para que a solução lhe seja favorável, o 
que, a toda evidência, rivaliza com a função de decidir a lide de forma im-
parcial, considerada quase que exclusivamente os elementos constantes 
dos autos.

Considerando que exorbita os limites do presente escrito o exame in-
dividualizado das hipóteses previstas nos referidos dispositivos, basta que 
se consigne que o impedimento é depreendido a partir da situação objetiva 
que revela a possibilidade de decisão viciada por eventual interesse ilegíti-
mo daquele, cujo único interesse deve ser à persecução do justo.

Tal situação, pois, deve ser excepcionada para que o magistrado seja 
afastado e substituído, sem que possa ele – sobretudo diante da objetiva 
possibilidade de lesão – atuar no sentido de ultrapassar o óbice que o im-
pede de funcionar no processo.

De igual sorte, assim como a hipótese de impedimento pode ser identi-
ficada como evento violador da imparcialidade, a fabricação de uma hipóte-
se de impedimento representa a busca do afastamento de magistrado que, 
obedecidos os princípios processuais, não se encontra, na verdade, impedi-
do ou suspeito. 

A norma adjetiva também contempla em sua ratio impedir tais mano-
bras, já que absolutamente afrontosas ao princípio do juiz natural.

Nessa perspectiva, importa destacar que, ao mesmo tempo em que o 
artigo 134, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, assinala a hipótese 
de impedimento do magistrado em processo, “quando nele estiver postu-
lando, como defensor, advogado ou membro do Ministério Público, seu côn-
juge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha 
reta ou colateral, até o segundo grau, inclusive”, preocupa-se em proscrever 
a construção de simulacros de impedimento, conforme se verifica dos §§ 1º 
e 2º, do mesmo dispositivo, verbis: “§ 1º No caso do inciso III, o impedimen-
to só se verifica quando advogado, defensor e membro do Ministério Públi-
co já estavam exercendo o patrocínio da causa antes do início da atividade 
judicante do magistrado. § 2º é	vedado	criar	fato	superveniente	a	fim	de	
caracterizar	o	impedimento	do	juiz”.	(grifou-se). 
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No mesmo sentido, malgrado a maior força da subjetividade no par-
ticular, as hipóteses de suspeição do magistrado também se colocam ao 
alcance das normas e dos interessados no deslinde da questão sub judice, 
de modo a possibilitar – decerto que, em alguns casos, já não mais com a 
mesma precisão que caracteriza os impedimentos –, a proteção dos bens 
jurídicos envolvidos.

No particular, sobretudo porque aqui interessa o confronto da neutrali-
dade com a imparcialidade, cumpre examinar o inciso III, do artigo 115, que 
estabelece fundamento de suspeição no fato de que o magistrado possa ser 
identificado como “interessado no julgamento da causa em favor de uma 
das partes.”.

E aqui as dificuldades se multiplicam e já se iniciam a partir da inexorá-
vel indagação: o que seria o interesse?

Decerto que não se cuida de interesse fundado em convicções e ideolo-
gias positivas que orientam a pré-compreensão do magistrado e o conduz, 
de logo, a, ainda que de forma inconsciente, a se inclinar pela prevalência 
do direito em relação a uma das partes, especialmente quando a demanda 
comporta significativa carga axiológica, com relevante desproporção social 
e econômica entre os litigantes, em que se verifica subalternização da dig-
nidade. 

Nesses casos, antes mesmo de compulsar os autos, o magistrado, que 
é humano, há de se inclinar de acordo com suas convicções e formação. O 
interesse aqui é legítimo, pelo que não pode ser invocado para indicar sub-
versão à ordem processual, em um caso, por exemplo, que, por desvio de 
formalidades, deva-se extinguir o feito sem apreciação do seu mérito, em 
desfavor do demandante fragilizado.

A dificuldade se mostra ainda mais intensa quando se reflete sobre o 
comando do parágrafo único do artigo 115, que estabelece que “poderá o 
juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de 
declarar suas razões”.

Indaga-se: O que seria “motivo íntimo”? 

Como garantir que este “motivo íntimo”, eventualmente invocado pelo 
Juiz, guardará coerência ao fim último da garantia da imparcialidade? 

Não se pretende aqui investigar os contornos do fundamento da sus-
peição em exame, tampouco as diversas possibilidades de manipulação 
abusiva da norma no particular, todavia, cumpre registrar que a declaração 
de suspeição não se presta à salvaguarda de eventual interesse do magis-
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trado, mas sim à preservação de incolumidade do processo, sob pena de 
configurar negativa ilegítima do exercício da função, sobretudo consideran-
do o que dispõem os arts. 72 e 73 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(LOMAN) 32. 

Importa advertir, ademais, acerca da natureza fechada do rol indicado 
no referido Diploma, conforme, inclusive, depreende-se do entendimento 
firmado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça 33, órgão responsável 
pela edição da controvertida Resolução 82/09, cujo conteúdo, pela sua pe-
culiaridade, merece destaque:

Art. 1º. No caso de suspeição por motivo íntimo, o magistrado de primeiro grau 
fará essa afirmação nos autos e, em ofício reservado, imediatamente exporá as 
razões desse ato à Corregedoria local ou a órgão diverso designado pelo seu Tri-
bunal.

Art. 2º. No caso de suspeição por motivo íntimo, o magistrado de segundo grau 
fará essa afirmação nos autos e, em ofício reservado, imediatamente exporá as 
razões desse ato à Corregedoria Nacional de Justiça.

Art. 3º. O órgão destinatário das informações manterá as razões em pasta própria, 
de forma a que o sigilo seja preservado, sem prejuízo do acesso às afirmações 
para fins correcionais.

Advirta-se, por oportuno, que um dos fundamentos invocados pelo CNJ, 
para editar tal Resolução foi justamente o “elevado número de declarações 
de suspeição por motivo de foro íntimo”, o que ensejava o desvirtuamento 
deste instrumento, em absoluto desfavor à função judicante.

32. BRASIL. Lei Complementar n. 35/79. Art. 72 – Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou de 
qualquer direito ou vantagem legal, o magistrado poderá afastar-se de suas funções até oito dias 
consecutivos por motivo de: I – casamento; II – falecimento de cônjuge, ascendente, descendente 
ou irmão; Art. 73 – Conceder-se-á afastamento ao magistrado, sem prejuízo de seus vencimentos e 
vantagens: I – para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, a critério do 
Tribunal ou de seu órgão especial, pelo prazo máximo de dois anos; II – para a prestação de servi-
ços, exclusivamente à Justiça Eleitoral. III – para exercer a presidência de associação de classe. [...]

33. BRASIL. CNJ. PCA n. 200810000017431, do qual se extrai o seguinte excerto: “Como se sabe é da 
Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento do caráter exaustivo a 
enumeração das vantagens conferidas aos magistrados pela Lei Complementar nº 35/79. Assim, 
quando a Lei federal de caráter geral, aduz, em números fechados, sobre a possibilidade de afasta-
mento de Magistrados, não há justificativa possível para alargamento, especialmente se tratando 
de afastamento para tratar de “interesse pessoal”, cujo conceito, vago e impreciso, pode dar ensejo 
a interpretações as mais variadas possíveis. Normas desta jaez nunca são bem vistas pela socie-
dade, conferem caráter discricionário amplo à Administração, e podem ser utilizadas, até mesmo 
em detrimento ao interesse público. Neste ponto, exatamente quanto ao interesse público, é de se 
ressaltar que, o Constituinte derivado, quando da edição da emenda Constitucional nº 45, dispôs 
no inciso XII do artigo 93 que atividade jurisdicional será ininterrupta, e até por tal razão, a pos-
sibilidade do afastamento do Magistrado de suas funções, há de ser vista de forma absolutamente 
restritiva.” 
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É preciso considerar, enfim, que o óbice o argumento da imparcialidade 
não deve ser vir de instrumento de afastamento ilegitimo do magistrrado 
de seu ofício em determinado processo

6.	A	NEUTRALIDADE	COMO	UM	MITO	NECESSÁRIO	AO	PAPEL	SOCIAL	
DO	JUIz

Distintamente da utilização subalterna dos institutos que objetivam 
garantir a imparcialidade, a neutralidade objetiva é, como se observou, algo 
que não se presta a ser manipulada pela natureza humana.

Decerto que a neutralidade filosófica é possível de ser atingida, todavia, 
não se revela possível decidir sem abandonar o campo da filosofia. Depois 
da suspensão de juízos, da redução eidética e fenomenológica, do encontro 
da essência e do conseqüente retorno às coisas mesmas, impõe-se regres-
sar ao campo da experiência, porquanto é justamente neste domínio que se 
aguada a decisão do juiz.

Nada obstante, afirmar a neutralidade do juiz, antes de trazer qualquer 
mácula ao processo, cumpre o necessário papel de fortalecer a imagem do 
Poder Judiciário, sobretudo porque: 

A credibilidade deste Poder está intimamente relacionada com o exercício de pa-
péis sociais e a crença na figura da Justiça, pois, conforme comenta Luiz Antônio 
Nunes, é preciso ressaltar “a necessidade que a sociedade e as instituições têm de 
manutenção de seus valores fundamentais. Valores dentre os quais se encontra a 
Justiça, que não pode ser destruída pela mostra de suas fraquezas. Não que estas 
precisem ser escondidas, ao contrário, precisam ser tratadas e eliminadas. 34

 Na verdade, não se deve confundir o juiz neutro com aquele que põe 
a neutralidade como um propósito, ainda que quimérico e inalcançável. Tal 
conduta representa a constante busca pelo desbastar dos preconceitos e, 
para além da imparcialidade objetiva, o perseguir do ponto de equilíbrio 
entre ideologias e influências.

A neutralidade deve ser sim uma figura de mitologia, no sentido antro-
pológico, como explicação da própria razão de existir do Poder Judiciário 
e da Justiça; como um sinônimo para o equilíbrio e como modelo social de 
solução desprovida de influências indesejáveis. 

Para a pessoa do povo, juiz neutro é juiz, mais que imparcial, impassí-
vel. E essa figura mitológica é necessária ao imaginário social, que pretende 

34. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O Mito da Neutralidade do Juiz como elemento de seu Papel Social. O 
Trabalho. Curitiba, n. 16, pp. 368-375, 1998. 
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vislumbrar no Poder Judiciário não um Poder como os demais, mas o últi-
mo reduto de armas contra a injustiça e a barbárie.

Esse paradoxo no qual se sustenta a sociedade de conflitos justifica-
-se na medida em que “enquanto exercente de um papel social, o juiz atua 
numa relação de autoridade, e não de liderança, pelo que funciona como 
um mero símbolo para a sociedade, símbolo este que deve refletir os ideais 
de justiça, dentro da organização social.”.35

Ocorre que, como já se delineou a partir do exame dos desvirtuamen-
tos dos instrumentos de imparcialidade, o Poder Judiciário é composto de 
seres humanos e, como tais, falíveis em sua totalidade, o que inexoravel-
mente conduz à existência de condutas – decerto que em grau pontual e 
reduzido – que em lugar de homenagear a justiça, antes a vilipendia, o que 
culmina por macular toda a instituição, acaso não sejam adotadas medidas 
que desvinculem o ato transgressor da linha de ação institucional. 

Empreendimento de difícil edificação, considerada a maneira como a 
sociedade costuma enxergar as condutas negativas e positivas:

Opera-se contra qualquer classe, e não é diferente no âmbito dos Profissionais 
Jurídicos, o modelo indutivo de imputação negativa e o modelo excepcionalista da 
imputação positiva. Vale dizer, a sociedade lança mão do método indutivo para de-
terminar a mácula profissional decorrente de conduta desviante, na mesma medi-
da em que utiliza o método da exceção diante de fato que valorize o profissional e 
que, por conseguinte, deveria dignificar e valorizar a classe como um todo. 

Essa situação decorre de característica nossa, seres humanos, na medida em que 
atribuímos maior desvalor às condutas negativas do que valor às condutas posi-
tivas, ainda que seja possível encontrar entre elas uma equivalência. Ademais, o 
homem possui inclinação natural ao desejo de conhecimento dos fatos negativos, 
da tragédia alheia e dos ilícitos. Constitui, enfim, elemento atávico ao ser humano 
e desta característica não podemos fugir. 36

E o escape para tal cenário nos oferece Karl Popper, ao sustentar que: 
Now it is far from obvious, from a lógical point of view, that we are justified in 
inferring universal statements from singular ones, no matter how numerous; for 
any conclusion drawn in this way may always turn out to be false: no matter how 
many intances if white swans we may have observed, this does not justify the 
conclusion tha all swans are white. 37

35. Idem. 
36. BARBOSA, Charles S. Em resgate à ética nas carreiras jurídicas – a necessária ruptura com o modelo 

acadêmico científico-positivista. Diálogos & Ciências, ano III, n. 8. p. 85-95, mar. 2009.
37. POPPER, Karl. The Logik of Scientific Discovery. England: Routledge, 1992. p. 4.
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E preciso ainda considerar que o consenso da sociedade centra-se em 
expectativas em relação às atitudes dos indivíduos, enquanto exercentes de 
papéis sociais. Entretanto, justamente por se tratarem de indivíduos, há a 
possibilidade de que seu comportamento não seja “aparentemente” o espe-
rado, influindo negativamente na instituição como um todo.38

Explica-se, portanto, o porque:
o discurso institucional do Poder Judiciário visa sempre reforçar esta ilusão da 
neutralidade do juiz, tendo em vista que, caso o indivíduo – investido na função 
de magistrado – se desvie de forma tão radical a ponto de que o jurisdicionado 
venha a questionar a legitimidade da autoridade, pode-se sempre taxá-lo com a 
pecha da falta de neutralidade, como se fosse um pecado a ser execrado para não 
se macular a Justiça.

Desta forma, resguarda-se o bom juiz, observador dos parâmetros e regras esta-
belecidas (notadamente, o princípio do contraditório), que mesmo trazendo para 
a sentença, ainda que de forma disfarçada ou inconsciente, todas as suas paixões e 
ideologias na interpretação, não poderá ser taxado de parcial, mesmo não sendo, 
na prática, neutro.

Isto é o que efetivamente viabiliza a crença na atividade de julgar, pois satisfaz a 
sociedade não somente com a prestação jurisidicional, mas com a “doce e saudável 
ilusão” de que o juiz não se vale de suas paixões e ideologias na função que exerce. 39

O paradoxo da neutralidade ou do terceiro-estado da essência, como 
descrito por Giles Deleuze, constitui exatamente um paradoxo do sentido, 
considerando-se que, “se o sentido como duplo da preposição é indiferen-
te tanto à afirmação como à negação, se não é passivo nem ativo, nenhum 
modo da preposição é capaz de afetá-lo”. 40

Referido paradoxo trasladado para o campo da atuação judicial quer 
significar a “esterilidade” ou a “neutralidade esplêndidas” como caracterís-
ticas do juiz que lhe conferiria idoneidade e legitimidade para julgar, sobre-
tudo porque, na lógica do sentido, o terceiro estado da essência, que corres-
ponde á neutralidade, representa a indiferença “ao universal e ao singular, 
ao geral e ao particular, ao pessoal e ao coletivo”, bem como “à afirmação e 
à negação”. 41

Tal ser, algo entre o divino e o humano, por evidente, não existe, salvo 
no imaginário social, pelo bem da Justiça e pela preservação da imagem do 
Poder Judiciário.

38. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O Mito da Neutralidade do Juiz como elemento de seu Papel Social. Op. 
cit. 

39. Idem
40. DELEUZE, Giles. A Lógica do Sentido. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. p. 35. 
41. Idem. p. 37.
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	7.	CONCLUSãO	
Este ensaio foi uma tentativa de um esforço conjunto para a compre-

ensão filosófica do ato de julgar, bem como do mito da neutralidade que 
envolve o papel social do magistrado.

Por isso, ao encerrá-lo, convida-se o ilustre leitor a refletir sobre o que 
aqui se defendeu, propugnando por novas idéias que ajudem a resolver ve-
lhas questões, no que encontrarão, nestes co-autores, seus mais sinceros 
aliados...

Afinal, lembrando ALMEIDA GARRET, na “Nota do Canto II” do “Retrato 
de Vênus”, declaramos, pois, “que, se êrro encontrarem os professores, mui 
grata, e grande mercê me farão de me avisar; e conhecerão pela minha doci-
lidade na emenda a pouca presumpção do auctor”42.
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Capítulo	XXXVI
Algumas	consideraçãoes	acerca	do		
preceito	cominatório	no	projeto		
do	Novo	Código	de	processo	civil

Venceslau Tavares costa filho1

Torquato da Silva castro Júnior2

Vanessa correia nobre3

SUMÁRIO:	1. Visão geral da execução específica à luz do direito comparado. 2. O preceito 
cominatório no projeto do novo codigo de processo civil e a problemática em relação ao 
cumprimento das obrigações de dar. 3. Exigibilidade e incidência do preceito cominatório. 
4. Caráter processual do preceito cominatório. 5. Será possível a imposição da pena de pri-
são pelo descumprimento da ordem judicial que determina a execução específica sob pena 
de multa? Referências bibliográficas.

1.	VISãO	gERAL	DA	EXECUçãO	ESPECíFICA	à	LUz	DO	DIREITO	COM-
PARADO

A tutela jurisdicional do direito subjetivo compreende a tutela executi-
va, a tutela declaratória e a tutela cautelar.4 Hoje o entendimento de direi-
to à tutela vem sendo alargado, não bastando mera admissão ao processo, 
mas que a solução seja de fato adequada.5 É neste diapasão que se fala em 
um imperativo de adaptação da realidade normativa à realidade fática, de 
modo a admitir que o juiz possa “adequar o procedimento ao caso concreto, 
respeitadas as garantias do due process of law”.6

1. Advogado. Conselheiro da OAB/PE. Mestre e Doutorando em Direito pela UFPE. Professor da Fa-
culdade Damas, da Faculdade Metropolitana e da Faculdade de Olinda – FOCCA. E-mail: vences-
lautavares@hotmail.com

2. Advogado. Mestre em Direito pela UFPE. Doutor em Direito pela PUC/SP. Professor Adjunto da 
UFPE.

3. Graduanda em Direito pela UFPE.
4. GUERRA, Marcelo Lima. Execução	Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.17.
5. PELLEGRINI, Ada; CINTRA, Antonio Carlos Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria	geral	

do	Processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros editores, 1999, p.33.
6. FUX, Luiz. O novo processo civil. Atualidades	Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, a. 1, n. 1 (jul./dez. 2011). Belo Horizonte: Fórum, p. 19.



Contudo, deve-se distinguir a execução das obrigações para entrega de 
coisa (ou de pagamento de quantia certa) das relativas ao cumprimento da 
obrigação de fazer ou da obrigação de não fazer. Destarte, incorporaram-se 
diversos expedientes ao ordenamento jurídico, a fim de assegurar o cum-
primento da obrigação in natura e permitir uma tutela jurisdicional ade-
quada, seja ela executiva, declaratória ou cautelar; a exemplo do atual art. 
461 do Código de Processo Civil vigente, ou ainda do art. 84 do Código de 
Defesa do Consumidor.

É o caso do preceito cominatório, ou astreintes. Trata-se de multa judi-
cialmente fixada de modo a estabelecer uma constrição em face do devedor 
de modo a fazê-lo cumprir determinada obrigação de fazer ou de não fazer. 
O preceito cominatório, contudo, não se constitui em uma medida substitu-
tiva ao cumprimento da obrigação. A eventual condenação e pagamento da 
quantia fixada a título de astreintes não eximem o devedor do cumprimen-
to da obrigação específica.

As medidas coercitivas, então, aparecem como importante instrumen-
to de efetividade da tutela jurisdicional, que quando impostas adequada-
mente, podem causar pressão suficiente a compelir o devedor a cumprir a 
obrigação in natura, atingindo assim seu objetivo. Apesar do objetivo das 
astreintes francesa e da multa periódica brasileira coincidirem, com natu-
reza jurídica puramente coercitiva e por isso tratar-se de execução indireta; 
a solução adotada na França foi de reverter todo o valor executado a título 
da multa ao credor, o que acarretou forte influência no posicionamento de 
Juizes e doutrinadores no Brasil.

Contudo, deve-se evitar o abuso no recurso às medidas coercitivas. 
Neste sentido, o artigo 7.2.2, (e) dos Princípios UNIDROIT7 prevê que as 
obrigações que não tenham por objeto o pagamento em pecúnia autorizam 
a execução específica diante do não cumprimento do devedor; salvo se a 
parte credora, após ter ciência do inadimplemento, não solicitou em prazo 
razoável.8 Esta seria uma medida de salutar aplicação entre nós, porquanto 
o cumprimento de certas obrigações demanda a realização de atos prepa-
ratórios pelo devedor que podem demandar certo tempo, de modo que a 

7. “Article 7.2.2 – (Performance of non-monetary obligation) Where a party who owes an obligation 
other than one to pay money does not perform, the other party may require performance, unless 
(e) the party entitled to performance does not require performance within a reasonable time after 
it has, or ought to have, become aware of the non-performance”.

