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RESUMO 

 
 
LIMA, Lucas Rister de Sousa. Da improcedência à procedência liminar: hipóteses de 
incidência e aplicação da norma do art. 285-A do Código de Processo Civil de lege 
lata e de lege ferenda. 2014. 380f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo-SP, 2014. 
 

 
Com o tempo e a evolução da sociedade, verificou-se uma tendência do sistema 
processual civil em conceber técnicas de sumarização da tutela jurisdicional e 
uniformização da jurisprudência, de molde a otimizar e tornar mais eficientes os 
serviços prestados pelo Poder Judiciário. O art. 285-A do Código de Processo Civil 
brasileiro não é nada mais do que uma norma que materializa essa tendência, com 
traços de ambas as vertentes e que, em última análise, além de respeitar o modelo 
constitucional vigente, procura alinhá-lo e adequá-lo ao novo arquétipo social vigente 
(especialmente à chamada dualidade de jurisdições), em prestígio da economia e da 
racionalidade do processo. Afigura-se o aludido preceptivo em ferramenta muito 
importante para a oxigenação e o melhor aproveitamento do sistema processual civil 
de uma maneira geral, com vistas a poupar o tempo de juízes, serventuários da 
justiça e demais operadores do direito, com a prática de atividades que pouco ou 
nada influirão para o resultado final do processo, contribuindo, assim, para que se 
extraiam melhores resultados da prestação jurisdicional, com menor dispêndio de 
tempo e energia, em prestígio ao princípio da tempestividade da tutela jurisdicional. 
Ademais, é técnica que, por implicar sensível mudança na forma como 
ordinariamente ocorrem os atos de um processo (que, deveras, começa ‘pelo fim’ de 
sua primeira fase), acaba gerando certa dificuldade na sua adequada aplicação no 
plano empírico, mas que, nem por isso, deve deixar de ser aplicada ou recusada a 
sua contribuição para o bem do sistema como um todo, como se procurará 
demonstrar no curso do presente trabalho. A pujança e o potencial verificados na 
aludida técnica, diante de uma sociedade cada vez mais massificada e com 
inúmeras atividades repetitivas (o que reflete, peremptoriamente, no próprio desenho 
do Poder Judiciário), permitem concluir, sem ofensa à Constituição Federal 
(notadamente aos princípios do devido processo legal e do contraditório) e 
prestigiando o princípio da igualdade, pela possibilidade de se estender a norma 
nela contida também para o autor, ao qual passaria a ser franqueada, mediante 
alteração legislativa, igual benesse à conferida ao réu, em semelhantes condições. 
 
 
Palavras-chave: Técnicas de sumarização e uniformização. Constitucionalização do 
processo civil. Artigo 285-A do Código de Processo Civil. Improcedência e 
procedência liminar.  
 
 
 

 



  

ABSTRACT 
 
 
LIMA, Lucas Rister de Sousa. From the injunction dismissal to the judgment of 
injunction on merit: hypotheses of the incidence and application of the rule of article 
285-A of the Brazilian Code of Civil Procedure de lege lata and de lege ferenda. 
2014. 380p. Dissertation (Master in Law)-Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. São Paulo-SP, 2014. 

  

Over time and as society evolved, the civil procedural system has tended to conceive 
techniques intended to expedite judicial protection and case-law uniformity, in order 
to optimize the services provided by the Judiciary and make them more efficient. 
Article 285-A of the Brazilian Code of Civil Procedure embodies this trend, with 
features of both aspects and that, ultimately, in addition to abiding by the 
constitutional model in force, attempts to align it with and adapt it to new prevailing 
social standards (particularly in connection with dual jurisdiction) on behalf of 
procedural economy and rationality. This rule stands as a very important tool for 
better utilization of the civil procedural system in general, as a time-saving method for 
judges, clerks of justice and other practitioners of the law, avoiding the activities with 
little or no influence on the outcome of proceedings, thereby contributing to better 
adjudication results, with decreased expenditure of time and energy, as prescribed 
by the principle of timely judicial protection. Moreover, as it implies a substantial 
change in the how procedural acts unfold (beginning, in fact, at 'the end' of a 
proceeding’s first phase), empirical application of the technique is somewhat 
hampered, which is not to say that it should cease to be applied or, or that its 
contribution to the improvement of the system as a whole should be denied, as this 
study attempts to demonstrate. The technique’s power and potentialities in the face 
of an increasingly mass-oriented society with countless repetitive activities (and its 
clear reflections on the design of the Judiciary itself) allow concluding, without 
offense to the Constitution (especially the principle of due process and the 
adversarial principle) and in clear obedience of the principle of equality, in favor of 
extending the faculties of article 285-A of the Brazilian Code of Civil Procedure to the 
plaintiff as well, who would be granted the same privileges afforded to defendants 
under similar circumstances. 
 