8. SCHWENZER, Ingeborg. Specific performances and damages according to the 1994 UNIDROIT 
principles of international commercial contracts. European	 Journal	of	Law	Reform, v. 1, n. 3 
(1999). Hague: Kluwer Law International, p. 299.
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fixação de preceito cominatório de nada adiantará se impossível a realiza-
ção da prestação no prazo estipulado ou desejado. É claro, também, que os 
juízes brasileiros podem chegar a mesma conclusão a partir do dever geral 
de lealdade processual.

Na Inglaterra (e geralmente nos países que adotam o sistema da com-
mon law) a execução específica é um remédio secundário. O descumpri-
mento de uma obrigação gera automaticamente para o credor o direito de 
demandar uma indenização por danos.9 Já o direito europeu continental 
privilegia a execução específica da obrigação.10 Sem sombra de dúvida, o 
direito brasileiro filia-se ao sistema continental, ao valorizar a execução es-
pecífica da obrigação.

No ordernamento alemão, podemos verificar a existência do precei-
to cominatório com caráter processual, prescrevendo-se a reversão dos 
valores depositado ao Estado. Naquele país, admite-se como “meios de 
coerção” (Zwangsmittel) a pena pecuniária (Zwangsstrafen) e a prisão 
(Zwangshaft)11. O Código de Processo Civil alemão (Zivilprozessordnung, 
ou ZPO) prescreveu nos §§ 888 e 890 provimentos judiciais específicos em 
relação as prestações de fazer e de não fazer. 

Nos termos do § 888, se determinada prestação de fazer não puder ser 
cumprida por terceiro e depende exclusivamente da vontade do devedor 
para ser executada, deve o juízo, a requerimento do credor, determinar 
ao devedor o cumprimento da obrigação sob pena de pagamento de certa 
quantia em pecúnia (Zwangsgeld) – limitada ao máximo de 25.000 (vinte e 
cinco mil) Euros, e caso esta não possa ser exigida, sob a ameaça de prisão 
coercitiva (Zwangshaft) de até seis meses.12

9. KOGELENBERG, Martijn Van. Article III.3:302 DCFR on the right to enforced performance of non-
-monetary obligations: an improvement – albeit imperfect compared with article 9:102 PECL. Eu-
ropean	Review	of	Private	Law, v. 4 (2009). London: Kluwer Law International, p. 600.

10. KOGELENBERG, Martijn Van. Article III.3:302 DCFR on the right to enforced performance of non-
-monetary obligations: an improvement – albeit imperfect compared with article 9:102 PECL. Eu-
ropean	Review	of	Private	Law, v. 4 (2009). London: Kluwer Law International, p. 602-603.

11. GUERRA, Marcelo Lima. Execução	Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 143
12. “§888Nicht vertretbare Handlungen (1) Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht 

vorgenommen werden, so ist, wenn sie ausschließlich von dem Willen des Schuldners abhängt, 
auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu erkennen, dass der Schuldner 
zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben 
werden kann, durch Zwangshaft oder durch Zwangshaft anzuhalten sei. Das einzelne Zwangsgeld 
darf den Betrag von 25 000 Euro nicht übersteigen. Für die Zwangshaft gelten die Vorschriften 
des Vierten Abschnitts über die Haft entsprechend.(2) Eine Androhung der Zwangsmittel findet 
nicht statt.(3) Diese Vorschriften kommen im Falle der Verurteilung zur Leistung von Diensten 
aus einem Dienstvertrag nicht zur Anwendung”.
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Já nos termos do § 890 do ZPO, caso o devedor deixe de cumprir a obri-
gação de não fazer ou de tolerar, o credor poderá requerer que um tribunal 
o condene – tendo em vista cada falta cometida – a uma sanção patrimonial 
(Ordnungsgeld) que pode chegar até o valor de 250.000 (duzentos e cin-
qüenta mil) Euros, ou a uma prisão coercitiva (Ordnungshaft), que não pode 
passar de dois anos.13

Em razão da ampla restrição à prisão por dívidas civis entre nós, as 
astreintes no Brasil surgem como uma alternativa. Pode a multa periódica, 
inclusive, ser cumulada com o pedido de perdas e danos pelo inadimple-
mento, visto que os institutos não se confundem.

Apesar de o preceito cominatório não ter caráter compensatório, inde-
nizatório, ressarcitório ou reparatório; a reversão do benefício ao credor 
acarretou divergências quanto ao caráter processual do instituto. Dúvida 
não há que tal multa deve ser paga por aquele que descumpriu a obrigação, 
o devedor.

No Projeto do Novo Código de Processo Civil, elaborado pela comis-
são de juristas sob a presidência do Ministro Luiz Fux, o preceito comina-
tório era regulado no art. 503. Com as alterações realizadas pelo Senado 
Federal (PLS nº 166/2010) e encaminhadas à Câmara de Deputados (PL 
8046/2010), tal disciplina teve um atendimento especial no Título II ( Do 
Cumprimento da Sentença), capítulo VI (Da sentença condenatória de fazer 
, não fazer ou entregar coisa). Com mudanças apenas nos termos técnicos 
referentes ao Código elaborado pelos processualistas, e a exclusão do § 8º 
do art. 501, correspondente ao art. 522 aprovado pelo Senado, o Projeto 
inova, ou tenta solucionar os conflitos existentes no Código de Processo Ci-
vil de 1973.

Como poderemos verificar mais adiante, o Projeto do Novo Código de 
Processo Civil tentou harmonizar diversos entendimentos acerca do assun-
to, mas terminou por suscitar mais divergências.

13. “§890 Erzwingung von Unterlassungen und Duldungen (1) Handelt der Schuldner der 
Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, 
so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozessgericht 
des ersten Rechtszuges zu einem Ordnungsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben 
werden kann, zur Ordnungshaft oder zur Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu verurteilen. Das 
einzelne Ordnungsgeld darf den Betrag von 250 000 Euro, die Ordnungshaft insgesamt zwei 
Jahre nicht übersteigen. (2) Der Verurteilung muss eine entsprechende Androhung vorausgehen, 
die, wenn sie in dem die Verpflichtung aussprechenden Urteil nicht enthalten ist, auf Antrag 
von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges erlassen wird. (3) Auch kann der Schuldner auf 
Antrag des Gläubigers zur Bestellung einer Sicherheit für den durch fernere Zuwiderhandlungen 
entstehenden Schaden auf bestimmte Zeit verurteilt warden”.
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2.	 O	 PRECEITO	 COMINATóRIO	 NO	 PROJETO	 DO	 NOVO	 CODIgO	 DE	
PROCESSO	CIVIL	E	A	PROBLEMÁTICA	EM	RELAçãO	AO	CUMPRIMEN-
TO	DAS	OBRIgAçõES	DE	DAR.

Estabelece o novo diploma no art. 521 que, para cumprimento da sen-
tença condenatória de prestação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, a 
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resul-
tado prático equivalente, determinar as medidas necessárias às satisfação do 
credor. E, no parágrafo primeiro, que para o disposto no caput, o juiz pode-
rá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa por período de 
atraso, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento 
de obras, a intervenção judicial em atividade empresarial ou similar e o im-
pedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio 
de força policial.

Conforme, se verifica no dispositivo acima transcrito, a multa periódica 
é o “o principal instrumento de coerção nas execuções das obrigações de fa-
zer e não fazer”.14 Contudo, o referido projeto admite sua aplicação também 
para cumprimento da sentença condenatória de entregar coisa.15 

Destarte, pode o juiz determinar a aplicação das medidas necessárias e 
adequadas à satisfação do credor, sejam elas coercitivas ou subrogatórias, 
ao cumprimento de sentença condenatória de fazer , não fazer ou entre-
gar coisa de acordo com a natureza da obrigação. Nas medidas coercitivas, 
conhecidas por execução indireta, a tutela realiza-se sempre com o cumpri-
mento pelo próprio devedor da obrigação, embora induzido pela imposição 
de medidas coercitivas. Enquanto que as subrogatórias, conhecidas por exe-
cução direta, as medidas aplicadas pelo Juiz realizam, elas mesmas, a tutela 
executiva.16

De forma que nas obrigações infungíveis se faz mais eficiente a apli-
cação das medidas coercitivas, visto que não poderá o Juiz “fazer pelo de-
vedor”, enquanto que nas obrigações fungíveis é mais comum a utilização 
das medidas subrogatórias, o que, contudo, não exclui a possibilidade de 

14. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Notas sobre o projeto do novo Código de Processo Civil do Brasil 
em matéria de execução. Atualidades	 Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a. 1, n. 1 (jul./dez. 2011). Belo Horizonte: Fórum, p. 98.

15. CPC, art. 523. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será 
expedida em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se 
tratar de coisa móvel ou imóvel.

Parágrafo	único.	Aplicam-se	à	ação	prevista	neste	artigo,	no	que	couber,	as	disposições	sobre	o	
cumprimento	de	obrigação	de	fazer	e	não	fazer.

16. GUERRA, Marcelo Lima. Execução	Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.28.
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aplicação da multa periódica às obrigações fungíveis e, também, às obriga-
ções infungíveis, visto não haver qualquer limitação nos dispositivos legais.

Conforme, já esclarecido no tópico anterior, a multa periódica está pre-
vista no capítulo do Projeto (em tramitação na Câmara dos Deputados) que 
trata da sentença condenatória de obrigação de fazer, não fazer ou entregar 
coisa, se encontrando omisso nos capítulos II (Do cumprimento provisório 
da Sentença Condenatória em quantia certa) e III (Do cumprimento defini-
tiva da Sentença Condenatória em quantia certa). Neste caso, limita-se as 
medidas executivas, por inexistência de pagamento voluntário, à aplicação 
de multa de dez por cento (art. 506, §1º e art. 509, §1º do Anteprojeto do 
CPC), antiga multa do art. 475-J. Pondo fim a discussão acerca da aplicabili-
dade da multa periódica às sentenças condenatórias em quantia certa, cuja 
doutrina já vinha majoritariamente posicionando-se pela inaplicabilidade 
daquelas medidas coercitivas para a obrigação de pagar quantia certa ou de 
entregar coisa, como prelecionam Eduardo Talamini17 e Leonardo Cunha18.

Há ainda autores que buscam o fundamento na Súmula 500 do STF. 
Nesse sentido, esclarece Paulo Nader:

Relativamente às obrigações de dar, as astreintes foram vedadas, em nosso país, 
pela súmula nº500 do Supremo Tribunal Federal que enuncia: “Não cabe a ação 
cominatória pra compelir-se o réu a cumprir obrigação de dar”. Em suas anota-
ções Theotônio Negrão concluiu: ‘por outras palavras, na obrigação de dar não 
cabe cominação de multa’.19

Contudo, tal posição foi em certa medida superada pela atual jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Até mesmo porque se pode 
afirmar que existe certo artificialismo na distinção entre as obrigações de 
dar e de fazer. Afinal de contas, quem dá certamente faz algo. Foi neste sen-
tido que o STJ procedeu com um alargamento das hipóteses de cabimento 
do preceito cominatório:

I) determinando o uso de astreintes para compelir a fazenda pública à 
implantação de pensão por morte, porquanto esta seria uma “obrigação de 
fazer de natureza permanente” (REsp 638.806/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 449);

17. TALAMINI, Eduardo. Tutela	relativa	aos	deveres	de	fazer	e	de	não	fazer: CPC, art. 461; CDC, art. 
84. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001 p. 470.

18. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Algumas questões sobre as astreintes (multa cominatória). 
Revista	Dialética	de	Direito	Processual, n.15 (jun.2004). São Paulo: Oliveira Rocha, passim. 

19. NADER, Paulo.Curso	de	direito	Civil. Obrigações. V.2. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p..30. 
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II) fazendo o uso do preceito cominatório quando a sentença condena 
“não a obrigação de pagar quantia, mas sim a de efetuar crédito em conta 
vinculada do FGTS” (REsp 836.349/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 09/11/2006, p. 263);

III) e, finalmente, em qualquer obrigação de dar; já que “por força do 
art. 461-A, § 3º, do CPC, o estabelecimento de multa pecuniária também 
tem aplicação nos casos de obrigações de dar, (...),ficando patente que o CPC 
autoriza a fixação das astreintes como meio coercitivo de cumprimento das 
prestações de qualquer das espécies de obrigações (fazer, não fazer e dar)” 
(REsp 759.790/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 147).

Não nos parece que esta admissão do uso indiscriminado do preceito 
cominatório seja a melhor solução, já que o processo civil dotou as obriga-
ções de dar de ferramentas mais eficientes do que a multa judicial, como é o 
caso das medidas subrogatórias. Entretanto, em alguns casos esta pode ser 
uma ferramenta deveras necessária. 

Em certas situações, o cumprimento da obrigação de fazer demanda 
necessariamente a realização de uma obrigação de dar. É o caso dos trata-
mentos de saúde, por exemplo, que exigem o fornecimento de certos remé-
dios ou próteses para que a cirurgia alcance o melhor resultado. Assim, pa-
rece-nos que o uso do preceito cominatório para a execução das obrigações 
de dar mostra-se mais adequado quando tais prestações estão vinculadas a 
obrigações de fazer.20

A imposição da multa periódica independerá de pedido do credor, por-
quanto, poderá o Juiz cominar a multa ex-officio, conforme preceitua o ca-
put do art. 522 do Projeto. posicionamento coerente com o caráter proces-
sual e, portanto, público da multa periódica. “Muito mais que o credor, tem o 
Estado interesse em ver realmente eficazes suas decisões.”21

Condicionar a aplicação da multa ao pedido do credor seria possibilitar 
às partes em negócio jurídico vedarem a sua aplicação.22 Calmon de Passos 
em análise ao caráter público da multa periódica afirma: “Deslocou-se do 
interesse do autor para a responsabilidade do juiz assegurar a execução es-

20. Neste sentido já decidiu também o STJ em casos tais como os de fornecimento de colete orto-
pédico para a realização de certa cirurgia (AgRg no REsp 796.255/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 13/11/2006, p. 234).

21. SCHMIDT JUNIOR, Roberto Eurico. O	novo	processo	civil. Curitiba: Juruá, 1995.p.140.
22. GUERRA, Marcelo Lima. Execução	Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.200
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pecífica ou o equivalente prático, e é isso o que se quer preservar”23 Assim, 
a fixação da multa em comento “independe de requerimento do credor e 
pode ser cominada em liminar; na sentença ou na execução”.

3. Exigibilidade e incidência do preceito cominatório. 

O Código de Processo Civil de 1973 não prevê o momento de exigibili-
dade, mas apenas o momento de incidência do preceito cominatório. Muito 
se discute quanto ao momento de exigibilidade do preceito cominatório. A 
doutrina e jurisprudência se dividem: alguns (Candido Rangel Dinamarco, 
Guilherme Marinoni e Arruda Alvim) defendem que a execução só é possí-
vel após o trânsito em julgado da sentença, outros (Eduardo Talamini, Jose 
dos Santos Bedaque, Jose Carlos Barbosa Moreira) acreditam na sua exigi-
bilidade imediatamente após o transcurso do tempo que fixa o juiz para que 
o devedor cumpra a obrigação.24

Contudo, o Projeto do Novo Código permite a execução provisória da 
multa periódica, a qual deverá ser depositada em juízo.

Conforme explicam os elaboradores do Projeto na Exposição de Moti-
vos:

Como regra, o depósito da quantia relativa às multas, cuja função processual seja 
levar ao cumprimento da obrigação in natura, ou da ordem judicial, deve ser feito 
logo que estas incidem. Não podem, todavia, ser levantadas, a não ser quando haja 
o trânsito em julgado ou quando esteja pendente agravo de decisão denegatória 
de seguimento a recurso especial ou extraordinário.

O preceito cominatório, portanto, será dotado de eficácia imediata, não 
obstante a possibilidade de reforma da decisão que o prescreveu. Quando 
fixado liminarmente, “é desta data que se inicia a sua incidência; ao passo 
que, se fixadas na sentença, fluem a partir do prazo estabelecido na decisão 
transitada em julgado”.25

Com pequenas alterações ao projeto encaminhado pela Comissão, 
aprovou o Senado a seguinte redação:

Art.	522. A multa periódica imposta ao devedor independe de pedido do credor 
e poderá se dar em liminar, na sentença ou na execução, desde que seja suficiente 

23. CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Inovações	no	Código	de	Processo	Civil. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 1995, p.63

24. MARTINS, Ana Cristina Uchôa. Astreintes: instrumento garante da efetividade processual. Revista	
Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, Recife, n. 16, p. 159-193, ago. 2007. Dispo-
nível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27836>. Acesso em: 15 nov. 2011.

25. FUX, Luiz. O novo processo civil. Atualidades	Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, a. 1, n. 1 (jul./dez. 2011). Belo Horizonte: Fórum, p. 31.
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e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumpri-
mento do preceito.

§	1º	A	multa	fixada	liminarmente	ou	na	sentença	se	aplica	na	execução	pro-
visória,	 devendo	 ser	 depositada	 em	 juízo,	 permitido	 o	 seu	 levantamento	
após	o	trânsito	em	julgado	ou	na	pendência	de	agravo	de	admissão	contra	
decisão	denegatória	de	seguimento	de	recurso	especial	ou	extraordinário.

§ 2º O requerimento de execução da multa abrange aquelas que se vencerem ao 
longo do processo, enquanto não cumprida pelo réu a decisão que a cominou.

(...)

Apesar, do Novo Código de Processo Civil, prever expressamente a exe-
cução provisória da multa periódica, não foi clara quanto ao seu caráter 
(material ou processual), ao prever também que – para evitar a irreversibi-
lidade do provimento26 – só poderá ser levantada após trânsito em julgado 
ou na pendência de agravo de admissão contra decisão denegatória de se-
guimento de recurso especial ou extraordinário.

O que se verifica neste caso, portanto, foi um posicionamento misto, 
que tentou conciliar os posicionamentos antes existentes e que causa ainda 
discussão. 

4. Caráter processual do preceito cominatório. 

Introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, no Código de Processo 
Civil de 1973, tomando por empréstimo do direito francês o instituto das 
astreintes, o preceito cominatório ainda não é suficientemente regulado no 
Brasil, o que dá azo a uma atuação criativa dos doutrinadores e dos “opera-
dores” do direito.

Em vista da influência do ordenamento francês na introdução de tal 
instituto no Brasil, a astreinte passou a ser interpretada como um instituto 
com caráter privado. Isto porque na França tal instituto encontra-se regula-
do no Código Civil, enquanto que no Brasil temos a sua regulação no Código 
de Processo Civil, sendo um instrumento da tutela jurisdicional entre nós.

Contudo, pouca atenção foi dada às diferenças entre o direito brasi-
leiro e o direito francês, o que fez surgir discussões. Na França, chegou-se 
a confundir as astreintes com perdas e danos, visto que apesar de fixadas 
na liquidação da sentença o Juiz deveria limitar a execução ao valor real do 
dano27, de forma que só veio aumentar os equívocos. Apesar disso, mes-

26. FUX, Luiz. O novo processo civil. Atualidades	Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, a. 1, n. 1 (jul./dez. 2011). Belo Horizonte: Fórum, p. 32.

27. GUERRA, Marcelo Lima. Execução	Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 112.

Algumas consideraçãoes acerca do preceito cominatório... 677



mo na França, o caráter privado das astreintes vem sendo criticado pelos 
doutrinadores, tendo em vista a perda da eficácia do instituto, diante de tal 
tratamento.28

Na Alemanha, a distinção com o direito material é clara, tendo em vista 
a reversão dela em favor do Estado, o que retira qualquer discussão acerca 
de seu caráter ressarcitório ou coercitivo, e que por cessar com o adimple-
mento, retira seu caráter punitivo.29

No Brasil, a legislação não deixava claro a quem deveria reverter tal 
multa. Apesar de num primeiro momento, ao se deparar com o §4º do 
art.522, que afirma que a multa periódica incidirá enquanto não for cum-
prida a decisão que a tiver cominado, ser possível chegar a conclusão de 
que a multa é tratada como instituto processual pelo ordenamento; o Proje-
to do Novo Código em seu §5º, afirma que o valor será devido ao exeqüente 
até o montante equivalente ao valor da obrigação, destinando o excedente 
à unidade da Federação, onde se situa o juízo no qual tramita o processo ou 
à União, sendo inscrito como dívida ativa.

Na práxis atual, o preceito cominatório é tratado como uma obrigação 
acessória à obrigação de direito material, de modo que o seu valor não pode 
ultrapassar o valor da obrigação exeqüenda, sob pena de enriquecimento 
sem causa. Caso o valor da obrigação seja inestimável, deverá o Juiz estabe-
lecer o montante que será devido ao exeqüente.

No Código projetado, o preceito cominatório ganha relativa autonomia, 
à medida que o seu valor “com o decurso do tempo pode ultrapassar aque-
le correspondente ao da obrigação principal. Nessa hipótese o que sobejar 
pertence à unidade da federação por onde tramita o processo. Destarte, 
tratando-se de ação movida contra o Poder Público as astreintes são desti-
nadas à parte adversa”.30

Ao menos, o atual posicionamento do Projeto do Código pôs fim ao con-
flito entre os princípios da efetividade, que exigia do Juiz a aplicação da 
multa, e o principio que veda o enriquecimento indevido, que demandava 
do Juiz a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o que 
diminuía consideravelmente a eficácia da multa. O uso de tal expediente 
previsto no Código projetado, de modo a limitar o valor revertido efetiva-

28. GUERRA, Marcelo Lima. Execução	Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 122-124.
29. GUERRA, Marcelo Lima. Execução	Indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.143.
30. FUX, Luiz. O novo processo civil. Atualidades	Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, a. 1, n. 1 (jul./dez. 2011). Belo Horizonte: Fórum, p. 32.
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mente ao exeqüente, mas sem limitar necessariamente o montante devido; 
impedirá que a alegação do princípio da razoabilidade sirva de instrumento 
de inaplicabilidade ou ineficácia da medida coercitiva.

Observe-se, ainda, que o direito lusitano também adotou uma solução 
intermediária como a do projeto brasileiro:

O direito português, a partir dessa mesma preocupação, chegou a uma solução 
intermediária, determinando que a soma relativa à ‘sanção pecuniária compulsó-
ria’ reverta, em partes iguais, para o autor e para o Estado. Com efeito, segundo 
o art. 829-A, n.3, do Código Civil português, ‘o montante da sanção pecuniária 
compulsória destina-se, em partes iguais, ao credor e ao Estado’. A melhor solu-
ção, a nosso ver, é a do direito alemão, onde a soma reverte apenas ao Estado, pois 
não há qualquer razão para se pensar em um sistema híbrido, como é o direito 
português.31

Seguindo parcialmente o entendimento lusitano, o Brasil adotou um 
posicionamento que não reflete exatamente uma solução. A legislação con-
tinua omissa quanto ao caráter privado ou processual do preceito comina-
tório, o que (apesar de solucionado no caso do credor da multa) não traz 
nenhuma solução a outros casos em que se resolveria facilmente com a 
adoção de uma postura convincente pelo legislador pátrio. 

O que se verifica, portanto, foi um receio dos elaboradores do Novo 
Código em desvincular a multa diária do direito material, mantendo uma 
relação que não possibilita esclarecimentos acerca de questões controver-
sas, como o caso da sentença de mérito que julgar improcedente o pedido.

5.	SERÁ	POSSíVEL	A	IMPOSIçãO	DA	PENA	DE	PRISãO	PELO	DESCUM-
PRIMENTO	DA	ORDEM	JUDICIAL	QUE	DETERMINA	A	EXECUçãO	ESPE-
CíFICA	SOB	PENA	DE	MULTA?

Aparentemente, no intuito de emprestar mais efetividade às decisões 
judiciais que determinam o cumprimento de obrigações de fazer ou de não 
fazer, recorreu o Código projetado ao instituto da prisão em virtude da de-
sobediência à ordem judicial. Ou seja, caso a determinação de cumprimento 
da obrigação específica sob ameaça da incidência da multa de coerção não 
seja acatada, surge a possibilidade da aplicação de sanções por litigância de 
má-fé e da prisão pelo crime de desobediência, nos termos do § 2º do art. 
521: “O descumprimento injustificado da ordem judicial fará o executado 
incidir nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de responder por cri-
me de desobediência”.

31. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela	inibitória:	individual e coletiva. 4.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p.223.
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Tal expediente poderá ser adotado “em casos de medidas cujo descum-
primento possa prejudicar diretamente a saúde, liberdade ou a vida”; de 
modo que diante do risco de lesão a tais bens jurídicos fundamentais “o juiz 
poderá dar conteúdo mandamental à sua decisão, de maneira a sujeitar o 
devedor a cumpri-la sob pena da prática do crime de desobediência”.32

Luiz Fux, um dos principais formuladores do projeto, deixa clara a ins-
piração alemã no tocante não somente em relação à reversão de parte da 
arrecadação das multas para o Estado, mas também quanto à possibilida-
de da prisão como solução extrema: “Na Alemanha, o ZPO, parágrafo 888, 
elenca obrigações que não podem ser cumpridas por terceiros. A partir 
desta premissa, os germânicos desenvolveram uma técnica sancionatória 
com previsão de multa e até prisão para o descumprimento. Na Alemanha, 
a soma das multas é destinada ao Estado”.33

Contudo, tal possibilidade esbarra no óbice da vedação geral à prisão 
civil entre nós, que só é admitida em relação à dívida de alimentos. O Su-
perior Tribunal de Justiça, órgão competente para a interpretação da le-
gislação federal (como será o caso do Código projetado), pacificou enten-
dimento no sentido de interditar o uso do expediente da prisão pelo juízo 
cível. Neste sentido, inclusive, já decidiu o então ministro do STJ Luiz Fux 
(hoje no Supremo Tribunal Federal), para quem o descumprimento injusti-
ficado de ordem judicial, prolatada por juízo cível, autoriza somente que se 
noticie “o fato ao Representante do Ministério Público para que este adote 
as providências cabíveis à imposição da reprimenda penal respectiva, por 
infração ao artigo 330 do CPB, eis que lhe falece à autoridade judicial com-
petência para decretar prisão em face do delito cometido” (RHC 16.279/
GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2004, DJ 
30/09/2004, p. 217).

Observe-se, inclusive, que o STJ vem decidindo que não há crime de 
desobediência à ordem judicial se houve a cominação de astreintes, já que 
é “indispensável que, além de legal a ordem, não haja sanção determinada 
em lei específica no caso de descumprimento” (HC 22.721/SP, Rel. Ministro 
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/05/2003, DJ 30/06/2003, 

32. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Notas sobre o projeto do novo Código de Processo Civil do Brasil 
em matéria de execução. Atualidades	 Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a. 1, n. 1 (jul./dez. 2011). Belo Horizonte: Fórum, p. 98.

33. FUX, Luiz. O novo processo civil. Atualidades	Jurídicas – Revista do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, a. 1, n. 1 (jul./dez. 2011). Belo Horizonte: Fórum, p. 31
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p. 271).34 Anote-se ainda que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal 
pelo caráter supralegal do Tratado de San Jose da Costa Rica, que restringiu 
a possibilidade da prisão civil por dívida ao devedor de alimentos, o STJ 
pacificou entendimento no sentido de que o “decreto de prisão decorren-
te de decisão de magistrado no exercício da jurisdição cível, quando não 
se tratar das hipóteses de devedor de alimentos, é ilegal” (HC 125.042/RS, 
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 
19/02/2009, DJe 23/03/2009).

Destarte, caso haja previsão da cominação de multa para o descumpri-
mento de obrigação específica, resta prejudicada a possibilidade do decre-
to de prisão, já que a desobediência a tal ordem judicial não se enquadra 
no tipo penal. Ademais, a decretação de tal prisão é vedada ao magistrado 
do cível, porquanto configura prisão civil por dívida, o que violaria manda-
mento constitucional. Assim, resta impossibilitado – levando-se em consi-
deração a atual interpretação do STJ – o expediente da prisão como alterna-
tiva ao preceito cominatório. Ou seja, o juiz não poderá pensar no preceito 
cominatório como uma sanção mais leve, que poderá ser substituída pela 
prisão do inadimplente caso insista em descumprir a ordem judicial. Se há 
a previsão do preceito cominatório como reforço a tal ordem judicial, resta 
vedada a via da prisão por desobediência. É este o entendimento do STJ.

Assim, no atual cenário, resta impossibilitada a adoção de tal medida 
entre nós por força do Código projetado. Não somente pela ilegalidade da 
decretação da prisão pelo juízo cível, mas também porque a fixação da mul-
ta de coerção impediria a caracterização do crime de desobediência.
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Capítulo	XXXVII
A	hora	e	a	vez	do	amicus curiae:		

O	projeto	do	novo	Código	de	Processo	
Civil	brasileiro

Welder queiroz dos Santos1

SUMÁRIO	•	Introdução: Modelo constitucional do processo civil, abertura do sistema jurí-
dico e interpretação correta. 1. Amicus curiae. 2. Amicus curiae: Um terceiro interveniente. 
3. Amicus curiae e assistência. 4. Amicus curiae e custos legis. 5. Amicus curiae e perito. 6. 
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direito processual civil brasileiro. 10. Espécies de amicus curiae e modalidades interventi-
vas. 11. A generalização do instituto. 12. A hora e a vez do amicus curiae: Projeto do Novo 
Código de Processo Civil brasileiro. 12.1. Requisitos para a intervenção. 12.1.1. Relevância 
da matéria. 12.1.2. Especificidade do tema objeto da demanda. 12.1.3. Repercussão social 
da controvérsia. 12.1.4. Representatividade adequada. 12.2. De ofício ou a requerimento 
das partes. 12.3. Prazo para manifestação. 13. Outras questões. 13.1. Procedimento para 
intervenção espontânea. 13.2. Momento da intervenção. 13.3. Manifestação do amicus cur-
iae. 13.4. Requisição de provas. 13.5. Sustentação oral nos tribunais. 13.6. Capacidade pos-
tulatória (representação por advogado). 13.7. A questão da alteração da competência. 13.8. 
Legitimidade recursal. 13.9. Intervenção vinculada do amicus curiae e nulidade processual. 
14. O amicus curiae na modulação dos efeitos em caso de alteração da jurisprudência. 15. 
O amicus curiae no incidente de declaração de inconstitucionalidade: o controle difuso 
de constitucionalidade pelos tribunais. 16. O amicus curiae no incidente de resolução de 
demandas repetitivas. 17. O amicus curiae na análise da repercussão geral. 18. O amicus 
curiae na técnica de julgamentos dos recursos excepcionais repetitivos. Conclusão. Biblio-
grafia. 

INTRODUçãO:	 MODELO	 CONSTITUCIONAL	 DO	 PROCESSO	 CIVIL,	
ABERTURA	DO	SISTEMA	JURíDICO	E	INTERPRETAçãO	CORRETA

O direito processual civil tem passado por inúmeras modificações. Os 
institutos fundamentais do processo civil como jurisdição, ação e processo 
têm sido permanentemente revisitados. Além disso, a defesa, mais recente-

1. Mestrando e especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP). Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Professor de Direito Processual Civil nos cursos de pós-graduação lato sensu no Complexo Edu-
cacional Damásio de Jesus e na IMP/MT. Professor na ESA/MT. Vice-presidente da Comissão de 
Direito Civil e Processo Civil da OAB/MT. Advogado.
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mente, também tem sido considerada como um tema fundamental do direi-
to processual civil.2

Essa iniciativa – tratar a defesa como instituto fundamental do direito proces-
sual civil – decorre de constitucionalização do processo civil, do modelo constitu-
cional do processo civil, do neoprocessualismo ou do direito constitucional pro-
cessual (terminologias referentes ao mesmo fenômeno), já que ao lado da garantia 
constitucional da ação (art. 5º, XXXV, CRFB/88) há a garantia constitucional do 
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV, CRFB/88).3

Hoje, não há como interpretar o direito, qualquer que seja ele, sem ter os olhos 
voltados para a Constituição. Ela passou a ser o ponto de partida para qualquer 
reflexão sobre o direito, de modo que toda a ordem jurídica deve ser lida e com-
preendida à luz da Carta Magna, fenômeno que alguns constitucionalistas denomi-
nam de “filtragem constitucional”. Como “toda interpretação é produto de uma 
época, de um momento histórico, e envolve os fatos a serem enquadrados, 
o sistema jurídico, as circunstâncias do intérprete e o imaginário de cada 
um, a identificação do cenário, dos atores, das forças materiais atenuantes 
e da posição do sujeito da interpretação constitui o que se denomina pré-
-compreensão”.4

É preciso, pois, pré-compreender o momento histórico. Hoje, principalmen-
te após a Constituição de 1988 – marco do neoconstitucionalismo (ou pós-positi-
vismo) no Brasil – vive-se em uma época de vertiginosa ascensão científica do 
constitucionalismo.5 Como lecionam Luís Roberto Barroso e Ana Paula de 
Barcellos, “as normas constitucionais conquistaram o status pleno de nor-
mas jurídicas, dotadas de imperatividade, aptas a tutelar direta e imediata-
mente todas as situações que contemplam. Mais do que isso, a Constituição 

2. Consideram a defesa como instituto fundamental do direito processual civil, entre outros autores: 
SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil. 5 ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2011, v. 1, p. 517-530; MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 3 ed. São Paulo: 
RT, 2008, p. 305-386; SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: 
um estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011, 42-45. 

3. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil, p. 517-518.
4. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional bra-

sileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (org.). 3 ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 2-3.

5. Para um estudo aprofundado sobre a importância do constitucionalismo para o direito brasileiro, 
consultar: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7 ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2009, passim.



passa a ser a lente através da qual se lêem e se interpretam todas as normas 
infraconstitucionais”.6

Nesse cenário, faz-se mister ressaltar que a Constituição passou a ser dotada 
de força normativa7, com o compromisso com a efetividade de suas normas e 
com o desenvolvimento de uma dogmática de interpretação constitucional, 
com base em princípios, que abriram o sistema jurídico para os valores dis-
persos na sociedade. Isso agregou “uma valia material e axiológica à Cons-
tituição, potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela normativi-
dade de seus princípios”.8

A força dos princípios configura uma ruptura do positivismo do Estado 
Liberal, que expressava um direito constituído apenas por regras,9 onde os 
princípios jurídicos eram vistos apenas como meio de integração de lacu-
nas.

Hoje, as normas constitucionais, em regra, produzem efeitos jurídicos 
imediatos e condicionam as normas infraconstitucionais.10 Isso ocorre com 
os princípios fundamentais e constitucionais do processo civil, que possuem apli-
cação imediata, independentemente de regulamentação, conforme estipula o § 1º 
do art. 5º da Constituição Federal de 1988.11

Por outro lado, os princípios constitucionais proporcionam uma maior aber-
tura do sistema jurídico, pois são normas finalísticas, que exigem a delimi-
tação de um estado de coisas ideal a ser alcançado por comportamentos 
necessários a essa realização12 e, por essas características, normalmente são 

6. BARROSO, Luís Roberto. BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (org.). 3 ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 329-330. 

7. Sobre o tema, é fundamental a leitura da obra de HESSE, Konrad. A força normativa da Consti-
tuição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, 
passim.

8. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasi-
leiro, p. 44. 

9. ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. Processo e Constituição. In: Constituição de 1988: O Brasil 
20 anos depois. A Consolidação das Instituições. Bruno Dantas; Eliane Cruxên; Fernando santos; 
Gustavo Ponce Leon Lago. (org.). Brasília: Senado Federal Instituto Legislativo Brasileiro, 2008, v. 
3, p. 388-483.

10. Conf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12 
ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 102-108; MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado 
contemporâneo. Estudos de direito processual civil: Homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz 
de Aragão. Luiz Guilherme Marinoni (Coord.). São Paulo: RT, 2005, p. 28. 

11. “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
12. Conf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, p. 78-79.
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escritos com termos polissêmicos e conceitos indeterminados. Basta verificar que 
a Constituição garante o “devido processo legal”, o “contraditório” e a “ampla defe-
sa”, para ficar apenas no âmbito do direito processual civil.

Essa abertura das normas deixada pelos princípios, pelas cláusulas ge-
rais e pelos conceitos indeterminados, de certa forma, aumenta o grau de 
subjetividade do intérprete, o que dificulta a busca pelo sentido exegético 
unívoco e objetivo do direito, já que é possível ao magistrado proferir várias 
decisões válidas sobre a mesma questão de direito.

No entanto, não se deve afirmar generalizadamente que os princípios, as cláu-
sulas gerais e os conceitos indeterminados conferem discricionariedade judicial 
aos magistrados. Na verdade, eles possibilitam ao juiz valorar a hipótese concreta 
de julgamento, a partir do padrão mínimo de conduta estabelecido.13

Mas essa valoração feita pelo juiz não torna possível a convivência ad eternum 
de decisões conflitantes. Isso porque as normas jurídicas são preordenadas a terem 
somente uma interpretação em relação a determinados fatos, em dado momento 
histórico e num determinado lugar, ainda que baseadas em princípios, cláusulas 
gerais e conceitos indeterminados.14

Como leciona Arruda Alvim, “as dúvidas a respeito da interpretação do 
direito em tese, entretanto, hão de ser contemporâneas, isto é, coexistentes 
no mesmo momento histórico. Por outras palavras, num mesmo momento 
histórico não é aceitável que a mesma regra jurídica tenha mais de uma in-
terpretação, pois o atributo da certeza é necessidade indeclinável da ordem 
jurídica; a duplicidade de interpretação criaria, certamente a dubiedade 
respeitamente à conduta”.15

13. Sobre a distinção entre a discricionariedade administrativa e a denominada por alguns de dis-
cricionariedade judicial, vide ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. Distinção entre a discricio-
nariedade (propriamente dita) e a assim designada discricionariedade judicial. Os conceitos mi-
nuciosos. Distinções. A argüição de relevância no recurso extraordinário. São Paulo: RT, 1988, p. 
15-17; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Liberdade do juiz e discricionariedade judicial. Recurso 
especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2 ed. São Paulo: RT, 2009, p. 175-209; SCARPI-
NELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil, p. 103-106; ARRUDA ALVIM, 
Teresa Celina de. Medida cautelar mandado de segurança e ato judicial. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 
1992, p. 106-128. Ronald Dworkin afirma que o juiz não possui discricionariedade absoluta para 
decidir, uma vez que está vinculado a princípios. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 
Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins fontes, 2010, p. 434. Título original: Taking Rights 
Seriously. 

14. ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. A argüição de relevância no recurso extraordinário, p. 16.
15. ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. Dogmática jurídica e o novo Código de Processo civil. Revis-

ta de Processo, São Paulo, RT, 1974, ano 1, vol. 1, p. 85-133, em especial, p. 101, nota de rodapé 28.



Esse é o pensamento de Ronald Dowrkin que – ao rebater o pensamento de 
Herbert Hart no sentido de que são possíveis várias decisões corretas para 
um mesmo caso – sustenta, com base no princípio da legalidade, que mes-
mos os casos difíceis, passível de resolução por meio dos princípios, pos-
suem sim uma resposta correta.16

Sendo tarefa da jurisdição encontrar o direito e realizá-lo em suas decisões,17 
em uma sociedade de massa onde as demandas também se tornaram de massa e 
repetitivas, cabe ao Poder Judiciário como um todo, especialmente aos tribunais 
superiores, definir a decisão correta em um determinado contexto fático, em um 
dado momento histórico, para que possa ela ser aplicada a todos os casos idênticos, 
consagrando, assim, os princípios da isonomia e da legalidade.18

Assim, pode-se afirmar que as resoluções de alguns processos individuais 
refletem nos demais processos que versem sobre idêntica questão fático-jurídica 
contemporânea, levando-se em conta a possibilidade de se universalizar os crité-
rios adotados por essas decisões. Como aduzem Luís Roberto Barroso e Ana Paula 
de Barcellos, “por força do imperativo da isonomia, espera-se que os critérios em-
pregados para a solução de um determinado caso concreto possam ser transforma-
dos em regra geral para situações semelhantes”.19

16. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, p. 434. Para o autor, os princípios permitem ao juiz 
individualizar, sempre e em todos os casos, a única solução jurídica correta, sem exercer nenhum 
poder discricionário em sentido forte.

17. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasi-
leiro, p. 29.

18. Leciona Teresa Arruda Alvim Wambier que “O princípio da isonomia se constitui na idéia de que 
todos são iguais perante a lei, o que significa que a lei deve tratar a todos de modo uniforme e que 
correlatamente as decisões dos tribunais não podem aplicar a mesma lei de forma diferente a 
casos absolutamente idênticos, num mesmo momento histórico. (...) Uma das conseqüências ina-
fastáveis da incidência deste princípio é a de que, em face de casos ‘rigorosamente idênticos’, deva 
o Judiciário tender a decidir, aplicando a mesma regra de direito, entendida da mesma forma”. 
(ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 
524-525).