 
Keywords: Summarization and standardization techniques. Constitutionalization of 
civil procedure. Article 285-A of the Code of Civil Procedure. Injunction judging of the 
dismissal and the injunction judgment of merits. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Versa o presente estudo sobre as hipóteses de incidência e aplicação da 

norma do art. 285-A no sistema processual civil pátrio, tendo como principal 

propósito esboçar a forma como deverá ocorrer a aplicação tradicional do citado 

dispositivo (de lege lata) a favor do réu e demonstrar a viabilidade da sua aplicação 

(de lege ferenda) igualmente a favor do autor, caracterizando, assim, uma 

verdadeira via de mão dupla 

Não obstante a norma que veicule o preceptivo em questão seja 

composta de apenas um artigo e dois parágrafos, é impressionante o potencial de 

controvérsia que a sua aplicação é passível de gerar no plano empírico. Daí a ideia 

central que move o presente trabalho: esmiuçar a forma como se dará a aplicação 

de tal dispositivo no curso do processo, ao longo das várias etapas do iter 

processual, procurando dele extrair os resultados esperados pelo legislador quando 

criou tal técnica, com vistas a otimizar e melhorar o rendimento da prestação 

jurisdicional, em prestígio e atenção, especialmente, aos princípios da eficiência e da 

tempestividade da tutela jurisdicional. 

Dentro desse contexto, o esforço de pesquisa será, portanto, mapear a 

forma como deverá ser aplicada a norma do art. 285-A no ordenamento processual 

civil pátrio. Para atingir este desiderato, será necessário, especificamente: (i) 

discorrer sobre a tendência do sistema processual quanto à criação de técnicas de 

sumarização da tutela jurisdicional e de uniformização da jurisprudência; (ii) 

evidenciar a constitucionalidade da disciplina do art. 285-A do Código de Processo 

Civil (CPC) e sua adequação ao modelo constitucional que abarca o processo e 

suas garantias; (iii) discorrer pontualmente sobre a técnica processual inserta no 

citado dispositivo; (iv) apontar os fatores que estão a justificar a necessidade de 

criação de instrumentos que concorram para a eficácia da prestação jurisdicional; e 

(v) analisar a possibilidade de admissão da procedência liminar em favor do autor, 

considerando que esta medida não conflita com o modelo constitucional pátrio. 

No que tange ao suporte metodológico, lançar-se-á mão da abordagem 

dedutiva e da técnica de pesquisa bibliográfica, ambas essenciais para conhecer e 

arregimentar o referencial teórico de base e só após realizar as respectivas 



 

 

 

17 

inferências, consoante a problemática então definida. Registre-se que os dados 

serão coletados a partir da melhor doutrina especializada, aí compreendidos livros, 

artigos, periódicos e sites que abordam o tema, sem olvidar o entendimento 

jurisprudencial sedimentado na exegese do art. 285-A no âmbito do processo civil 

pátrio. 

Com efeito, é imperioso salientar que, dada a complexidade do tema 

abordado, confirma-se a intenção da proposta inicial, de realizar a leitura mais 

completa possível das hipóteses de incidência e aplicação da norma do art. 285-A 

em nossa sistemática processual civil, de lege lata e de lege ferenda. 