 Arruda Alvim acentua que a necessidade de uniformização de jurisprudência, “em última análise, 
responde mesmo ao próprio princípio da igualdade de todos perante a lei, pois se esta regra 
(princípio) está constitucionalmente prevista, a variedade de interpretações sobre uma mesma 
norma tornaria desiguais as condutas exigíveis dos que deveriam, nos diversos casos ‘idênticos’ 
ou ‘semelhantes’ (onde esteja em pauta a mesma problemática jurídica), sofrer um comando igual, 
precisamente porque a cada norma corresponde (= deve corresponder) uma única inteligência 
e, pois, uma única conduta há de ser exigida”. (ARRUDA ALVIM NETTO, José Manuel. Notas a 
respeito dos aspectos gerais e fundamentais da existência de recursos – Direito brasileiro. Revista 
de Processo, São Paulo, RT, 1987, n. 48, p. 11).

19. BARROSO, Luís Roberto. BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro, p. 354.
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No direito processual civil brasileiro há diversos dispositivos que demonstram 
que as decisões judiciais tendem a afetar cada vez mais pessoas ou grupos que não 
participam diretamente do processo – no plano processual –, seja com a adoção de 
efeitos vinculantes às teses jurídicas ou, de forma mais ampla, com os dispositivos 
que permitem a flexibilização procedimental com base em súmula ou jurisprudên-
cia dominante, bem como com a aplicação, no caso concreto – no plano do direito 
material –, dos princípios, das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados.20-21

No projeto do novo Código de Processo Civil22-23 há diversos dispositivos 
que incentivam o respeito à jurisprudência e criam “atalhos” no procedi-
mento com base na jurisprudência ou em súmula, tais como, a tutela da 
evidência (art. 278, IV), o julgamento liminar de improcedência (art. 307), 
o julgamento monocrático dos recursos pelo relator (art. 888, IV e V), o in-

20. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 
2009, v. 2, t. 1, p. 529.

21. A Emenda Constitucional 45/2004 criou a súmula vinculante (art. 103-A, CRFB/1988; Lei 
11.417/2006) e o instituto da repercussão geral (art. 102, § 3º, CRFB/1988; art. 543-A e 543-B, 
CPC) no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

 Antes mesmo da citada emenda, o legislador regulamentou o cabimento de reclamação para 
preservar a competência do STF ou garantir a autoridade das suas decisões (art. 13, Lei n. 
8.038/90); possibilitou ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior (art. 557, caput, CPC) e a dar 
provimento ao recurso nas mesmas circunstâncias (art. 557, §1º-A, CPC), instituído pela Lei n. 
9.756/1998; dispensou o reexame necessário das sentenças proferidas contra o poder público 
quando estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em 
súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente (art. 475, § 3º, CPC), incluído pela Lei 
n. 10.352/2001.

 Após a EC 45/2004, as normas infraconstitucionais que a sucederam criaram, também meios de 
garantir a celeridade na tramitação dos processos, como o julgamento liminar de improcedência 
da ação (art. 285-A, CPC) instituído pela Lei 11.277/2006, a “súmula” e “jurisprudência” impeditiva 
de recursos (art. 518, §1º, CPC) criada pela Lei 11.276/2006, o julgamento por amostragem da 
existência de repercussão geral no recurso extraordinário (art. 102, §3º, CRFB/1988; art. 543-B, 
CPC) criado pela Lei 11.418/06 e a técnica de julgamento de recursos especiais repetitivos com 
idêntica questão de direito (art. 543-C, CPC) instituída pela Lei 11.672/2008.

 Em 26.08.2009, o pleno do STF, no julgamento dos EDcl no RE n. 571.572-8/BA, publicado no DJ 
de 14.9.2009, determinou que o STJ regulamentasse o processamento das reclamações destinadas 
a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal de juizado especial estadual e a 
jurisprudência desta Corte, o que foi feito por meio da Resolução 12/2009.

22. Os dispositivos do projeto de novo Código de Processo Civil que se faz referência no presente 
trabalho são do texto substitutivo aprovado pelo Senado Federal (PLS 166/2010) e em trâmite na 
Câmara dos Deputados (PLC 8.046/2010).

23. O anteprojeto do novo Código de Processo Civil foi elaborado por uma comissão de juristas com-
posta por: Min. Luiz Fux (Presidente), Teresa Arruda Alvim Wambier (Relatora), Adroaldo Furta-
do Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas Nascimento, Elpídio Donizetti Nunes, 
Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto 
dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro.



cidente de resolução de demandas repetitivas (art. 930 ao 941), a assunção 
de competência (art. 900) e o julgamento dos recursos excepcionais repeti-
tivos (art. 990 ao 995).

Consta expressamente na exposição de motivos do anteprojeto que: 
“Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo ordena-
mento jurídico brasileiro, expressado na criação da Súmula Vinculante do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e do regime de julgamento conjunto de 
recursos especiais e extraordinários repetitivos (que foi mantido e aperfei-
çoado) tendência a criar estímulos para que a jurisprudência se uniformize, 
à luz do que venham a decidir tribunais superiores e até de segundo grau, 
e se estabilize.

“Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões que 
moldem o ordenamento jurídico, objetivamente considerado. A função paradig-
mática que devem desempenhar é inerente ao sistema”.

Com essa tendência, cada vez mais forte, de vinculação das decisões 
judiciais aos seus precedentes que versam sobre a mesma questão fático-
-jurídica, mais do que nunca, torna-se necessário ao juiz “aproximar-se do 
fato social para bem decidir, decidi-lo como um todo e não como uma parte, 
dissociada de seu contexto mais amplo”.24 É papel do Poder Judiciário legiti-
mar suas decisões perante a sociedade e perante o Estado.

Nesse contexto é que aumenta a importância da participação de uma 
figura relativamente nova no direito brasileiro, o amicus curiae. É sobre 
esse “terceiro enigmático”25 que se dedica o presente escrito. Não apenas 
pela importância de sua participação como legitimador das decisões ju-
diciais no atual cenário do direito processual civil brasileiro – reflexo dos 
novos rumos assumidos pela ciência processual e da visão constitucional 
do processo –, mas também porque o projeto de novo Código de Processo 
Civil26 prevê expressamente a possibilidade de sua participação em qual-
quer processo judicial, observado certos requisitos, acolhendo, assim, o 
clamor de parte da doutrina pela necessidade de sua “generalização” no 
direito brasileiro. 

24. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 
2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 81.

25. Para utilizar a terminologia empregada por SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no pro-
cesso civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

26. Todos os artigos que fizermos referência no presente trabalho se referem ao texto substitutivo 
aprovado pelo Senado Federal (PLS 166/2010) encaminhado para a Câmara dos Deputados.
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1. AMICUS CURIAE

A origem do amicus curiae é duvidosa. Há autores que sustentam que o insti-
tuto tem origem inglesa, especificamente do direito inglês medieval e outros defen-
dem que a sua origem mais remota é do direito romano,27 embora tenha se desta-
cado no direito norte-americano.

Em que pese à importância de sua evolução histórica, no presente trabalho 
pretende-se analisar o instituto no contexto brasileiro atual, como delimitado na 
introdução, bem como em conformidade com as disposições do projeto de novo 
Código de Processo Civil que prevêem expressamente a sua participação no pro-
cesso.

O amicus curiae é um auxiliar eventual do juízo. Em sua literalidade, a expres-
são significa amigo da cúria ou amigo da corte e deve ser identificado como instru-
mento de participação democrática nos processos onde a questão debatida possa 
ter um caráter transcendente ao litígio entre as partes.

Como as decisões judiciais proferidas em casos individuais, ao estabelecerem 
um determinado rumo jurisprudencial, são capazes de influir objetivamente em 
outros processos, e, por conseqüência, na vida social, torna-se necessário que al-
guns setores da sociedade tenham possibilidade de influir no resultado dessas de-
cisões.

Assim, essa intervenção ocorre por meio da participação do amicus curiae.

O amicus curiae, conforme leciona Francesco de Franchis, pode ser uma 
pessoa física ou jurídica ou ainda uma associação que oferece ao juiz pare-
ceres sobre questões de direito ou de outro gênero buscando a justa solu-
ção do caso. Afirma ainda que sua participação no processo pode ocorrer 
por convite do juiz ou por sua própria iniciativa, devendo sua intervenção 
ser aprovada pelo juiz.28

Cassio Scarpinella Bueno ensina que “o amicus curiae deve ser entendi-
do como um especial terceiro interessado que, por iniciativa própria (inter-
venção espontânea) ou por determinação judicial (intervenção provocada), 
intervém em processo pendente com vistas a enriquecer o debate judicial 
sobre as mais diversas questões jurídicas, portanto, para o ambiente, judi-
ciário, valores dispersos na sociedade civil e no próprio estado, que, de uma 

27. FRANCHIS, Francesco de. Amicus curiae (verbete). Digesto delle discipline provatistiche: Sezione 
civile. 4 ed. Torino: Utet, 1987, v. I, p. 301; SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo 
civil brasileiro, p. 81; DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: Instrumento de partici-
pação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p. 25.

28. FRANCHIS, Francesco de. Amicus curiae. Digesto delle discipline provatistiche, p. 301.



forma mais ou menos intensa, serão afetados pelo que vier a ser decidido, 
legitimando e pluralizando, com a sua iniciativa, as decisões tomadas pelo 
Poder Judiciário”.29

Conforme o Black´s Law Dictionary, o amicus curiae é uma pessoa que não 
é parte de um processo, mas que se manifesta por ter um forte interesse no as-
sunto.30

Constata-se, assim, que o amicus curiae intervém no processo na qualidade de 
terceiro.31

2. AMICUS CURIAE:	UM	TERCEIRO	INTERVENIENTE

O amicus curiae é um terceiro interveniente, que tem a função auxiliar o Poder 
Judiciário no aprimoramento de suas decisões. É terceiro porque não é parte. Na 
doutrina de Giuseppe Chiovenda: “[...] parte é aquele que demanda em seu 
próprio nome (ou em cujo nome é demandada) uma atuação da lei, e aquele 
em face de quem essa atuação é demandada”.32

29. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae: uma homenagem a Athos Gusmão carneiro. In: O 
terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao Professor 
Athos Gusmão Carneiro. Fredie Didier Junior et alli (coord.) São Paulo: RT, 2010, p. 161.

30. BLACK’S LAW DICTIONARY. Eighth Edition. Bryan A. Garner (Editor in chief). St. Paul.: West, 2004, 
p. 93.

31. Quanto à natureza jurídica, não se desconhece o entendimento de Carlos Gustavo Rodrigues Del 
Prá no sentido de que há três espécies de intervenções do amicus curiae, para quem “se for por 
impulso do juiz, é um auxiliar do juízo; se for o caso das intervenções do CADE ou CVM, é o caso de 
poder de polícia; e, por último, como intervenção voluntária é uma forma especial, nova interven-
ção de terceiro em processo alheio”. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Breves considerações 
sobre o amicus curiae na ADIn e sua legitimidade recursal. In: Aspectos polêmicos e atuais sobre 
os terceiros no processo civil e assuntos afins. Fredie Didier Júnior e Teresa Arruda Alvim Wam-
bier [Coord.]. São Paulo: RT, 2004, p. 62).

32. CHIOVENDA, Giuseppe. Princippi di diritto processuale civile. Napoli: Eugenio Jovene, 1965, p. 579. 
“È parte colui che domanda in proprio nome (o nel cui nome è demandata) una attuazione di 
legge, e colui di fronte al quale essa è domandata”. No Brasil, no mesmo sentido, ARRUDA ALVIM 
NETTO, José Manoel. Manual de direito processual civil. 12 ed. São Paulo: RT, 2008, v. 2, p. 34; 
SCARPINELLA BUENO, Cassio. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2003, p. 2-3. Do mesmo autor: Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2, t. I, p. 435-436.

Enrico Tullio Liebman conceitua parte como “os sujeitos do contraditório instituído perante o juiz”, 
sendo terceiros, “todos aqueles que não são partes”. (Manual de direito processual civil. 3. ed. Trad. 
por Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 124). Cândido Rangel Dinamarco, 
em notas ao Manual de Liebman, entende que “o conceito liebmaniano de parte supera o de 
Chiovenda, que é clássico e amplamente divulgado, mas não satisfaz. [...]”. Não diz o que significa, 
ou em que consiste ser parte. Além disso, impõe arbitrária limitação, ao formular um rol taxativo 
no qual a figura do assistente não poderia ser incluída porque não pede e em relação a ele nada 
é pedido”. (nota 76, p. 124). Nesse sentido, DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 
processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, v. II, p. 380; TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites 
subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. São Paulo: RT, 2006, p. 30-35.
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Em outro estudo já tivemos a oportunidade de sustentar que “aquele 
que pede em nome próprio ou em face de quem é pedida a tutela jurisdicio-
nal é parte na demanda. Por conseqüência, terceiro é aquele que nada pede 
ou contra quem nada se pede. O conceito de terceiro, contudo, não deve ser 
visto apenas pelo ângulo da sua participação – ativa ou passiva – no proces-
so. Há a necessidade, também, de se cotejar o pedido e a causa de pedir, e 
ressaltar em qual qualidade jurídica o terceiro comparece no processo”.33

Como o amicus curiae não pede tutela jurisdicional a seu favor e nada é 
pedido em face dele, não há como negar que a sua participação no processo 
ocorre na condição de terceiro.

3. AMICUS CURIAE	E	ASSISTêNCIA

O fato de o amicus curiae ser terceiro não guarda nenhuma relação com 
as demais formas de intervenção de terceiro que existem ou já existiram no 
direito processual civil brasileiro. Isto porque o interesse que justifica a sua 
participação no processo é diverso do interesse jurídico que permite ao ter-
ceiro intervir como assistente (art. 50, CPC/73; art. 308, projeto de NCPC) 
e do interesse que permite ao terceiro recorrer das decisões judiciais (art. 
499, CPC/73; art. 308, projeto de NCPC).

Para um terceiro atuar como assistente é necessário que tenha interes-
se jurídico próprio ou seu próprio direito possa ser afetado pela decisão 
(arts. 50 e 54, CPC/73). Na assistência simples, apesar de a lide não dizer 
respeito ao direito do assistente, é necessário que ele demonstre interesse 
jurídico na causa. Segundo Arruda Alvim, o interesse jurídico se observa da 
possibilidade da esfera jurídica do terceiro ser atingida pelos efeitos refle-
xos da sentença que decidir o processo entre as partes. Já na assistência li-
tisconsorcial, o direito material debatido no processo diz respeito também 
ao assistente, razão que justifica o seu interesse jurídico na participação do 
processo, uma vez que será atingido diretamente pelos efeitos principais 
da sentença.34

Por outro lado, o interesse que permite a participação do amicus curiae 
no processo é diverso. 

33. SANTOS, Welder Queiroz dos. BALZANO, Felice. A legitimidade ativa e os limites subjetivos da 
coisa julgada na ação reivindicatória de bem em condomínio: uma análise processual do artigo 
1.314 do Código Civil. Panorama atual das tutelas individual e coletiva: Estudo em homenagem ao 
Professor Sérgio Shimura. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 350.

34. Para um estudo aprofundado sobre a assistência, simples e litisconsorcial: ARRUDA ALVIM NET-
TO, José Manoel. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 1976, v. III, p. 1-41 e 76-85.



Sobre a distinção, afirma Carolina Tupinambá que, apesar da diferença 
ser sutil, o amicus não se confunde com a assistência. “O assistente só tem 
compromisso com a parte que auxilia. O amicus, não. Seu viés é institucional. 
Ele pode ter compromisso com a parte, mas deve voltar o debate do processo 
para sujeitos da categoria, setor ou instituição que representa. Ele ajuda a 
parte enquanto integrante deste núcleo da sociedade o qual representa. Ele 
leva os resultados do processo para um grupo individualizado. Se sua partici-
pação não tiver repercussão social, será mero assistente. Este é o raciocínio-
-chave a ser superado para a visualização do efeito agregador da participação 
do amigo da Corte: a repercussão social de uma determinada demanda”.35

Justamente pelo fato de o interesse que legitima a manifestação do 
amicus curiae ser diverso é que a doutrina o tem denominado de interesse 
institucional.

4. AMICUS CURIAE	E	CUSTOS LEGIS

Ademais, o amicus curiae não se preocupa com o direito subjetivo das partes 
e sim com um interesse relevante para a sociedade na aplicação da lei. Por isso, 
é importante analisar as diferenças e similitudes entre ele e o Ministério Público 
quando atua como custos legis.

Francesco de Franchis aduz que a figura do amicus curiae não encontra 
equivalente nos ordenamentos tradicionalmente chamados de civil law. E 
complementa que a analogia mais próxima que poderia ser feita é com a 
intervenção e função do ministério público.36

Cassio Scarpinella Bueno anota que toda função que no Brasil é reservada ao 
Ministério Público para atuar como fiscal da lei é no direito norte-americano reser-
vada ao amicus curiae. Por essa razão, entende o autor que quando o amicus curiae 
se manifesta em razão de seu “alto grau de expertise e conhecimento em determi-
nadas áreas mais específicas do direito”, que ele exerce uma função similar a que o 
Ministério Público exerce como fiscal da lei. Para o professor da PUC/SP, isso ocor-
re em alguns casos em que a própria lei elegeu como “adequado representante” de 
certo “direito objetivo” um determinado ente, como é o caso da CVM, do CADE e do 
INPI.37 Em outros casos, entende Cassio Scarpinella Bueno que o amicus curiae não 
faz às vezes do Ministério Público como fiscal da lei.38

35. TUPINAMBÁ, Carolina. Novas tendências de participação processual – O amicus Curiae no ante-
projeto do novo CPC. O novo processo civil brasileiro (direito em expectativa): Reflexões acerca do 
Projeto do novo Código de Processo Civil. Luiz Fux (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 129.

36. FRANCHIS, Francesco de. Amicus curiae. Digesto delle discipline provatistiche, p. 301.
37. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 431.
38. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 435.
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Na verdade, a similitude que há entre a atuação do custos legis e do amicus 
curiae está na possibilidade de ambos contribuirem para a elucidação de questões 
técnicas, ampliando o debate sobre temas complexos, e aumentando a participação 
democrática na jurisdição.39

A função do amicus curiae distingue-se da função do custos legis, como anota 
Fredie Didier Júnior, “na medida em que (1), em regra, sua intervenção não é obri-
gatória, (2) não atua como fiscal da qualidade das decisões, e sim mero auxiliar, 
e (3) pode atuar em lides que não envolvam direitos indisponíveis. A marca de 
sua intervenção é a pendência de demandas que envolvam conhecimentos técnico-
-jurídicos bastante especializados (ações que digam respeito a questões do direito 
da concorrência, p. ex.), ou tenham alta relevância política (p. ex., ação de controle 
abstrato da constitucionalidade)”.40

Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno também observam que “na con-
dição de custos legis, cabe ao Ministério Público zelar, de modo imparcial, pela or-
dem jurídica, buscando tutelar interesses merecedores de especial proteção (como 
os da criança e adolescente, idosos, deficientes físicos etc.). O órgão ministerial 
deve atuar quando há interesse social e juridicamente relevantes, sendo nulo o 
processo em que não é intimado, pessoalmente, para manifestar-se. Por outro lado, 
o ‘amigo da corte’ não tem qualquer dever de manifestação, atuando segundo sua 
disposição para tanto, bem como não se exige que sua participação seja imparcial, 
pois, sua intervenção pode estar ou não, atrelada ao interesse de uma das partes”.41

Portanto, embora possua algumas similitudes, a função do amicus curiae dife-
re da função do custos legis.

5. AMICUS CURIAE	E	PERITO

Além disso, cumpre-nos compará-lo também ao perito, que é pessoa de 
conhecimento técnico ou científico que auxilia o juiz. Como leciona Arruda 
Alvim, “a perícia existe, no processo, pela circunstância de o juiz necessitar, 
especialmente, do auxílio do perito, no que respeite às informações técnicas 
ou científicas, bem como, normalmente, dos elementos para a interpretação 
de tais informações, que também lhe possam ser oferecidos”.42

39. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-
ta democrática. Revista de Processo, São Paulo, 2011, n. 192, p. 23.

40. DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2011, v. 1, p. 
412.

41. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-
ta democrática, p. 23.

42. ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. Apontamentos sobre a perícia. Revista de Processo, São Pau-
lo, 1981, n. 23, p. 9.



Nesse ponto, a função do amicus curiae se assemelha a função do perito 
já que ele também promove esclarecimentos de questões técnicas.

Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno lecionam que “a função 
do perito judicial também pode ser comparada a do amicus curiae, no sen-
tido em que ambas se destinam a promover o esclarecimento de questões 
técnicas indispensáveis ao julgamento da causa. (...) Ambos podem forne-
cer elementos úteis à formação da convicção do órgão julgado. Há, pois, 
forte relação entre a atuação do amicus e a instrução processual, na medida 
em que, em sua essência, é o portador de informações não jurídicas impor-
tantes na solução do litígio”.43

Se a essência da prova pericial está no fato de levar ao magistrado ele-
mentos não jurídicos que se fazem indispensáveis para o julgamento da 
causa, uma das funções que o amicus curiae pode exercer é levar dados 
meta ou extrajurídicos necessários ao conhecimento do magistrado para 
que possa decidir.44

Como leciona Cassio Scarpinella Bueno, os amici curiae que se asseme-
lham ao perito “têm condições de levar para o magistrado informações rele-
vantes que estão espraiadas na sociedade civil ou no próprio Estado, viabi-
lizando, com usa iniciativa, o proferimento de decisão que melhor equacio-
ne os interesses conflitantes. São, por assim dizer, entes que têm condições, 
justamente por causa do seu grau de representatividade, de canalizar ade-
quadamente aqueles valores e levá-los para apreciação do magistrado”.45

No entanto, o perito e o amicus curiae possuem algumas diferenças. 
Como apontam Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno, “o perito é 
o profissional escolhido pelo juiz para lhe auxiliar na elucidação dos fatos 
ou na aplicação das regras técnicas ligadas ao convencimento judicial. Por 
outro lado, o ‘amigo da corte’ não é pessoa de confiança do juiz, não se sub-
mete aos requisitos exigidos pelo art. 145 do CPC, não está sujeito à exceção 
de impedimento ou de suspeição, não possui prazo para entregar laudos, 
nem responde, diretamente, pelas sanções previstas no art, 147 do CPC”.46

Desse modo, a função do amicus curiae também difere da função do 
perito, embora possua alguns pontos de afinidade.

43. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-
ta democrática, p. 23-24.

44. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 436.
45. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 437.
46. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-

ta democrática, p. 23-24.
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6. AMICUS CURIAE,	 INTERPRETAçãO	 PLURALISTA	 E	 LEgITIMAçãO	
PROCEDIMENTAL

Nos itens precedentes procuramos demonstrar que o amicus curiae exerce 
uma função próxima a do assistente, a do custos legis e a do perito, ressaltando, 
porém que o seu interesse é institucional (e não subjetivo), que a intervenção não é 
obrigatória e atua muito mais como auxiliar do Judiciário em casos de necessidade 
e conhecimento técnico-jurídico especializado ou de relevância, e ainda que pode 
fornecer dados meta ou extrajurídicos (técnicos ou científicos) necessários ao co-
nhecimento do magistrado para que possa decidir.

Além dessas, outra função do amicus curiae no processo relaciona-se com a 
tendência de vinculação das decisões judiciais aos seus precedentes que versam 
sobre a mesma questão fático-jurídica. Como as normas jurídicas são preordena-
das a terem somente uma interpretação correta em relação a determinados fatos, 
em dado momento histórico e num determinado lugar, faz-se necessária a parti-
cipação de setores da sociedade que tenham capacidade de contribuir na busca 
dessa decisão.

Nos dias de hoje, em que cada vez mais temos uma legislação baseada em prin-
cípios, cláusulas gerais e conceitos indeterminados, somado ao fato de vivermos 
em uma sociedade em que alguns conflitos são de massa, onde as demandas tam-
bém se tornaram de massa e repetitivas, a participação do amicus curiae legitima a 
decisão judicial a ser proferida pelo Poder Judiciário, já que cabe à ele definir à de-
cisão correta em um determinado contexto fático, em um dado momento histórico, 
para que possa essa decisão ser aplicada a todos os casos idênticos.

Por essa razão, Adhemar Ferreira Maciel esclarece que “o amicus curiae 
é um instituto de matiz democrático, uma vez que permite, tirando um ou outro 
caso de nítido interesse particular, que terceiros penetrem no mundo fechado e 
subjetivo do processo para discutir objetivamente teses jurídicas que vão afetar 
toda a sociedade”.47

Nessa linha, Francesco de Franchis assevera que o interesse maior do 
instituto atende a tutela dos interesses difusos, de grupos ou de categoria 
ou coletivos. Aduz, a propósito, a um lobby judicial para indicar uma varia-
díssima gama de associações com o escopo preciso de intervir como amicus 
curiae.48

47. MACIEL, Adhemar Ferreira. Amicus curiae: um instituto democrático. Revista de Processo, São Pau-
lo, ano 27, abr-jun 2002, n. 106, p. 281.

48. FRANCHIS, Francesco de. Amicus curiae. Digesto delle discipline provatistiche, p. 301.



Essa participação democrática permite uma maior atuação da sociedade civil 
no controle das decisões judiciais. Ademais, possibilita o fornecimento de informa-
ções e de subsídios que possam ser úteis ao julgamento da causa, municiando o juiz 
com elementos para a melhor aplicação do direito ao contexto fático.49

No plano do direito constitucional, essa abertura interpretativa é pugnada há 
muito tempo por Peter Häberle que propõe que a Constituição seja aberta para a 
interpretação da sociedade, já que, para ele, “todas as forças pluralistas públicas 
são, potencialmente, intérpretes da Constituição”. O constitucionalista alemão en-
tende que as normas constitucionais devem ser integradas no tempo e na realidade 
social, econômica e cultural, por meio da participação da sociedade, bem como que 
“essas influências contêm também uma parte de legitimação e evitam o livre arbí-
trio da interpretação judicial”.50

Nas palavras de Peter Häberle, o processo de interpretação constitucional 
deve ser aberto para todos os que “vivem” a norma. O raio de interpretação nor-
mativa amplia-se graças aos “intérpretes da Constituição da sociedade aberta”. Eles 
são os participantes fundamentais no processo de ‘trial and error’, de descoberta 
e de obtenção do direito. A sociedade torna-se aberta e livre, porque todos estão 
potencial e atualmente aptos a oferecer alternativas para a interpretação constitu-
cional.51

Nesse contexto, Cassio Scarpinella Bueno preleciona que “não há como negar 
ao amicus curiae uma função de legitimação da própria prestação da tutela juris-
dicional uma vez que ele se apresenta perante o Poder Judiciário como adequado 
portador de vozes da sociedade e do próprio Estado que, sem sua intervenção, não 
seriam ouvidas ou se o fossem o seriam de maneira insuficiente pelo juiz”.52

Guilherme Peres de Oliveira ressalta que a missão constitucionalmente rele-
vante do amicus curiae é “a de enriquecer o debate e promover a legitimidade de-
mocrática das decisões proferidas em controle concentrado”. Afirma o autor que 
como o debate democrático pressupõe dialética, o confronto entre posições anta-
gônicas que eventualmente pode ocorrer entre amici curiae o legitima.53

49. Por essa razão, Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá afirma que a participação do amicus curiae na 
administração da justiça é expressão do princípio democrático constante no art. 1º da Constitui-
ção Federal. (DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae, p. 166-171).

50. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução Gilmar 
Ferreira Mendes. São Paulo: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 31-32.

51. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional, p. 31-32.
52. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2, t. 1, p. 527.
53. OLIVEIRA, Guilherme Peres. Amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade bra-

sileiro: amigo da corte ou sujeito parcial do processo? In: O terceiro no processo civil brasileiro e 
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Para Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno “a efetivação da tutela juris-
dicional pluralista exige que os meios de participação processual sejam flexíveis, 
de modo que o juiz possua condições de averiguar, diante de um dado caso concre-
to, os reais anseios dos grupos envolvidos, bem como as pretensões dos indivíduos 
componentes de tais grupos”.54

No julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental 187/
DF, amplamente conhecida por liberar a chamada “marcha da maconha” como ma-
nifestação do direito fundamental à liberdade de expressão, o Min. Celso de Mello, 
relator, proferiu voto em que procurou delimitar, com base em julgados anteriores 
da Suprema Corte, a atuação do amicus curiae nos processos objetivos. Com acen-
tuou naquela ocasião, in verbis:

“Não se pode perder de perspectiva que a intervenção processual do “amicus 
curiae” tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo 
que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informa-
tivos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com 
tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade 
democrática das decisões emanadas desta Corte, quando no desempenho de seu 
extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de consti-
tucionalidade (...)”.

“Na verdade, consoante ressalta PAOLO BIANCHI, em estudo sobre o tema 
(‘Un’Amicizia Interessata: L’amicus curiae Davanti Alla Corte Suprema Degli Stati 
Uniti’, ‘in’ ‘Giurisprudenza Costituzionale’, Fasc. 6, nov/dez de 1995, Ano XI, Giu-
ffré), a admissão do terceiro, na condição de ‘amicus curiae’, no processo objetivo 
de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das 
decisões do Tribunal Constitucional, viabilizando, em obséquio ao postulado de-
mocrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constituciona-
lidade, em ordem a permitir que, nele, se realize a possibilidade de participação 
de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais 
da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, 
classes ou estratos sociais”.55

Desse modo, constata-se que o amicus curiae tem a função de legitimar 
socialmente as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, pois viabiliza uma 
interpretação pluralista e democrática ao admitir que porta-vozes da socie-
dade e do próprio Estado pluralizem o debate no âmbito judicial.

assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao Professor Athos Gusmão Carneiro. Fredie Didier 
Junior et alli (coord.). São Paulo: RT, 2010, p. 282.

54. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-
ta democrática, p. 27.

55. STF, Tribunal Pleno, ADPF 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/06/2011, DJ 27/06/2011. Excer-
tos extraídos do voto preliminar do relator a respeito da atuação dos amici curiae.



7.	O	INTERESSE	INSTITUCIONAL

Quando se procurou diferenciar, no item 4, a função do assistente da do 
amicus curiae ressaltou-se que o interesse deste que autoriza sua manifes-
tação no processo é institucional.

Gustavo Santana Nogueira defende que “o amicus intervém para defen-
der um interesse institucional”.56

Cassio Scarpinella Bueno leciona que o interesse institucional que le-
gitima a participação do amicus curiae “é um interesse jurídico, especial-
mente qualificado, porque transcende o interesse individual das partes. E é 
jurídico no sentido de estar previsto pelo sistema, a ele pertencer, e mere-
cedor, por isso mesmo, de especial proteção ou salvaguarda”. E continua le-
cionando que “o interesse institucional também é público. E o é justamente 
porque transcendo o interesse individual de cada uma das partes litigantes 
e, o que para nós é mais saliente, porque transcende o próprio ‘interesse’ 
eventualmente titularizado pelo próprio amicus curiae. O interesse insti-
tucional é público no sentido de que deve valer em juízo pelo que ele diz 
respeito às instituições, aos interesses corporificados no amicus, externos 
a eles e não pelos interesses que ele próprio amicus pode, eventualmente, 
possuir e os possuirá, não há como negar isso, legitimamente”.57

Assim, o interesse institucional que legitima a manifestação do amicus 
curiae deve atender a necessidade de maior legitimidade das decisões judi-
ciais que possam influenciar diretamente a sociedade.

Como ensinam Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno, o interes-
se institucional não é um interesse subjetivado, “porque não se confunde 
com o interesse individual das partes, devendo ser socialmente relevante e 
decorrendo a sua juridicidade da ordem jurídica como um todo”.58

Essa idéia de interesse socialmente relevante é apresentada por Carlos 
Gustavo Rodrigues Del Prá, ao lecionar que “haverá interesse do terceiro de 
intervir como amicus curiae quando houver expressão social do objeto da 
lide e, por conseguinte, da decisão da lide, porque é exatamente essa trans-
cendência da questão que a torna relevante não só para as partes e para os 

56. NOGUEIRA, Gustavo Santana. Do Amicus curiae. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião. Brasília, 2004, v. 16, n. 7, p. 28.

57. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 506-507.
58. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-

ta democrática, p. 27.
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terceiros, mas também para determinado ou indeterminado números de 
indivíduos”.59

Portanto, o amicus curiae não se preocupa com o interesse ou direito 
subjetivo das partes, mas sim com o interesse institucional, ou seja, com o 
interesse socialmente relevante da questão de direito – objetivo – debatida, 
tendo em vista o interesse social na preservação da ordem jurídica e na 
legitimação das decisões judiciais capazes de estabelecer critérios para a 
solução de um determinado caso que possam ser adotados como regra ge-
ral para casos idênticos, tornando-se precedente jurisprudencial.

8.	O	CONTRADITóRIO	INSTITUCIONALIzADO

Nos dois itens antecedentes, demonstramos que o amicus curiae tem 
a função de legitimar democraticamente as decisões proferidas pelo Poder 
Judiciário ao viabilizar uma interpretação pluralista e democrática, bem 
como que o interesse que o legitima a atuar no processo é institucional, 
caracterizado pela transcendência do interesse individual das partes.

Nesse sentido, pode-se afirmar que há um vínculo democrático entre 
o amicus curiae e o princípio do contraditório. Este princípio é um direito 
fundamental conforme estabelece o art. 5º, LV da Constituição Federal,60 
inerente ao próprio Estado Democrático de Direito.

Contemporaneamente, este princípio é compreendido como direito à 
informação, à reação e também à participação. Por essa razão tem-se afir-
mado que do contraditório decorre o princípio da cooperação, como forma 
de realização da dialética processual.

Como as resoluções de alguns processos individuais podem refletir 
nos demais processos que versem sobre idêntica questão fático-jurídica, 
havendo a possibilidade de se universalizar os critérios adotados por essas 
decisões, as pessoas que potencialmente podem ser atingidas devem poder 
participar da construção dessas decisões.

Nessa ótica, não há como negar ser, o amicus curiae, um figura con-
cretizadora do princípio do contraditório. Contraditório como participação, 
cooperação ou colaboração; contraditório à luz de um grupo de pessoas ou 
de toda a sociedade. Um verdadeiro contraditório institucionalizado,61 que 

59. DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae, p. 173-174.
60. Art. 5º, LV, CF: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
61. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2, t. 1, p. 530.



não envolve somente as partes, mas todos os que, de modo relevante, pos-
sam contribuir n busca da decisão correta em determinado contexto fático-
-jurídico-histórico.

Como assevera Cassio Scarpinella Bueno, “Não se pode, destarte, negar 
a possibilidade de intervenção do amicus curiae, porquanto constitui exem-
plo de amplitude participativa no debate judicial voltado [para a] solução 
dos conflitos da sociedade de massas. A intervenção do amicus curiae (...) 
torna-se uma necessidade democrática de abertura do processo, a fim dele 
se conformar com os anseios e perspectivas de toda a sociedade”.62

Portanto, o amicus curiae é um agente concretizador do princípio do 
contraditório, na medida em que sua participação pluraliza e democratiza o 
debate, contribuindo com o Poder Judiciário na buscar da decisão acertada.

9. BREVES ANOTAÇõES SOBRE O AMICUS CURIAE	NO	DIREITO	PROCES-
SUAL	CIVIL	BRASILEIRO

A aparição do amicus curiae no direito processual civil brasileiro é re-
cente. Em breves linhas, pretende-se elencar em ordem temporal as previ-
sões legais de intervenções que se amoldam ao instituto abordado no pre-
sente trabalho.

A) Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – A primeira previsão legal 
apareceu no art. 31 da Lei n. 6.385/76 que criou a CVM, com a finali-
dade de esclarecer o Poder Judiciário nas questões postas em juízo que 
digam respeito ao mercado de capitais, ampliando o objeto de conheci-
mento do juiz, que passa a ter melhor condições de decidir.

B) Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) – Com esse mes-
mo intuito, o art. 89 da Lei n. 8.884/94 prevê a participação do CADE 
nos processos em que se discuta a aplicação daquela lei que “dispõe 
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômi-
ca”. Embora conste expressamente na lei que sua intervenção se dá na 
qualidade de assistente, boa parte da doutrina que se debruçou sobre o 
tema sustenta que a qualidade da intervenção é de amicus curiae.

C) Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – No parágrafo único do art. 49 
do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 
8.906/94), há previsão de que a OAB, por meio do Presidente do Con-

62. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-
ta democrática, p. 40. 
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selho ou da Subseção, pode intervir nos processos ou inquéritos em 
que sejam partes os advogados. Trata-se de intervenção como amicus 
curiae, na defesa de interesse institucional e não subjetivo.

D) Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – Os artigos 57, 
118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) prevêem 
a intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro de patente, 
de desenho industrial e de marca, respectivamente. Parte da doutrina 
sustenta que a intervenção do INPI também pode ocorrer como amicus 
curiae.

E) Pessoas jurídicas de direito público – O art. 5º da Lei n. 9.469/97 prevê 
que as pessoas jurídicas de direito público podem intervir nas causas 
em que a decisão possa ter reflexos para esclarecer questões de fato e 
de direito, independente de interesse jurídico. Parece se tratar de mais 
uma hipótese em que o terceiro intervém a título de amicus curiae.

F) Processo Administrativo Federal – No art. 31 da Lei n. 9.784/99, que 
trata do processo administrativo federal, há previsão de participação 
de amici curiae ao dispor ser possível a abertura de um período de con-
sulta pública para manifestação de terceiros “quando a matéria do pro-
cesso envolver assunto de interesse geral”.

G) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) e Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade (ADC) – Em que pese as previsões legais ante-
riores para a intervenção de amicus curiae no direito processual civil 
brasileiro, o grande desenvolvimento do instituto na prática judiciária 
brasileiro ocorreu após a Lei n. 9.868/99 que dispõe sobre processo e 
julgamento de ADIn e de ADC. Com efeito, o § 2º do art. 7º dispõe que 
o relator pode admitir a manifestação de órgãos ou de entidades consi-
derando a sua adequada representatividade e a relevância da matéria.

G) Controle difuso de constitucionalidade pelos tribunais – Essa mesma 
lei incluiu os §§ 1º, 2º e 3º no art. 482 do Código de Processo Civil, para 
admitir, no incidente de inconstitucionalidade nos tribunais, a parti-
cipação de pessoas jurídicas de direito público e de outros órgãos ou 
entidades, considerando a relevância da matéria e a representatividade 
adequada dos postulantes.

H) Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) – No mesmo 
sentido, os §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei n. 9.882/99, que trata do processo e 
julgamento da ADPF, admitem a intervenção “de pessoas com experiência e 
autoridade na matéria”.



I) Incidente de uniformização perante os Juizados Especiais Federais – A Lei n. 
10.259/2001 criou os Juizados Especiais Federais e, no art. 14, o incidente de 
incidente de uniformização de interpretação de lei federal. Nesse incidente 
também há previsão, no § 7º, da possibilidade de manifestação de eventuais 
interessados.

J) Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – Apesar de 
todas as previsões acima, foi na Resolução n. 390/2004 do Conselho da Justiça 
Federal que a expressão amicus curiae apareceu expressamente em um texto 
normativo no Brasil, ao prever no § 1º do art. 23 a possibilidade de apresen-
tação de memoriais e de fazer sustentação oral aos interessados, entidades de 
classe, associações, organizações não governamentais, ”na função de amicus 
Curiae”. Ocorre que essa Resolução foi revogada expressamente pela Reso-
lução n. 22/2008 que manteve no § 1º do art. 28 a possibilidade de 
manifestação, embora o termo amicus curiae tenha desaparecido.

K) Súmula Vinculante – Posteriormente, a Lei n. 11.417/2006 prevê a ma-
nifestação de terceiros no procedimento de edição, revisão e cancela-
mento de enunciado de Súmula Vinculante.

L) Repercussão Geral – Na mesma época, a Lei n. 11.418/2006 acrescen-
tou o art. 543-A no Código de Processo Civil para regulamentar o pro-
cedimento de aferição de repercussão geral no recurso extraordinário 
com a possibilidade expressa no § 6º de manifestação de terceiros.

M) Técnica de julgamento dos recursos especiais repetitivos – Por fim, a 
Lei n. 11.672/2008 acrescentou o art. 543-C no CPC e criou a técnica 
de julgamento dos recursos especiais repetitivos, prevendo no § 4º a 
possibilidade de admissão de “manifestação de pessoas, órgãos ou en-
tidades com interesse na controvérsia”, considerando a relevância da 
matéria.

Assim, observa-se uma crescente importância do papel do amicus 
curiae no direito processual civil brasileiro no mesmo período em que há 
um aumento cada vez mais intenso de as resoluções de alguns processos 
individuais refletirem nos demais processos que versem sobre idêntica 
questão fático-jurídica.

Essa possibilidade de generalização dos critérios empregados para a 
solução de um determinado caso concreto ser transformados em regra ge-
ral para situações semelhantes exige também que haja uma generalização 
da possibilidade de o amicus curiae intervir em qualquer processo judicial 
e não apenas naqueles em que haja expressa previsão legal.
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10. ESPÉCIES DE AMICUS CURIAE	E	MODALIDADES	INTERVENTIVAS

A classificação de um determinado objeto tem por finalidade facilitar a 
sua compreensão. Quanto ao amicus curiae, Cassio Scarpinella Bueno clas-
sifica-o quanto (i) à natureza jurídica, (i) à iniciativa de intervenção e (i) à 
razão que se dá a intervenção.