Dessa forma, as considerações e reflexões realizadas nos dois primeiros 

capítulos serão, confessadamente, breves e com pesquisa restrita a poucos (mas 

respeitados) autores na maior parte das situações, especialmente quando versarem 

os temas tratados sobre assuntos que pouco se discute na doutrina. Por outro lado, 

haverá assuntos (máxime nos capítulos 3 e 4) que apesar de ainda despertarem 

certa controvérsia não poderão ser tratados com o necessário aprofundamento que 

comportam e merecem, porque, tal agir, igualmente fugiria da proposta inicial. É o 

caso, por exemplo, das condições da ação, dos pressupostos processuais, da 

possibilidade de julgamento parcial/cisão da sentença, da admissão da coisa julgada 

– e, consequentemente, rescisória – parcial, dos efeitos do recurso de apelação, 

além de conceitos hauridos do common law (como ratio decidendi, obiter dicta etc.), 

tutela da evidência, princípio da proporcionalidade, contraditório e duplo grau de 

jurisdição. É certo, de outra banda, que estes temas não podem ser simplesmente 

ignorados, daí a opção por tratá-los dentro dos limites aqui traçados e apenas com o 

grau de profundidade necessário para dirimir os problemas gerados pela aplicação 

do art. 285-A e auxiliar nas conclusões finais alcançadas no desfecho do presente 

trabalho, concentrando-se o foco maior, repita-se, na tentativa de sistematização e 

mapeamento do instituto no sistema processual civil pátrio.  

Em se tratando de estrutura, o estudo está dividido em quatro capítulos. O 

primeiro capítulo demonstra a tendência do sistema, influenciado por um novo 

modelo de processo, de criar técnicas de sumarização da tutela jurisdicional e 

uniformização da jurisprudência, chegando-se, então, ao artigo 285-A. Este 

comando do CPC materializa técnica mista de aceleração e uniformização que se 

presta para ratificar a evolução histórica do método de solução de conflitos e a 
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inegável tentativa, por parte do legislador, de procurar adaptar o processo à nova 

realidade que permeia a sociedade atual, criando técnicas hábeis a suprir as 

necessidades que hodiernamente emergem.  

A realidade atual é absolutamente diversa daquela em que se concebeu o 

Código Buzaid, na medida em que não mais se permite a concepção ou 

interpretação de quaisquer institutos ou técnicas processuais pela ótica do ideal 

liberal e individualista que permeou a criação daquele diploma. Tudo, agora, deve 

passar pelo processo de filtragem constitucional, a fim de que se possa extrair das 

normas infraconstitucionais o melhor sentido e a exegese mais afinada possível com 

a Carta Política em vigor e os valores que a informam. Tais observações 

propedêuticas sustentam e arrimam algumas das considerações apresentadas no 

curso do presente trabalho, especialmente as exaradas nos capítulos 3 e 4. Tanto 

isso é verdade que não se pode duvidar, hoje, da constitucionalidade do dispositivo 

sub examine, rente ao modelo constitucional do processo, haja vista ter este último 

mudado (e muito!) nos últimos tempos, a fim de tentar acompanhar a sociedade que 

ele busca tutelar e reger. Aludida norma teve o mérito de reconhecer e buscar gerir, 

de maneira racional e lógica, os conflitos de massa (principais responsáveis pelo 

congestionamento do Judiciário) exatamente a partir de onde eles se iniciam. 

Com a familiaridade da ideia e da intenção do legislador quando criou tal 

norma (inserta no art. 285-A do CPC), no curso do capítulo 3 será a vez de analisar 

a sua amplitude, as hipóteses e a forma como se dará a sua aplicação, 

especialmente se houver interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida 

(hipótese com a qual, curiosamente, parece não ter contado o legislador quando 

editou o dispositivo). Cingir-se-á tal análise, na maioria das vezes, aos problemas 

que assumem características e desenrolar próprio no caso do art. 285-A.  

Por derradeiro, após a verificação da pujança e do potencial da técnica 

processual em comento no que tange ao enfrentamento do crescente aumento da 

taxa de congestionamento do Judiciário, analisar-se-á, no quarto capítulo, a 

viabilidade – pela ótica constitucional – de se admitir a aplicação da norma do art. 