No que tange à natureza jurídica, o amicus curiae pode ser público ou 
privado. Será público quando for uma pessoa ou um órgão do próprio Es-
tado. Assim, será amicus público toda pessoa jurídica de direito público. 
Ademais, entende Cassio Scarpinella Bueno que todos os casos em que a 
lei elege alguém como amicus curiae, a hipótese se trata substancialmente 
de amicus público. Por exclusão, os amici curiae privados são todos aque-
les em que não forem públicos. Assim, podem ser amici curiae públicos, a 
União Federal e demais pessoas de direito público federal, estadual, distri-
tal e municipal, a CVM, o CADE, o INPI e a OAB, além de quaisquer outras 
pessoas de direito público; e amici privados, um indivíduo, uma entidade 
privada, uma empresa, uma associação de classe, uma organização não go-
vernamental e/ou qualquer grupo organizado.63

Quanto à iniciativa de intervenção, ela pode ser provocada ou espontâ-
nea. Será provocada quando for determinada pelo juiz e espontânea quan-
do a iniciativa partir do amicus curiae. Nos casos em que a lei prevê a inti-
mação do amicus, se ele se manifestar por iniciativa própria será caso de 
intervenção espontânea, embora pudesse ser provocada. Cassio Scarpinella 
Bueno opta pelo termo provocada, ao invés de obrigatória, uma vez que 
obrigatória é, em alguns casos, a intimação e não a intervenção.64

A intervenção pode ser ainda vinculada, procedimental ou atípica, le-
vando-se em conta o que leva o amicus a intervir. A intervenção vinculada é 
aquela em que a lei específica descreve de forma razoavelmente clara, quan-
do e por que as entidades como a União Federal, a CVM, o CADE, o INPI e a 
OAB podem intervir. Por outro lado, a intervenção será procedimental nos 
casos onde há previsão legal sobre a oitiva de amicus curiae, embora a lei 
não indique quem pode ser chamado para se manifestar. Neste caso, há um 
amplo campo a respeito de quem preenche adequada e suficientemente os 
pressupostos exigidos pela lei para ser amicus curiae. Já a intervenção atípica 
ocorre nos casos em que não há previsão de quem pode ser o amicus, quando 
ele pode ou deve intervir ou qual o procedimento para a sua oitiva.65

63. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 520-525.
64. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 525-529.
65. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 529-532.



Além da classificação acima, Carolina Tupinambá apresenta uma clas-
sificação do amicus curiae pelo fato dele estar vinculado ao pedido imediato 
(imparcial) ou ao pedido mediato (parcial). Tendo como pedido imediato a 
providência jurisdicional requerida, e como pedido mediato o bem da vida 
perseguido pela parte, entende a autora que o amicus com interesse no pe-
dido imediato atua mais imparcial e comprometidamente com a prestação 
da tutela jurisdicional, enquanto o amicus com interesse no pedido mediato 
possui uma atuação mais focada no “bem da vida pretendido pelo autor” e 
menos comprometida com a imparcialidade. Em qualquer uma dessas hi-
póteses, o amicus Curiae será um porta-voz da “sociedade ou de um setor 
civilizado para animar, ampliar, demonstrar repercussões sociais e efeitos 
colaterais da futura decisão”.66

Como toda classificação, pode haver casos de amicus público, que in-
tervém provocadamente, de forma procedimental e vinculada ao pedido 
mediato; pode haver ainda caso de amicus privado, que intervém esponta-
neamente, de forma atípica e vinculada ao pedido imediato; etc.

Apresentadas as espécies de amici curiae e as modalidades interventi-
vas no direito processual civil brasileiro, chega-se a hora de apontar a ne-
cessidade de generalizar a participação do amicus curiae.

11.	A	gENERALIzAçãO	DO	INSTITUTO

A possibilidade de generalização do amicus curiae no direito brasileiro 
vêm sendo defendida pela doutrina como decorrente do sistema processual 
civil, que tem como base a Constituição Federal.

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno afirma que “o nosso Código de 
Processo Civil [de 1973] não é arredio à concepção de uma figura como a 
do amicus curiae (...). Necessário, para generalizar sua admissão, ler muitos 
dos dispositivos do Código de Processo civil com o qual já nos ocupamos 
com os olhos direcionados à máxima realização dos valores constitucional-
mente garantidos no sistema. Se se trata de bem e adequadamente realizar 
os valores democráticos que configuram o Estado brasileiro (em suas varia-
das facetas, dentre elas a jurisdicional), faz-se imperioso reanalisar antigos 
institutos para lhes dar o adequado rendimento que as novas realidades 
sociais e jurídicas acabam por exigir (ou impor)”.67

66. TUPINAMBÁ, Carolina. Novas tendências de participação processual – O amicus Curiae no ante-
projeto do novo CPC, p. 129.

67. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 621.
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Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina entendem 
que “deverá o órgão jurisdicional, assim, atento aos princípios constitucio-
nais (...), permitir a participação de terceiros como amicus curiae, sempre 
que a importância do bem jurídico e a repercussão social da decisão assim o 
impuserem”.68 Isso porque, “na medida em que os problemas jurídicos inte-
ressam não apenas às partes, mas a uma parcela mais ampla da sociedade, 
ou a toda a sociedade deve o sistema possibilitar a participação de terceiros 
que, de modo representativo, possam expor, no processo, o ponto de festa 
das esferas individuais ou dos grupos afetados”.69

Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno afirmam que “melhor 
seria a previsão de dispositivo específico que permitisse ao órgão judicial 
admitir a sua intervenção sempre que, em razão da complexidade da causa 
e/ou da relevância social da questão discutida, se revelasse útil à atuação 
do ‘amigo da corte’”.70

Portanto, percebe-se que a generalização do amicus curiae no direito 
brasileiro é uma necessidade decorrente da possibilidade da resolução de 
um ou alguns processos individuais refletirem nos demais processos que 
versem sobre idêntica questão fático-jurídica contemporânea, como deno-
ta diversos dispositivos do CPC/73 e, com mais intensidade, do projeto de 
novo CPC.

12. A HORA E A VEZ DO AMICUS CURIAE:	O	PROJETO	DO	NOVO	CóDIgO	
DE	PROCESSO	CIVIL	BRASILEIRO

Na linha das premissas introdutórias apresentadas no presente trabalho, o 
projeto de novo Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade da 
participação do amicus curiae em qualquer processo judicial.

Com efeito, dispõe o art. 322 que: “O juiz ou o relator, considerando a rele-
vância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a reper-
cussão social da controvérsia, poderá, de ofício ou a requerimento das par-
tes, solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural ou jurídica, órgão 
ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 
quinze dias da sua intimação. Parágrafo único. A intervenção de que trata o 

68. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; MEDINA, José Miguel Garcia. Amicus curiae. In: O terceiro no 
processo civil brasileiro e assuntos correlatos: Estudos em homenagem ao Professor Athos Gusmão 
Carneiro. São Paulo: RT, 2010, p. 495.

69. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; MEDINA, José Miguel Garcia. Amicus Parte geral e processo de 
conhecimento. São Paulo: RT, 2009, p. 82 (Processo civil moderno, v. 1).

70. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: Uma propos-
ta democrática, p. 35.



caput não importa alteração de competência, nem autoriza a interposição 
de recursos”.

Como se observa, o dispositivo estabelece o seguintes requisitos: a) al-
ternativamente: a relevância da matéria, a especificidade do objeto da de-
manda ou a repercussão social da controvérsia; e b) a representatividade 
adequada do postulante.

Desse modo, como foi utilizada a conjunção alternativa “ou”, basta que 
a matéria seja relevante ou que o objeto da demanda contenha uma especi-
ficidade ou que a controvérsia tenha repercussão social – somando a repre-
sentatividade adequada – para que o amicus curiae seja aceito.

12.1.	Requisitos	para	a	intervenção

12.1.1. relevância da matéria

A expressão relevância da matéria também consta do art. 7º, § 2º da Lei 
n. 9.868/99. No controle concentrado de constitucionalidade, a doutrina 
entende que o mero ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade 
ou de ação declaratória de constitucionalidade é, ipso facto, relevante, esta-
belecendo, assim, um critério objetivo para a aferição do requisito.

Cassio Scarpinella Bueno entende que a relevância da matéria pode 
consistir na necessidade concreta de que outros elementos sejam trazidos 
para os autos para fins de formação do convencimento do juiz, bem como 
ser indicativo da conveniência de se estabelecer um diálogo entre a norma 
questionada e os valores dispersos na sociedade civil, ou com outros entes 
governamentais.71

Para nós, além da necessidade de se trazer novos elementos para au-
xiliar na formação do convencimento do magistrado e da conveniência de 
se estabelecer um diálogo entre a norma questionada e a sociedade civil, 
a matéria é relevante quando as questões suscitadas possuem aptidão de 
gerar demandas repetitivas. Com efeito, em uma sociedade de massa não 
é difícil constatar as causas capazes se multiplicarem no dia-a-dia forense. 
Questões como a legalidade da assinatura básica nos contratos telefônicos, 
a existência de dano moral em determinada situação e a possibilidade de 
reconhecimento de união homoafetiva, são alguns exemplos de questões 
que se multiplicam nos tribunais.

71. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 139-141.
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Corrobora esse nosso entendimento a petição do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual (IBDP) solicitando a intervenção como amicus curiae na 
ADIn 3.695/DF, que trata da constitucionalidade do art. 285-A do Código 
de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 11.277/2006, autorizando o jul-
gamento liminar de improcedência. Consta da petição assinada por Cassio 
Scarpinella Bueno que a matéria discutida é claramente relevante por se 
referir à regra que tende a disciplinar casos de “processos repetitivos”.

Ademais, a matéria pode ser relevante sob outros aspectos de variada 
natureza, não apenas da multiplicidade de demandas, como, a título exem-
plificativo, social, político, econômico, intelectual, público, etc.

12.1.2. Especificidade do tema objeto da demanda

A especificidade do tema objeto da demanda diz respeito ao conheci-
mento técnico que o amicus curiae possui em relação a determinado objeto 
da demanda. Por exemplo, na ADIn 3.695, onde o Conselho Federal da OAB 
requereu a declaração de inconstitucionalidade do art. 285-A do CPC, in-
troduzido pela Lei 11.277/06 e que permite ao juiz o julgamento liminar de 
improcedência, o Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP se mani-
festou na qualidade de amicus curiae.72

Assim, tendo em vista a especificidade do tema objeto da demanda e o conhe-
cimento técnico ou científico, o amicus pode fornecer ao processo elementos ou 
informações úteis e importantes – inclusive não jurídicas – à formação da convic-
ção do órgão julgador. É o que ocorreu no julgamento da ADIn 3510/DF onde se 
discutiu e decidiu que as pesquisas com células-tronco embrionárias não vio-
lam o direito à vida e nem a dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribu-
nal Federal, naquela ocasião, realizou audiência pública onde ouviu na qualidade 
de amicus curiae a Conectas Direitos Humanos, o Centro de Direito Humanos 
– CDH, o Movimento em prol da vida – MOVITAE, a Anis – Instituto de bio-
ética, direitos humanos e gênero e a Confederação nacional dos bispos do 
Brasil – CNBB.73

Ainda quanto o objeto da demanda, faz-se mister observar que o fato 
da especificidade do tema objeto da demanda autorizar uma pessoa – física 
ou jurídica – a participar do processo como amicus curiae, não autoriza ela 
a ampliar ou a delimitar o objeto da demanda. Como clarifica o Min. Celso 
de Mello, o “’amicus curiae’, não obstante o inquestionável relevo de sua 

72. STF, ADI 3695/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, aguardando julgamento. Petição do IBDP juntada no dia 
24/04/2006.

73. STF, Tribunal Pleno, ADI 3510/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 29/05/2008, DJ 28/05/2010.



participação, como terceiro interveniente, no processo de fiscalização nor-
mativa abstrata, não dispõe de poderes processuais que, inerentes às par-
tes, viabilizem o exercício de determinadas prerrogativas que se mostram 
unicamente acessíveis às próprias partes, como, p. ex., o poder que assiste, 
ao argüente (e não ao ‘amicus curiae’), de delimitar, tematicamente, o obje-
to da demanda por ele instaurada”.74

12.1.3. repercussão social da controvérsia

No que se refere à repercussão social da controvérsia, Carlos Gustavo Rodri-
gues Del Prá assevera que a intervenção do amicus curiae se justifica, “nas causas 
não expressamente previstas, quando haja em jogo uma situação de relevância so-
cial. E é exatamente essa relevância social do objeto do litígio que indica a existên-
cia de interesse legítimo a ser defendido pelo amicus curiae”.75

Teresa Arruda Alvim Wambier leciona que “relevância social há numa ação 
em que se discutem problemas relativos à escola, à moradia, à saúde ou mesmo à 
legitimidade do MP para a propositura de certas ações”.76

Em sentido próximo, Rodolfo de Camargo Mancuso ministra que interesse so-
cial é “aquele que reflete o que a sociedade entende por ‘bem comum’; o anseio de 
proteção à res publica; a tutela daqueles valores e bens mais elevados, os quais essa 
sociedade, espontaneamente, escolheu como sendo os mais relevantes”.77

Desse modo, pode-se afirmar que há relevância social da controvérsia 
quando o objeto da demanda influencie na prestação de serviços sociais, 
como nas causas em que se discute à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer 
medicamento de alto custo.78

12.1.4. representatividade adequada

O art. 322 prevê ainda a necessidade de representatividade adequada da pes-
soa, natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. Tal como a rele-
vância da matéria, a necessidade de adequada representatividade também 

74. STF, Tribunal Pleno, ADPF 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/06/2011, DJ 27/06/2011. Excer-
tos extraídos do voto preliminar do relator a respeito da atuação dos amici curiae.

75. DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae, p. 208.
76. ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2 ed. 

São Paulo: RT, 2008, p. 297.
77. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceituação e legitimação para agir. 6 ed. São 

Paulo: RT, 2004, p. 36.
78. O Supremo Tribunal Federal entendeu que há repercussão geral no recurso extraordinário que verse 

sobre essa matéria (STF, Tribunal Pleno, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.11.2007, DJ 
07.12.2007, p. 16).
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consta no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/99 que trata do controle concentrado de 
constitucionalidade.

Por essa razão, nos parece interessante analisar os contornos que o Supremo 
Tribunal Federal atribuiu à expressão.

Naquela sede, a doutrina e a jurisprudência concordam que quem detém le-
gitimidade para o ajuizamento das ações direta de inconstitucionalidade e da de-
claratória de constitucionalidade – conforme dispõe expressamente o art. 103 da 
Constituição Federal – possui representatividade adequada para intervir como 
amicus curiae.79

Em nosso sentir, tal entendimento não pode ser utilizado para fins de genera-
lização da intervenção do amicus curiae.

Explica-se.

Os legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de 
ação declaratória de constitucionalidade possuem representatividade adequada 
para intervirem nesses processos como amicus curiae pelo fato de deterem legiti-
midade para serem os próprios autores dessas ações. Ora, se a Constituição Federal 
atribui legitimidade às pessoas elencadas no art. 103 para a proteção das normas 
constitucionais por meio de ADIn e ADC, a relação existente entre essas pessoas e 
o objeto é indiscutível.

Por essa razão, nos parece mais apropriado utilizar o critério estabelecido 
pelo Supremo Tribunal Federal para a intervenção de entidades de classe de repre-
sentação nacional (art. 103, IX, CF/1988). Com efeito, para essas entidades, a re-
presentatividade adequada se observa pela necessidade de o objeto da ação guar-
dar alguma relação de afinidade com seus objetivos institucionais. Essa relação é 
amplamente conhecida com pertinência temática.

Por pertinência temática entende-se que cada setor da sociedade pode inter-
vir nas demandas que lhe dizem respeito, não podendo participar para satisfazer 
sua vontade ou por mero capricho. Deverá existir, assim, pertinência temática en-
tre a matéria debatida e os fins institucionais do amicus curiae.80

79. Para uma análise aprofundada da questão, demonstrando não ser caso de assistência litisconsor-
cial, vide SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 141-145.

80. DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr; USTARRÓZ, Daniel; PORTO, Sérgio Gilberto. Afirmação do 
amicus curiae no direito brasileiro. In: O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: 
Estudos em homenagem ao Professor Athos Gusmão Carneiro. Fredie Didier Junior et alli (coord.) 
São Paulo: RT, 2010, p. 118.



Referindo-se aos legitimados à propositura de ação coletiva, Fredie Di-
dier Junior e Hermes Zanetti Júnior lecionam que a pertinência temática é 
o “vínculo de afinidade temática entre o legitimado e o objeto litigioso”.81

Nesse mesmo sentido, Hugo Nigro Mazzilli escreve que “a pertinência 
temática é a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional”.82

Nessa mesma linha, Luiz Vicente de Medeiros Queiroz Neto, que anali-
sou a questão sob a ótica da legitimidade ativa para o processo objetivo de 
controle abstrato de normas, entende que a pertinência temática seria a 
exigência de adequação temática, ou seja, de ele, de nexo de afinidade, entre 
o objeto da ação que se pretende propor e os fins institucionais da entidade 
estabelecidos no estatuto ou contrato social.83

Para Cassio Scarpinella Bueno, “terá ‘representatividade adequada’ toda aque-
la pessoa, grupo de pessoas ou entidade, de direito publico ou de direto privado, 
que conseguir demonstrar que tem um específico interesse institucional na causa e, 
justamente em função disso, tem condições de contribuir para o debate da matéria, 
fornecendo elementos ou informações úteis e necessárias para o proferimento de 
melhor decisão jurisdicional”.84

Esse interesse institucional mencionado pelo Professor da PUC/SP quer de-
monstrar que o pretendente a amicus curiae “precisa guardar alguma relação com 
o que está sendo discutido em juízo, mas isso deve ser aferido no plano institu-
cional, de suas finalidades institucionais, e não propriamente dos seus interesses 
próprios no deslinde da ação e das conseqüências de seu julgamento”.85;

Desse modo, a representatividade adequada como requisito para a in-
tervenção do amicus curiae deve ser aferida a partir da análise, in concreto, 
da existência de pertinência temática, ou seja, da relação de afinidade exis-
tente entre o objeto do processo e os fins institucionais da pessoa, física ou 
jurídica, órgão ou entidade especializada. Tratando-se de pessoa jurídica, a 
identificação da finalidade institucional se afere pelos fins institucionais es-
tabelecidos no estatuto ou contrato social. Sendo pessoa jurídica de direito 
público, a lei que a instituiu serve de norte para a análise do interesse insti-

81. DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Cole-
tivo. 2 ed. Salvador: Juspodivm, 2009, p.212.

82. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p.260.

83. QUEIROZ NETO, Luiz Vicente de Medeiros. A Pertinência Temática como Requisito da Legitimida-
de Ativa para o Processo Objetivo de Controle Abstrato de Normas. Revista do Tribunal Regional 
Federal 1ª Região, Brasília, v. 15, n. 7, jul. 2003, p. 64-65.

84. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 146-147.
85. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 147.
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tucional. A dificuldade, na prática, pode ocorrer para identificar o interesse 
institucional de pessoa física, embora não se duvide de que, por exemplo, 
cientistas, professores e pesquisadores possam deter respeitabilidade, re-
conhecimento científico ou representatividade para opinar sobre a matéria 
objeto da ação.86

12.2.	De	ofício	ou	a	requerimento	das	partes

O artigo do projeto do Novo CPC prevê ainda que a intervenção pode 
ser “de ofício ou a requerimento das partes”. No item 10 do presente traba-
lho, adotamos como um dos critérios classificatórios a iniciativa de inter-
venção, podendo ela ser provocada ou espontânea.

A intervenção de ofício ou requerimento das partes mencionada no 
artigo 322 do texto aprovado pelo Senado é aquela que se denominou de 
intervenção provocada. Isso porque a intervenção espontânea é aquela em 
que a iniciativa parte do próprio amicus curiae. Como o amicus é um tercei-
ro (item 3), não se pode entender que o termo “partes” constante no projeto 
se refira a ele.

Por essa razão, em nosso sentir, é recomendável que o Congresso Na-
cional altere o artigo para incluir expressamente a possibilidade de inter-
venção espontânea do amicus curiae. Sugere-se, portanto, que a expressão 
“de ofício ou a requerimento das partes” seja substituída por “de ofício, a 
requerimento das partes ou do amicus curiae”.

12.3.	Prazo	para	manifestação

O art. 322 prevê o prazo de 15 dias para a manifestação do amicus curiae, con-
tados da sua intimação. No anteprojeto elaborado pela comissão de juristas esse 
prazo era de 10 dias. Como se inicia da intimação, nos parece que o prazo tem vali-
dade apenas quando a intervenção for provocada.