285-A a favor do autor, mediante alteração legislativa, concebendo tal técnica como 

uma via de mão dupla, para o fim de admitir o seu manejo tanto para julgar 

improcedente como procedente liminarmente um mesmo pedido. 
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CAPÍTULO 1 – TENDÊNCIA DO SISTEMA EM CRIAR TÉCNICAS DE 

SUMARIZAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E DE UNIFORMIZAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA 

 

1.1 TÉCNICAS – CONCEITO E FINALIDADE 

 

A técnica evidencia, por assim dizer, o meio pelo qual o processo se 

materializa e pratica seus atos; regula a forma como ele opera e a maneira como se 

dá a sua marcha.1 O processo, por sua vez, deve ser concebido como o veículo 

utilizado pelo Estado para, investido do poder jurisdicional, pacificar os conflitos e 

manter/restabelecer a paz social. Afigura-se, numa visão macroscópica do 

fenômeno, em procedimento argutamente engendrado e construído para permear e 

nortear a caminhada do jurisdicionado em busca da proteção dos seus direitos. 

No vernáculo (segundo o dicionário Houaiss), a técnica é o “conjunto de 

procedimentos ligados a uma arte ou ciência”. Transportada para o campo da 

ciência processual, tal definição não destoa desta concepção. 

Se a técnica for mal utilizada, certamente o processo não produzirá os 

resultados desejados e no tempo esperado. 2  Ela deve, pois, ser atentamente 

observada, a fim de legitimar e outorgar credibilidade ao próprio instrumento por 

meio do qual se operacionaliza, afiançando, em última análise, a isonomia entre as 

partes no curso do processo, com igual direito de influir no resultado final deste. 

As técnicas também funcionam como filtro, através do qual o magistrado 

reduz ou ceifa o trâmite daquelas demandas que já estão prontas para ser julgadas 

ou que se mostrem manifestamente inviáveis, como é o caso, respectivamente, do 

art. 330 e do art. 285-A do CPC, a fim de desonerar a máquina judiciária para que 

possa julgar demandas mais complexas e que justificam a observância do 

procedimento tradicional, com o desenvolvimento de todas as suas etapas.3  

                                            
1
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 26. 
2
 Para José Roberto dos Santos Bedaque, aliás, o emprego inadequado da forma seria um “dos 

grandes responsáveis pela demora do processo, pois o transforma em instrumento a serviço do 
formalismo estéril, não do direito material e da ordem justa” (Efetividade do processo e técnica 
processual, p. 32). 
3
 Quem chama atenção para esse aspecto é José Carlos Barbosa Moreira, para quem: “O emprego 

de melhor técnica reteria muitas iniciais no filtro do despacho liminar e poria termo à marcha de 
muitos pleitos sem necessidade de audiência de instrução e julgamento – num e noutro caso, com 
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Os dois principais objetivos da técnica, segundo Bedaque4, são outorgar 

segurança ao instrumento (que deve ser adequado e confiável, principalmente no 

sentido de garantir tratamento paritário às partes) e buscar que a tutela jurisdicional 

prestada chegue o mais próximo possível do resultado prático semelhante ao 

adimplemento voluntário das regras de direito substancial. 

As técnicas processuais que impulsionam e disciplinam o modus operandi 

do processo são concebidas à luz de valores e princípios que informam o sistema 

jurídico vigente, máxime os de índole constitucional, 5  segundo os quais o 

procedimento será construído e moldado. 

Pontual, a esse respeito, é a observação do precitado autor quando 

menciona que “[...] a análise do processo pelo ângulo da técnica preordenada à 

realização de direitos é complementada pela visão política desse fenômeno, 

segundo o qual é ele garantia da liberdade, dos bens e da própria vida do cidadão”.6  

Portanto, é imperioso que a análise das técnicas seja feita à luz dos seus 

respectivos objetivos e do instrumento (no qual se encontram elas inseridas) como 

um todo, segundo os fins políticos e sociais deste. A interpretação acerca do 

adequado manejo das técnicas deve ocorrer, nesse compasso, de acordo com o 

escopo precípuo e instrumental do processo, que é a proteção do direito material 

que é dele objeto, envolvendo muito mais do que a alteração de leis, mas a própria 

alteração da mentalidade do exegeta.7 E se, por vezes, a forma como a técnica se 

materializa conflitar com o escopo maior do processo, deve ela ceder em nome 

deste 8 , haja vista aquela se prestar, em última análise, precipuamente para 

assegurar às partes a isonomia e o contraditório no curso do processo, de molde a 

poderem participar de maneira paritária na formação da convicção do juiz, sem 

deixar, porém, que ela (a forma) se transforme em objeto de culto.9 

                                                                                                                                        
cristalino lucro do ponto de vista da efetividade. Esta, vale insistir, sofre danos múltiplos, toda vez que 
a vida de um processo se estende mais que o necessário: a lamentar não há só o gasto supérfluo de 
tempo e energias que a procrastinação do desfecho, já por si, representa, mas igualmente as 
repercussões desfavoráveis sobre a restante atividade do órgão judicial [...]”. (Efetividade do 
processo e técnica processual. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1997. (Sexta 
Série), p. 23-24). 
4
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 41-42, 45, 

77-78.  
5
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 72-73. 