Assim, continua havendo omissão no que tange ao prazo para a manifestação 
do amicus curiae em caso de intervenção espontânea.

No controle concentrado de constitucionalidade, o § 1º do art. 7º da Lei n. 
9.868/1999 que constava um prazo para a admissão do amicus curiae foi vetada. 

86. No STF não é comum a admissão de pessoa física como amicus curiae. No Recurso Extraordinário 
511.961/SP onde se discutiu a constitucionalidade da exigência de diploma para o exercício da 
profissão de jornalista, a Suprema Corte negou os pedidos de ingresso como amicus curiae feitos 
por jornalistas. (STF, Presidência, RE 511.961/SP, Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. em 
10/06/2009).



Nas razões do veto, o Presidente da República aduziu que a dúvida pode ser su-
perada com a adoção do prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido de 
informações aos órgãos e às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado constante no parágrafo único do art. 6º.

No entanto, a doutrina sustenta que esse prazo pode ser flexibilizado. Pedro 
Lenza afirma que o relator pode flexibilizar o prazo e aceitar a participação do 
amicus curiae dada a sua natureza e finalidade, ainda que seja somente sustentar 
oralmente.87 Explica que isso que ocorreu na ADPF 46/DF.88

Conforme o art. 118, inciso V do projeto de novo CPC é possível ao juiz 
flexibilizar o procedimento e autorizar a dilatação dos prazos processuais 
e a alteração da ordem de produção dos meios de prova adequando-os às 
necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do 
bem jurídico.

Diante do mencionado dispositivo, parece-nos que será possível, in 
concreto, a ampliação do prazo previsto em legislação ou em Regimento 
Interno para a manifestação dos amici curiae.

13.	OUTRAS	QUESTõES

Inobstante o projeto preveja que o prazo para manifestação é de 15 dias 
contados da intimação do amicus, outras questões relacionadas à forma de 
intervenção continuam omissas, tais como o momento de intervenção, a 
forma de intervenção, a capacidade postulatória, a alteração da competên-
cia, a legitimidade recursal, a nulidade em caso de intervenção obrigatória 
por lei.

Além disso, o projeto também é omisso, a nosso sentir, em relação à 
intervenção espontânea do amicus curiae.

13.1.	Procedimento	para	intervenção	espontânea

Para a intervenção espontânea do amicus curiae, Cassio Scarpinella 
Bueno sugere que se aplicado por empréstimo o procedimento previsto 
para a intervenção do assistente. Assim, o amicus, ao requerer seu ingresso, 
deverá tecer “as razões que lhe parecem suficientes para tanto e, ao mesmo 
tempo, apresentando as informações ou os elementos que entende oportu-
nos de serem levados em consideração pelo magistrado”.89

87. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 278.
88. STF, Tribunal Pleno, ADPF 46/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 05.08.2009. DJ 26.02.2010.
89. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 534.
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O juiz poderá indeferir liminarmente o ingresso ou, se parecer ser caso 
de admitir, ouvir as partes. Havendo discordância das partes, formar-se-á o 
incidente de admissão de amicus curiae que será autuado em apenso e, em 
regra, não suspenderá a tramitação do processo.

A oitiva das partes é medida que se faz necessária sob pena de ofensa 
ao princípio do contraditório que garante as partes o direito de ser ouvido, 
de influenciar na decisão e de não ser surpreendido pelas decisões judiciais.

Sendo assim, as partes também devem ser ouvidas quando o juiz pro-
vocar a intervenção do amicus curiae para se manifestar no processo, em 
sintonia com o modelo constitucional do processo civil que aponta o princí-
pio do contraditório com um direito fundamental.90

13.2.	Momento	da	intervenção

O projeto de novo CPC é omisso quanto ao momento em que pode se 
ocorrer a intervenção do amicus curiae. Nas leis mencionadas no item 9, 
apenas a Lei n. 6.385/1978 prevê o instante procedimental da intervenção 
ao dispor, no § 1º do art. 31, que o momento da intimação da CVM para se 
manifestar se dá após o prazo para o réu apresentar a contestação.

A questão a ser analisada aqui é se este instante processual pode ser 
aplicado para as demais hipóteses de intervenção, quiçá diante da possibi-
lidade de generalização do instituto.

A intervenção após a apresentação da defesa do réu é coerente com a finali-
dade da intervenção do amicus curiae: atuar em prol de uma melhor decisão juris-
dicional.

No entanto, pensamos que nada impede que o amicus curiae intervenha, es-
pontaneamente ou provocado, desde o início do processo ou após a apresentação 
de defesa pelo réu.

Isso porque, o que deve ser levado em conta para a admissão do ingresso do 
amicus, é se sua atuação tem alguma utilidade no instante procedimental em que 
pretende intervir. Se o amicus não ofertar elementos úteis para o magistrado, o seu 
ingresso deve ser indeferido.91

Quanto ao momento final para a intervenção, nos processos de controle con-
centrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu, a priori, 

90. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 532-537.
91. Nesse sentido: SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 546.



como sendo possível a admissão do amicus curiae até o início do julgamento.92 Pos-
teriormente alterou o entendimento e hoje prevalece o entendimento de que a sua 
intervenção somente é possível até a data da remessa dos autos pelo Relator à 
mesa para julgamento.93

Essa posição nos parece acertada. Pensamos que o ingresso do amicus 
deve ser admitido a qualquer tempo, desde que antes do Relator colocar o proces-
so em pauta para julgamento. Ora, se em última análise, compete ao amicus curiae 
influenciar na formação do convencimento de cada um dos julgadores, essa 
influência deve se dar, inclusive, perante o relator.

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno leciona que “o prazo final para 
a intervenção do amicus curiae, parece-nos, é a indicação do processo para 
julgamento, com sua inserção em pauta, dado objetivo que revela que o re-
lator apresenta-se em condições de decidi-lo”.94

13.3. Manifestação do amicus curiae

Como demonstrado no item 7, o interesse que legitima o ingresso do 
amicus curiae no processo é um interesse institucional, ou seja, um inte-
resse que reflete sobre a sociedade ou determinado grupo social, não se 
restringindo ao interesse subjetivo das partes envolvidas na causa.

Por essa razão, espera-se do amicus que se manifeste sobre o mérito 
da ação, ou seja, sobre o direito material objeto do litígio, fornecendo novas 
informações, novos elementos e novas indagações que sirvam para ampliar 
o objeto de conhecimento do juiz. Não deve se limitar a querer acompanhar 
o processo ou se reportar ao que já consta dos autos.95

Essa manifestação do amicus curiae ocorre por meio de petição que se 
assemelha as informações prestadas pelo Ministério Público e aos memo-
riais ofertados pelas partes.

Tratando-se de intervenção espontânea, deve o amicus deduzir na ma-
nifestação, a um só tempo, as razões que justificam a sua intervenção e tam-
bém as razões que pretende que o Poder Judiciário leve em consideração no 
julgamento da causa.96

92. STF, Tribunal Pleno, ADIn MC 2.238-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 9.5.2002. Informativo 267/
STF.

93. STF, Tribunal Pleno, ADI 4071 AgR/DF, Rel. Min. Menezes Direito, j. em 22.4.2009. Informativo 
543/STF.

94. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 162.
95. Conf. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 562 e 565.
96. Conf. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 565.
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13.4.	Requisição	de	provas

Além da manifestação, entendemos também ser possível ao amicus 
curiae a possibilidade de requerer a produção de provas do que alega em 
juízo, como meio de defesa de seu interesse institucional que legitima sua 
participação no processo. O importante é que possa fornecer elementos ca-
pazes de contribuir para a solução da causa.

Esse é o entendimento de Cassio Scarpinella Bueno ao sustentar que 
“ao amicus curiae deve ser franqueada a possibilidade de produção de pro-
va correlata de suas alegações em juízo, viabilizando-lhe, com isso, que, de 
forma eficiente, possa participar ativamente da formação do convencimen-
to do magistrado”.97

Em nosso sentir, a possibilidade de produção de provas em decorrên-
cia do interesse institucional do amicus ganha maior relevo quando a sua 
atuação for admitida em decorrência da especificidade do tema objeto da 
demanda.

13.5.	Sustentação	oral	nos	tribunais

A possibilidade de o amicus curiae sustentar oralmente nos processos objeti-
vos de controle concentrado de constitucionalidade, somente passou a ser admiti-
da pelo STF no ano de 2003. Naquela ocasião, o Tribunal admitiu, excepcional-
mente, a possibilidade de realização de sustentação oral ao amicus curiae. 
Os Ministros Celso de Mello e Carlos Britto, em seus votos, ressaltaram que 
o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99 “não limita a atuação destes à mera apre-
sentação de memoriais, mas abrange o exercício da sustentação oral, cuja 
relevância consiste na abertura do processo de fiscalização concentrada de 
constitucionalidade; na garantia de maior efetividade e legitimidade às de-
cisões da Corte, além de valorizar o sentido democrático dessa participação 
processual”.98

Hoje a questão está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
Como demonstrou o Min. Celso de Mello, em voto recente, há “a necessidade 
de assegurar, ao ‘amicus curiae’, mais do que o simples ingresso formal no 
processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a possibilidade de 
exercer o direito de fazer sustentações orais perante esta Suprema Corte”.99

97. Conf. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 566.
98. STF, Tribunal Pleno, ADI 2.675/PE, Rel. Min. Carlos Velloso e ADI 2.777/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 

26 e 27.11.2003.
99. STF, Tribunal Pleno, ADPF 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/06/2011, DJ 27/06/2011.



Nos demais casos, pensamos ser possível ao amicus curiae participar 
dos debates orais em primeiro grau e de sustentar oralmente nos tribunais. 
Ainda que o projeto vede a interposição de recursos sobre a matéria de mé-
rito, caso o amicus tenha intervindo no processo, havendo recurso da parte 
interessada, deve o tribunal admitir a sua sustentação oral. É recomendável 
que os Regimentos Internos dos Tribunais regulamentem a matéria, embo-
ra a ausência de previsão não possa ser óbice para a admissão da sustenta-
ção oral pelo amicus curiae.

Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno entende que é preciso “reco-
nhecer ao amicus curiae, nas demais ações em que intervenha, a mesma 
possibilidade de sustentar oralmente suas razões(...) Se se tratar, no juízo 
de primeiro grau de jurisdição, de debates orais (art. 454 do CPC), não ve-
mos como negar a participação do amicus curiae também”.100

Como afirma o Professor da PUC/SP, “eventuais dificuldades quanto à 
demora no julgamento, número elevado de amici e assuntos que tais, de-
vem ser resolvidos caso a caso, levando-se em conta, necessariamente, o 
padrão de utilidade, de benefício, na manifestação do amicus”.101

Importa mencionar que o art. 118, inciso V do texto aprovado pelo Se-
nado permite, ainda que timidamente, a flexibilização procedimental, auto-
rizando ao juiz a “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produ-
ção dos meios de prova adequando-os às necessidades do conflito, de modo 
a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico”.102

Diante do mencionado dispositivo, parece-nos possível a ampliação do prazo 
previsto em legislação ou em Regimento Interno para sustentação oral dos amici 
curiae.

13.6.	Capacidade	postulatória	(representação	por	advogado)

Para as partes e terceiros se manifestarem no processo é preciso terem 
capacidade postulatória. No Brasil, a capacidade de postulação é um pres-
suposto processual e compete, em regra, aos advogados.103

100. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 577.
101. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no processo civil brasileiro, p. 577.
102. Sobre o tema, vide: GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização procedimental. São Paulo: 

Atlas, 2008, passim. OLIVEIRA, Guilherme Peres de. Adaptabilidade judicial do procedimento cível. 
Dissertação de Mestrado. São Paulo: PUCSP, 2011, passim.

103. Há discussão doutrinária se a capacidade postulatória é um pressuposto processual de existência 
ou de validade. Por um lado, alguns autores defendem que se trata de pressuposto processual de 
existência com base no parágrafo único do art. 37 do CPC/73 que estabelece que “Os atos, não ratifi-
cados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e 
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Carolina Tupinambá entende que o amicus curiae possui capacidade 
postulatória própria, não necessitando de estar, obrigatoriamente, repre-
sentado por advogado, sob pena de haver um entrave a sua participação 
democrática no processo.104

Por outro lado, Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá sustenta que a ma-
nifestação do amicus curiae deve ser subscrita por advogado inscrito na 
OAB.105

Diferentemente, Cassio Scarpinella Bueno entende que quando a intervenção 
do amicus for provocada pelo juiz, a representação por advogado é facultativa. En-
tretanto, se a intervenção for espontânea, por se tratar de ato tipicamente pos-
tulatório, faz-se necessária a representação por advogado.106 Concordamos com e 
aderimos à posição do Professor da PUC/SP.

Com efeito, quando a intervenção do amicus curiae ocorrer de forma 
espontânea será necessário que compareça em juízo representado por ad-
vogado, sob pena de violação aos artigos 1º da Lei n. 8.904/96 e 13, III e 36 
do CPC/73 (art. 86, NCPC). Já quando a intervenção for provocada, ou seja, 
quando decorrer de um “convite” feito pelo Poder Judiciário por entender 
ser oportuna a sua oitiva, a representação por advogado pode ser descar-
tada.

No entanto, o próprio projeto de Novo CPC traz uma exceção ao exigir 
que o amicus, independentemente do tipo de intervenção, seja representa-
do por advogado habilitado na sua manifestação na análise da repercussão 
geral do recurso extraordinário (art. 989, § 5º).

13.7.	A	questão	da	alteração	da	competência

O parágrafo único do art. 322 é expresso ao dispor que a intervenção do 
amicus curiae não importa alteração de competência.

danos”. Por outro, alguns autores sustentam se tratar de pressuposto processual de validade com 
base no artigo 4º da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) que dispõe que “São nulos os atos privati-
vos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais 
e administrativas”. Como o dispositivo constante no Estatuto da OAB é posterior ao dispositivo do 
CPC/73, acreditamos que a capacidade postulatória, hoje, é pressusposto processual de validade. 
No entanto, o projeto de novo CPC optou pela tese de que a capacidade postulatória é pressuposto 
processual de existência ao prever no § 2º do art. 87 que “Os atos não ratificados serão havidos por 
juridicamente inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos”.

104. TUPINAMBÁ, Carolina. Novas tendências de participação processual – O amicus Curiae no ante-
projeto do novo CPC, p. 132.

105. DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae, p. 211.
106. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no direito processual civil brasileiro, p. 553-556.



A regra é que o amicus curiae submete-se à competência fixada no processo 
em que pretenda intervir.

O problema surge quando o amicus for pessoas jurídicas de direito federal. A 
questão é delicada e merece uma análise à luz do modelo constitucional do pro-
cesso civil, já que é a Constituição Federal que define a competência dos órgãos do 
Poder Judiciário.

Cassio Scarpinella Bueno entende que quando o amicus curiae for pessoa ju-
rídica de direito público federal, somente poderá litigar perante a Justiça Federal, 
salvo se for sociedade de economia mista ou quando a lei expressamente autorizar 
que a Justiça Estadual conheça das causas afetas à Justiça Federal (art. 109, I e § 
3º, CF), podendo requerer a remessa dos autos no momento de sua intervenção.107

A questão importa em interpretação do art. 109, I da CF/88 que dis-
põe que compete aos juízes federais “processar e julgar as causas em que a 
União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, 
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 
Trabalho”.

Como se vê, o texto constitucional prevê a competência da Justiça Fe-
deral nas causas em que as pessoas jurídicas de direito público federal fo-
rem autoras, rés assistentes ou oponentes, não mencionando, quando for 
amicus curiae. Por outro lado, dispõe que será competente também quando 
as pessoas jurídicas de direito público federal forem interessadas, não limi-
tando ao interesse jurídico.

Independentemente da análise da compatibilidade constitucional do 
parágrafo único do art. 322 com o art. 109, I da CF/88, que exige um ama-
durecimento, a intervenção do amicus curiae, a priori, não importará em 
alteração de competência.

13.8.	Legitimidade	recursal

A segunda parte do parágrafo único do art. 322 também é expressa no sentido 
de que a intervenção do amicus curiae não autoriza a interposição de re-
cursos. Trata-se de uma opção político-legislativa que merece ser analisada 
cum grano salis.

107. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no direito processual civil brasileiro, p. 562-564.
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A legitimidade recursal do amicus curiae é uma questão que desperta bastante 
interesse na doutrina e na jurisprudência. Cremos que a vedação acima não pode 
ser vista de forma absoluta.

Ora, a intenção do legislador, a nosso ver, é evitar legitimidade recursal do 
amicus curiae no que diz respeito ao mérito da demanda. Assim, se a decisão recor-
rida de alguma forma, direta ou indireta, disser respeito ao patrimônio jurídico do 
amicus, ele possuirá legitimidade recursal. Em outras palavras, eles têm legitimida-
de recursal toda vez que a decisão jurisdicional, por qualquer motivo, causar-lhes, 
individualmente, prejuízo próprio e concreto.

Por essa razão, entendemos que o amicus curiae possui legitimidade para re-
correr da decisão que indefere o seu ingresso formal no processo, ainda que a lei 
expressamente vede o cabimento do recurso.108

No âmbito do controle abstrato de constitucionalidade das leis, o Supremo Tri-
bunal Federal firmou entendimento no sentido de que o amicus possui direito de 
recorrer de decisões que recusam o seu ingresso formal no processo. Nas 
palavras do Min. Celso de Mello, “o ‘amicus curiae’ pode recorrer da decisão 
denegatória de seu ingresso formal no processo de controle abstrato”.109

Ademais, também não há como negar legitimidade recursal ao amicus curiae 
quando a decisão recorrida afetar sua posição jurídica, como na hipótese de apli-
cação de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição (art. 14, pará-
grafo único CPC/73; art. 80, § 1º, NCPC) ou por litigância de má-fé (art. 18, 
CPC/73; art. 84, NCPC).110

Pelos mesmos motivos, ou seja, por afetar a sua posição jurídica, o amicus 
curiae tem legitimidade para recorrer da decisão a respeito da alteração da compe-
tência jurisdicional.111

Outro ponto que possui íntima relação com a participação do amicus curiae 
no processo é a legitimidade recursal para a oposição de embargos de declaração. 
Como se sabe, os embargos de declaração, independente da discussão a respeito de 
ser ou não recurso, têm a finalidade de sanar omissão, obscuridade ou contradição 

108. Conf. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no direito processual civil brasileiro, p. 575.
109. STF, Tribunal Pleno, ADPF 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15/06/2011, DJ 27/06/2011. Nesse 

sentido: STF, Tribunal Pleno, ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 24/02/2011, DJe 
061, divulg 30/03/2011; STF, Tribunal Pleno ADI 2.359, Rel. Min. Eros Grau, j. em 03/08/2009, 
DJe 162 divulg. em 27/08/2009; STF, Tribunal Pleno, ADI 3.105, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 
02/02/2007, DJ 23/02/2007, p. 17; STF, Tribunal Pleno, ADI 3.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 
17/03/2008, DJe-074 divulg 24/04/2008.

110. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no direito processual civil brasileiro, p. 575.
111. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no direito processual civil brasileiro, p. 575.



constante da decisão judicial. Sob o tema, Zulmar Duarte de Oliveira Júnior enten-
de que se tem “a possibilidade de manejo dos embargos declaratórios pelo 
amigo da corte decorre da natureza e das finalidades do instituto, isto é, 
do próprio caractere democrático que se pretende ostentar no provimento 
jurisdicional”. Por essa razão, “tem-se que permitir a utilização pelo amigo 
da corte dos embargos declaratórios, no que este recurso viabiliza a susci-
tação de omissões, contradições e obscuridades do julgado, notadamente 
quanto à matéria por si articulada”.112

Concordamos com o autor. Ora, se o amicus curiae intervém no proces-
so para auxiliar o juízo, pluralizar o debate, fornecer conhecimento técnico jurídico 
ou meta jurídico especializado ou de relevância e legitimar a decisão judicial a ser 
proferida, nada mais justo que legitimá-lo a embargar de declaração quando esta 
decisão for omissa, obscura ou contraditória.

Por fim, não há como negar a legitimidade recursal, mesmo após a 
aprovação do projeto de novo CPC, às hipóteses previstas em leis especiais. 
Assim, a Comissão de Valores Mobiliários continuará com legitimidade para 
interpor recursos, no termos do § 3º do art. 31 da Lei n. 6.385/76. O mesmo 
ocorrerá com relação às pessoas jurídicas de direito público que, nos ter-
mos do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 9.469/97, possuem legitimidade 
recursal, tendo aptidão, inclusive, de se tornar parte.