6
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 42. 

7
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 89-90. 

8
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 170-171. 

9
 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 54. 
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Daí a ideia, impregnada e bastante aprofundada na tese de titularidade do 

aludido professor das Arcadas, de que não se pode pregar a observância cega e 

irrefletida da forma por si só, simplesmente porque “sempre foi assim”10  e sem 

atentar para o caso concreto e os fins (objetivos imediatos da norma) que o 

legislador pretendeu proteger ou tutelar ao impor este ou aquele agir em 

determinadas circunstâncias.11  

Com base nessas premissas e arrimado na visão do processo como 

procedimento realizado em contraditório, Bedaque12 sustenta que a admissão de 

modificação da forma previamente estabelecida ou a dispensa de um dado requisito 

processual poderá ocorrer em nome de valores maiores que permeiam o sistema. A 

forma, diz ele, seria o preço a ser pago pelo cidadão para ver respeitada a sua 

liberdade e se justificaria tão-somente enquanto necessária para assegurá-la. 

Dessa maneira, é forçoso concluir que “[...] a forma do ato processual e o 

formalismo do processo devem ser submetidos sempre a exame crítico, fundado nos 

princípios da economia processual, da ausência de prejuízo, da instrumentalidade 

das formas e, principalmente, do contraditório e da ampla defesa”.13  

No curso do processo, os atos e formalidades previstos pelo legislador 

devem ser visualizados à luz dos critérios apontados no parágrafo anterior e pelo 

viés constitucional, com esteio nos valores maiores que permeiam e informam o 

sistema para que o escopo precípuo do processo seja alcançado (sendo a forma 

mero meio para atingi-lo) 14 . E, para tanto, será imprescindível que o julgador 

apresente o necessário discernimento para amoldar o instrumento ao caso concreto, 

segundo as suas peculiaridades.15  

Nessa senda, será preciso, sempre, que a forma seja colocada ao lado do 

fim que se busca proteger/atingir com ela e, no mesmo compasso, em última 

                                            
10

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 98. 
11

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 66-67. 
12

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 56, 95-96. 
13

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 99. 
14

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 46. 
15

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 45. Ainda, 
adverte o autor: “Desde que observado o contraditório e não sejam prejudiciais a qualquer das partes, 
adaptações ao procedimento às necessidades do caso concreto atendem à ideia do processo justo, 
tal como regulado pela Constituição. Aliás, se inexistente qualquer razão maior para determinadas 
especificidades procedimentais, nada obsta a que seja adotada a ideia da fungibilidade nesta sede.” 
(Efetividade do processo e técnica processual, p. 63). 
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análise, com os fins do próprio processo (que é, não custa lembrar, a proteção do 

direito material da parte a quem assiste razão).16 Assim:  

Identificada a ratio legis, necessário verificar se a atipicidade 
concretamente examinada impede os objetivos do ato, se implica 
violação ao devido processo legal ou causa prejuízo às partes. Se 
não, ignora-se o vício ou não-observância da técnica, possibilitando 
que o valor mais importante seja alcançado: a entrega da tutela 
jurisdicional definitiva.17  

Para materializar o ponto para o qual se pretende chamar a atenção neste 

momento, dois exemplos emergem. O primeiro, diz respeito à intervenção do 

Ministério Público (MP) em processo em que subsistam interesses de menor em 

jogo. Se o menor sagrar-se vencedor na ação, independentemente da intervenção 

do promotor (cuja função naquele processo, vale a lembrança, seria proteger os 

interesses do incapaz), não faz sentido decretar a nulidade do processo, mesmo 

havendo dispositivo que comine nulidade absoluta quando não houver a participação 

do parquet. O segundo exemplo é o do próprio art. 285-A. Se a citação visa dar ao 

réu o direito de se defender de uma pretensão deduzida contra si, como reconhecer 

a nulidade ou a inexistência (para alguns autores) de processo unicamente porque o 

réu não foi citado, se a sua esfera jurídica não foi atingida? 

A toda evidência, em ambos os exemplos, o fim colimado pelas normas, 

que previam, respectivamente, a intervenção do MP (para defender os interesses do 

menor) e a citação do réu (para que este pudesse exercer o contraditório antes de 

ter a sua esfera jurídica atingida), foi alcançado. Tanto o menor como o réu não 

citado venceram as suas respectivas ações. Ou seja, obtiveram, ambos, o melhor 

resultado extraível daqueles feitos nos quais se discutiam interesses seus e a 

consentânea proteção do direito material no plano empírico. E a conclusão seria a 

                                            
16

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 60. E 
arremata: “Daí a ideia de sobredireito processual, constituído pelas normas destinadas a abrandar o 
rigor das consequências impostas pelo Código por descumprimento da técnica processual. Nessa 
linha, todas as regras sobre requisitos de validade do instrumento e condições de admissibilidade do 
julgamento de mérito devem ser interpretadas em conformidade com o fim visado pela formalidade 
em si e pelo processo como um todo. Somente assim será possível a identificação precisa da sanção 
adequada, a ser imposta pelo descumprimento da forma. Mas também, e principalmente, torna viável 
a desconsideração do vício se inexistente prejuízo em relação aos objetivos pretendidos com a 
forma.” (Efetividade do processo e técnica processual, p. 61). 
17

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 105. 
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mesma, ainda que não houvesse previsão explícita para a segunda hipótese (a do 

art. 285-A).18 

Dessa forma, as técnicas e os atos processuais (todos eles) devem ser 

concebidos pelo legislador e interpretados pelo aplicador do direito pelo viés 

mencionado no parágrafo anterior, com os olhos voltados invariavelmente para a 

situação de direito material e sua proteção, que é o objetivo precípuo da prestação 

jurisdicional.  

Nessa linha, é importante destacar ainda a importância do papel do juiz 

na consecução de tais objetivos e na correta interpretação das regras sobre 

nulidades e pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito, com vistas a 

evitar dilações e extinções (sem julgamento do mérito) indevidas, para o que poderá 

o magistrado controlar a própria regularidade do procedimento, adequando-o, por 

vezes, às especificidades do caso concreto.19 

As técnicas do julgamento antecipado (art. 330) e da causa madura (art. 

515, § 3º), por exemplo, constituem diferentes formas de aplicação do princípio da 

adaptabilidade e flexibilização do procedimento20, encampadas pelo legislador em 

diferentes graus de jurisdição. Em igual medida, o julgamento liminar de 

improcedência (art. 285-A) também se constitui em importante técnica de julgamento 

que, se bem utilizada, assim como as demais, pode gerar profícuos resultados em 

prol do bem comum e do interesse maior do processo. 

Na praxe forense, verifica-se, pois, a existência de toda sorte de técnicas 

concebidas para proporcionar uma adequada e eficiente prestação jurisdicional à 

população, rente à idiossincrasia social atual. Recentemente, inclusive, tem-se 

notado que as técnicas criadas, ora visam abreviar o trâmite do processo, 

conferindo-lhe mais celeridade e eficiência, ora buscam uniformizar a jurisprudência, 

em atenção e prestígio ao princípio da isonomia, o qual tem granjeado maior 

importância na sociedade. E, à medida que se avança nestas duas searas 

                                            
18

 Sem fazer menção explicitamente à situação do art. 285-A, que havia acabado de ser inserido no 
ordenamento quando foi publicado o seu livro, José Roberto dos Santos Bedaque já sustentava a 
possibilidade de o processo produzir efeitos e inclusive transitar em julgado eventual decisão nele 
proferida em desfavor do autor, sendo considerado existente e eficaz ainda que o réu não tivesse 
sido adequadamente citado, desde que a sentença fosse a este favorável. (Efetividade do processo e 
técnica processual, p. 461-462). Perfeitamente aplicável a lição, portanto, para a improcedência 
liminar. Tanto é assim que no prefácio do aludido livro, de autoria de Cândido Rangel Dinamarco, 
este faz menção ao então recém-introduzido (no ordenamento) art. 285-A. 
19