13.9. Intervenção vinculada do amicus curiae	e	nulidade	processual

Embora o projeto de Novo CPC não estabeleça a obrigatoriedade de 
intimação do amicus curiae, entendemos por bem analisar, ainda que bre-
vemente, as conseqüências da sua não intimação nos casos de intervenção 
vinculada, ou seja, onde a lei assim a impuser.

Impende observar que somente há nulidade se não haver intimação 
do amicus curiae nos casos em que a lei a impõe. A nulidade ocorre pela a 
ausência de intimação e não pela ausência de manifestação.

Assim, não sendo o caso de intervenção vinculada, não há nulidade de-
corrente da falta de intimação do amicus curiae para se manifesta no pro-
cesso.113

112. OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte. Amicus curiae e os embargos declaratórios. Disponível em: 
http://zulmarduarte.com/2011/06/amicus-curiae-e-os-embargos-declaratorios/ Acesso em: 
25/07/2011. O autor apresentou sugestão via Ministério da Justiça para que o parágrafo único do 
art. 322 seja retificado para permitir ao amicus a oposição dos embargos declaratórios. Disponível 
em: http://participacao.mj.gov.br/cpc/ Acesso em: 25/07/2011.

113. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no direito processual civil brasileiro, p. 547-553.
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14. O amicus curiae	na	alteração	da	jurisprudência

A alteração de jurisprudência pacífica ou dominante com possibilidade 
de modulação dos efeitos foi prevista pela primeira vez no direito brasileiro 
para o caso de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no julgamento da ação direta de in-
constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade (art. 27, 
Lei n. 9.868/1999), quanto no julgamento da argüição de descumprimento 
de preceito fundamental (art. 11, Lei n. 9.882/1999), tendo em vista a se-
gurança jurídica e o interesse social.114

O art. 882, V, do projeto de CPC prevê que os tribunais velarão pela unifor-
mização e pela estabilidade da jurisprudência podendo haver, na hipótese 
de alteração de jurisprudência dominante do STF, STJ ou daquela oriunda 
de julgamento de casos repetitivos, modulação dos efeitos dessa alteração 
tendo em vista o interesse social e a segurança jurídica.115

Na introdução do presente trabalho, afirmamos que as normas jurídicas 
são preordenadas a terem somente uma interpretação correta em relação a de-

114. “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por 
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que 
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser 
fixado”.

115. A segurança jurídica é inerente ao “Estado de Direito” e deve ser vista como estabilidade e conti-
nuidade da ordem jurídica, bem como previsibilidade das consequências jurídicas de determina-
da conduta. Sobre o tema, vide ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extra-
ordinário e ação rescisória, 1ª parte, passim; MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 
São Paulo: RT, 2010, p. 121. Nesse sentido, no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas 
da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária – INFRAERO. Emprego Público. 
Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação 
vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por 
decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a 
concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio 
da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade 
das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio 
da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações 
jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a 
boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento 
da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à 
época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso 
público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, 
aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações 
dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido”. (STF, Tribunal Pleno, MS 22.357, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, j. em 27/05/2004, DJ 05.11.2004, p. 06; Ement, v. 02171-01, p. 43; LEXSTF v. 26, 
n. 312, 2005, p. 135-148; RTJ 192-02, p. 620).



terminado contexto fático e em dado momento histórico, prestigiando-se, assim, a 
unidade do direito, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da legalidade.

Como assevera Gustavo de Medeiros Melo, “a Constituição fundada no 
Estado democrático de Direito protege as relações jurídicas contra a retro-
atividade do precedente judicial construído após intenso e relevante estado 
de divergência instalada na própria Corte Superior”.116

Desse modo, alterando-se o momento histórico da aplicação do direito 
em relação aos mesmos fatos, a interpretação correta do direito firmada 
como jurisprudência pode deixar de corresponder aos valores que a ins-
piraram e se tornar inadequada para a questão neste outro instante, não 
se mostrando razoável, sob pena de violação ao princípio da isonomia, que 
essa modificação atinja situações pretéritas, razão pela qual se deve pos-
sibilitar ao Poder Judiciário a modulação dos efeitos da alteração da juris-
prudência.117 Recomenda-se que essa alteração tenha eficácia nos proces-
sos que se iniciar a partir da decisão que altera a jurisprudência (efeito ex 
nunc) ou de outro momento que venha a ser fixado pelo tribunal (efeito pro 
futuro).

Para essa hipótese, o § 2º do mencionado dispositivo dispõe que o pro-
cedimento autônomo de revisão da jurisprudência será previsto nos regi-
mentos internos, facultando “a realização de audiências públicas e a par-
ticipação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a 
elucidação da matéria”.

Trata-se nitidamente de previsão para a manifestação de amici curiae 
no incidente de modulação dos efeitos da jurisprudência, com a finalidade 
de pluralizar e democratizar o debate, bem como legitimar a nova orienta-
ção que se pretende estabelecer. O amicus pode contribuir com manifesta-
ção escrita ou por meio de sustentação oral em audiências públicas a res-
peito do tema que se pretende alterar a jurisprudência.

15. O AMICUS CURIAE	NO	INCIDENTE	DE	DECLARAçãO	DE	INCONSTI-
TUCIONALIDADE:	O	CONTROLE	DIFUSO	DE	CONSTITUCIONALIDADE	
PELOS	TRIBUNAIS

No Brasil, é possível à todos os magistrados o controle difuso de constitucio-
nalidade das leis. No que tange a esse controle pelos tribunais, o art. 97 da Cons-

116. MELO, Gustavo de Medeiros. Limites à retroatividade do precedente uniformizador de jurispru-
dência. Revista Forense, n. 407, jan./fev., 2010, p. 145.

117. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: crítica e propostas. São Paulo: 
RT, 2010, p. 170.
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tituição Federal estabelece que os tribunais somente podem declarar a in-
constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelo voto da 
maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial. Trata-se daquilo que a doutrina denominou de princípio da reser-
va do plenário.

Os artigos 901 a 903 do projeto do novo CPC tratam do incidente de declara-
ção de inconstitucionalidade, repetindo quase que integralmente os artigos 480 a 
482 do CPC/73.

No § 3º do art. 903 há previsão para o relator, considerando a relevância da 
matéria e a representatividade dos postulantes, admitir a manifestação de 
outros órgãos ou entidades.

Como leciona Cassio Scarpinella Bueno, “em busca da colheita do maior 
número de informações possíveis e desejáveis para bem decidir acerca da 
constitucionalidade ou inconstitucional do ato impugnado”, o relator do in-
cidente poderá determinar “a prévia oitiva de outros órgãos ou entidades”.118

Trata-se, ipso facto, de previsão para a participação do amicus curiae 
no incidente de declaração de inconstitucionalidade de leis no âmbito dos 
tribunais. O dispositivo exige a relevância da matéria e a representatividade 
adequada dos postulantes. Embora o texto seja omisso, acreditamos que, 
independente da relevância da matéria, havendo repercussão social da con-
trovérsia ou especificidade do tema objeto da demanda, a participação de 
amicus curiae com representatividade adequada deve ser admitida.

16. O AMICUS CURIAE	NO	 INCIDENTE	DE	RESOLUçãO	DE	DEMANDAS	
REPETITIVAS

Uma das grandes inovações apresentadas pelo projeto de CPC é a criação do 
denominado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Trata-se de um in-
cidente processual que se destina a fixar uma tese jurídica em relação a 
determinado contexto fático, cujo teor da tese será observado pelos demais 
juízes e órgãos fracionários situados no âmbito da competência do tribunal.

Como explica o Min. Luiz Fux, que presidiu a comissão de juristas responsá-
vel pela elaboração do anteprojeto, “o incidente criado pelo anteprojeto permite a 
seleção de causas piloto (...) as quais, uma vez julgadas, servem de paradigma obri-
gatório para as inúmeras ações em curso na mesma base territorial da competên-
cia do tribunal local encarregado de admitir o incidente”. Se a decisão for adotada 

118. SCARPINELLA BUENO, Cassio. Amicus curiae no direito processual civil brasileiro, p. 195.



pelos Tribunais Superiores, impõe-se “a adoção da tese jurídica por todos os juízos 
e tribunais do país, evitando decisões contraditórias sobre a mesma questão jurídi-
ca, mercê de consagrar com largo espectro a isonomia judicial”.119

Como se vê, a intenção do incidente é preservar o princípio constitucional 
da isonomia ao garantir igualdade de solução para os jurisdicionados que 
se encontrem na mesma situação fática e jurídica, conferindo força ao pre-
cedente judicial.

Por esta razão, o art. 935 prevê que o relator poderá ouvir “interessados, 
inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia”, que 
podem, no prazo de quinze dias, “requerer a juntada de documentos, bem 
como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito 
controvertida”.

Trata-se, indubitavelmente, de previsão que diz respeito à participação 
do amicus curiae no incidente. O interesse na controvérsia previsto no texto 
só pode ser entendido como interesse institucional. Como o amicus curiae 
tem a função de legitimar socialmente as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, 
a sua participação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas se faz ne-
cessária tendo em vista que os critérios empregados para a solução da questão po-
derão (deverão) ser transformados em regra geral para situações fático-jurídicas 
idênticas.

17. O AMICUS CURIAE	NA	ANÁLISE	DA	REPERCUSSãO	gERAL

A Emenda Constitucional 45/2004, conhecida como emenda da Reforma do 
Judiciário, criou a repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso 
extraordinário. Com efeito, dispõe o § 3º do art. 102 da Constituição Federal que “ 
No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a 
fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 
recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.

A regulamentação da matéria consta atualmente no art. 543-A do 
CPC/73, repetida no art. 989 do projeto de novo CPC com modificações 
nada substanciais.

Trata-se da necessidade do recorrente demonstrar a existência de 
“questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídi-

119. FUX, Luiz. O novo processo civil. In: O novo processo civil brasileiro (direito em expectativa): Refle-
xões acerca do Projeto do novo Código de Processo Civil. Luiz Fux (coord.). Rio de Janeiro: Foren-
se, 2011, p. 23-24.
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co, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” para que seu recurso 
extraordinário possa ser conhecido.

Quanto à análise da repercussão geral, o § 5º do art. 989 o projeto repete o § 
6º do art. 543-A do CPC/73 e prevê a possibilidade de o relator admitir a mani-
festação de terceiros, “subscrita por procurador habilitado, nos termos do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”, admitindo-se, assim, a 
intervenção de amicus curiae.120

Antonio Janyr Dall’Agnol Junior, Daniel Ustarróz e Sérgio Gilberto Porto 
sustentam que a função do amicus curiae na análise da repercussão geral é 
“alertar a Corte para o potencial efeito de seu provimento que pode atingir 
importantes relações econômicas, políticas, sociais ou jurídicas”.121

Não há como discordar dos autores. O amicus na análise da repercus-
são geral pode contribuir com o debate fornecendo dados jurídicos ou me-
tajurídicos que demonstrem aos Ministros do STF a existência de questões 
relevantes do ponto de vista jurídico, econômico, político ou social que ul-
trapasse o direito subjetivo debatido na causa.

Por fim, impende observar que na análise da repercussão geral do re-
curso extraordinário, independentemente do tipo de intervenção, haverá a 
necessidade de o amicus curiae ser representado por procurador habilita-
do.

18. O AMICUS CURIAE	NA	TéCNICA	DE	JULgAMENTOS	DOS	RECURSOS	
EXCEPCIONAIS	REPETITIVOS

A Lei n. 11.672/2008 acrescentou o artigo 543-C ao CPC/73 e ins-
tituiu à técnica de julgamento dos recursos especiais repetitivos “por 
amostragem”122 que se assemelha à técnica de aferição de repercussão geral 
das questões constitucionais nos recursos extraordinários repetitivos (art. 
543-B, CPC/73).

120. Nesse sentido: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Recurso especial, recurso extraordinário e ação 
rescisória, p. 297.

121. DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr; USTARRÓZ, Daniel; PORTO, Sérgio Gilberto. Afirmação do 
amicus curiae no direito brasileiro, p. 121.

122. A expressão “por amostragem” é de José Carlos Barbosa Moreira e foi utilizada, apropriadamente, 
ao referir às normas aplicáveis à técnica de aferição de repercussão geral das questões constitu-
cionais dos recursos extraordinários repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. (BAR-
BOSA MOREIRA, José Carlos. Súmula, jurisprudência, precedente: uma escala e seus riscos. Revis-
ta Dialética de Direito Processual, São Paulo: Dialética, jun. 2005, n. 27, pp. 49-58). 



O projeto de novo CPC estendeu a técnica aplicável aos recursos especiais tam-
bém para o julgamento dos recursos extraordinários (não apenas para a aferição 
da repercussão geral), conforme previsto nos artigos 990 a 996.

Essa técnica de julgamento busca a uniformização de jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e/ou do Superior Tribunal de Justiça, em respei-
to ao princípio da isonomia, uma vez que se aplica a mesma solução norma-
tiva a casos idênticos.

No § 2º do art. 992 consta que o relator poderá solicitar ou admitir a manifes-
tação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia considerando 
a relevância da matéria objeto do processo.

Trata-se, inequivocamente, de possibilidade de intervenção de amicus curiae 
na técnica de julgamento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos. 
Como possui interesse institucional, e não diretamente na causa, a sua ad-
missão na técnica de julgamento dos recursos excepcionais repetitivos tem 
a finalidade de pluralizar o debate jurisdicional perante o Supremo Tribu-
nal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e de proporcionar o pleno co-
nhecimento de todas as implicações ou repercussões do julgamento, sendo 
um meio de legitimar a tese jurídica que se adotará no precedente e que 
se aplicará aos demais processos sobrestados em que se discute a mesma 
questão de direito.

CONCLUSãO

Em conclusão, pode-se dizer que, hoje, não há como interpretar o di-
reito, qualquer que seja ele, sem ter os olhos voltados para a Constituição. 
Ela passou a ser dotada de força normativa, com compromisso com a efe-
tividade de suas normas e com o desenvolvimento de uma dogmática de 
interpretação constitucional, com base em princípios, cláusulas gerais e 
conceitos indeterminados que abriram o sistema jurídico para os valores 
dispersos na sociedade. Essa abertura não confere discricionariedade ju-
dicial, apenas possibilita ao juiz valorar a hipótese concreta de julgamento.

Como as normas jurídicas são pré-ordenadas a terem somente uma 
interpretação em relação a determinados fatos, em dado momento histó-
rico e num determinado lugar, cabe ao Poder Judiciário como um todo de-
finir essa interpretação, não sendo possível a convivência ad eternum de 
decisões conflitantes, principalmente em uma sociedade de massa onde 
as demandas também são de massa e repetitivas, sob pena de haver casos 
idênticos julgados de forma diferentes, em desrespeito aos princípios da 
isonomia e da legalidade.
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Como as resoluções de alguns processos individuais refletem, direta ou 
indiretamente, nos demais processos que versem sobre idêntica questão 
fático-jurídica contemporânea – seja pela adoção de decisões vinculantes, 
seja pelos “atalhos” procedimentais com base em súmula ou jurisprudência 
pacífica ou dominante –, é necessário ao juiz se aproximar do fato social 
para melhor decidir.

Nesse contexto é que aumenta a importância da participação do amicus 
curiae no direito processual civil brasileiro. Por essa razão, andou bem o 
projeto do novo Código de Processo Civil, a mercê de a possibilidade decor-
rer do sistema processual civil brasileiro, ao prever expressamente a pos-
sibilidade de intervenção do amicus curiae em qualquer processo judicial.

O amicus curiae como terceiro interveniente auxiliar do juízo, difere da 
figura do assistente, do custos legis e do perito, embora possua algumas fun-
ções semelhantes. Difere porque o interesse que legitima sua intervenção é 
institucional e atua como fiscal institucional da lei.

O amicus curiae tem a função de legitimar socialmente as decisões ju-
diciais, pois viabiliza uma interpretação pluralista e democrática ao admitir 
que porta-vozes da sociedade e do próprio Estado pluralizem o debate no 
âmbito judicial. Cabe à ele também auxiliar o Poder Judiciário em casos de 
necessidade e conhecimento técnico-jurídico, fornecer dados meta ou ex-
trajurídicos (técnicos ou científicos).

Outra função do amicus curiae relaciona-se com a tendência de vincula-
ção das decisões judiciais aos seus precedentes que versem sobre a mesma 
questão fático-jurídica.

Nos dias de hoje, onde cada vez mais temos uma legislação baseada em 
princípio, cláusulas gerais e conceitos indeterminados, somado ao fato de 
vivermos em uma sociedade em que alguns conflitos são de massa, onde 
as demandas também são de massa e repetitivos, a participação do amicus 
curiae legitima a decisão judicial à ser proferida pelo Poder Judiciário, na 
definição da interpretação correta de determinada questão fático-jurídica 
em determinado momento histórico.

Ele é um agente concretizador do princípio do contraditório, na medi-
da em que sua participação pluraliza e democratiza o debate, contribuindo 
com o Poder Judiciário na busca da interpretação correta que pode ser apli-
cada aos demais casos idênticos.

O projeto do novo Código de Processo Civil, pode-se assim dizer, con-
sagra a hora e a vez do amicus curiae no direito processual civil brasileiro.



O art. 322 prevê como requisitos para a intervenção do amicus curiae: 
a) alternativamente: a relevância da matéria, a especificidade do tema obje-
to da demanda ou a repercussão social da controvérsia; b) a representativi-
dade adequada do postulante.

A relevância da matéria pode ser vista como a necessidade de trazer 
novos elementos para auxiliar na formação do convencimento do magistra-
do e da conveniência de se estabelecer um diálogo entre a norma questio-
nada e a sociedade civil, bem como as questões possuem a aptidão de gerar 
demandas repetitivas.

A especificidade do tema objeto da demanda se relaciona com o co-
nhecimento técnico-científico que o amicus curiae possui, podendo forne-
cer elementos ou informações, inclusive não jurídicas, importantes para a 
formação da convicção do juiz.

A repercussão social da controvérsia existe quando o objeto da deman-
da pode influenciar na prestação dos serviços sociais.

A representatividade adequada se afere pela análise da pertinência te-
mática entre o objeto do processo e os fins institucionais do postulante.

O projeto prevê que a intervenção pode ocorrer por intervenção pro-
vocada pelo juiz (ex officio) ou a requerimento das partes, devendo a mani-
festação ser apresentada no prazo de 15 dias contados da intimação. Pen-
samos ser possível a sua dilação.

Mesmo na ausência de previsão para intervenção espontânea, acredi-
tamos ela ser possível, podendo ser adotado o procedimento previsto para 
a intervenção do assistente.

O ingresso do amicus deve ser admitido a qualquer tempo, desde que 
antes do Relator colocar o processo em pauto para julgamento. Ora, se em 
última análise compete ao amicus curiae influenciar na formação do con-
vencimento de cada um dos julgadores, essa influência deve se dar, inclusi-
ve, perante o relator.

A manifestação do amicus curiae ocorre por meio de petição que se 
assemelha as informações prestadas pelo Ministério Público e aos memo-
riais ofertados pelas partes. Pensamos que o amicus curiae pode requerer 
provas do que alega em juízo, como meio de defesa de seu interesse institu-
cional, além de ser possível sustentar oralmente perante os tribunais.

Quando a intervenção for provocada, a representação por advogado é 
dispensável. No entanto, quando a intervenção do amicus curiae ocorre de 
forma espontânea pensamos ser necessária a representação por advogado.
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Quanto à alteração de competência, o projeto prevê que a intervenção 
não altera importa em alteração, merecendo um amadurecimento na hipó-
tese de o amicus ser pessoa jurídica de direito público federal.

O projeto prevê também que o amicus curiae não pode recorrer. No entanto, 
pensamos que se a decisão recorrida de alguma forma disser respeito ao seu patri-
mônio jurídico, ele possui legitimidade recursal, tais como, da decisão que indefere 
o seu ingresso formal no processo, de aplicação de multa por ato atentatório ao 
exercício da jurisdição ou por litigância de má-fé e da alteração de competên-
cia jurisdicional. Pensamos também que ele pode embargar de declaração.

Não há nulidade processual na ausência de intimação do amicus curiae em 
casos em que a lei não impõe a sua intimação.

Além disso, o projeto do novo CPC prevê expressamente também a participa-
ção do amicus curiae na alteração de jurisprudência pelos tribunais, no incidente 
de declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais, no incidente de resolução 
de demandas repetitivas, na análise da repercussão geral e na técnica de julgamen-
to dos recursos excepcionais repetitivos.

Como forma de aprimorar a previsão de intervenção do amicus curiae 
no processos judiciais, sugerimos a alteração do texto para acrescentar, ex-
pressamente, a possibilidade de sua intervenção espontânea, bem como 
legitimá-lo, expressamente, a embargar de declaração a decisão.
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