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 71. 
20

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 63. 
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(objetivando alcançar uma prestação mais célere e isonômica), constata-se uma 

paulatina redução no nível de importância do valor segurança, que tem sido cotejado 

e conciliado, casuisticamente, com os demais valores presentes no sistema, na ótica 

do princípio da proporcionalidade.21 

 

1.2 TÉCNICAS DE SUMARIZAÇÃO/ACELERAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL  

 

As chamadas técnicas de sumarização/aceleração da tutela jurisdicional 

são aquelas que, como o próprio nome evidencia, foram criadas pelo legislador 

pátrio para viabilizar a oferta de uma prestação jurisdicional mais rápida e, por 

corolário, tempestiva. Tais técnicas, como é cediço, sempre existiram no direito 

processual civil.22 Contudo, têm ganhado maior relevo e preferência do legislador 

nos últimos tempos, na medida em que a já endêmica morosidade do Poder 

Judiciário não é mais tolerada pela sociedade, que, cada vez com maior intensidade, 

exige uma resposta mais ágil e eficiente 23 , sob pena de, se assim não for, a 

prestação jurisdicional tornar-se inútil e estéril, segundo a atual concepção de justiça 

que predomina no seio da sociedade hodierna.24 E assim sucede porque, à medida 

que o sentimento da população muda em relação a um dado aspecto (no ponto em 

análise: não mais aceita passivamente, como sempre ocorreu, a demora na entrega 

                                            
21

 Bastante pontual, neste particular, é a observação de Fernando Gajardoni, quando assevera que: 
“Tanto no pertinente à elaboração das leis (vetor da política legislativa) quanto na aplicação (vetor 
hermenêutico), o princípio da economia processual exige que se conciliem os valores tempo e 
segurança, de maneira que se obtenha tutela tempestiva sem atropelamento de outros valores 
contemplados em nosso sistema. Isso não está a dizer, outrossim, que o fator segurança deva 
condicionar o fator tempo (o tempo ideal do processo é o necessário para que a decisão seja 
proferida com absoluta segurança). Se o que buscamos é efetividade, e se a celeridade é, na 
atualidade, a principal de suas condicionantes, melhor que se obtenha uma justiça de menor 
qualidade intrínseca (sumarização da cognição e do procedimento, reformulação dos modelos de due 
process), mas com maior eficácia social.” (Técnicas de aceleração do processo. São Paulo: Lemos & 
Cruz, 2003, p. 63-64). 
22

 Tanto que, segundo o registro de Ruy Zoch Rodrigues, a técnica de decidir antecipadamente (hoje 
tradicionalmente denominada de antecipação de tutela) teve a sua origem remota no direito romano. 
(Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência. São Paulo: RT, 
2010, p. 63-64). 
23

 Tanto que no Brasil, recentemente (com a EC n. 45/2004), a razoável duração do processo foi 
elevada a valor constitucional, como explicitado na seção 2.2.3. 
24

 Também reconhecendo a relevância da celeridade processual (que admite ser inclusive um dos 
objetivos do processo), José Roberto dos Santos Bedaque considera importante conciliá-la com o 
respeito ao contraditório e à simplicidade, de molde a reduzir o rigor formal e a decretação das 
nulidades. (Efetividade do processo e técnica processual, p. 165). O autor, ademais, comenta que até 
mesmo os países do common law têm procurado conferir maior rapidez ao procedimento, com a 
simplificação da técnica, lembrando não ser recente a insatisfação popular com o processo 
(Efetividade do processo e técnica processual, p. 75-77). 
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da prestação jurisdicional), as técnicas processuais, em rigor, devem acompanhar 

este sentimento. Isto porque, a despeito de as normas processuais, regra geral, não 

guardarem íntima relação com a realidade externa ao processo, como ocorre com as 

normas de direito material, constata-se que há certo grau de influência e relação de 

conexão entre as normas de direito material e processual. É dizer: molda-se este 

àquele, o quanto possível, para melhor protegê-lo. 

Nesse compasso, como adverte Rodrigues25, nota-se que, atualmente, 

“[...] a modernidade, com sua essência liberal, forjou um tipo de Estado, um tipo de 

jurisdição e um tipo específico de processo”. 

Essas novas técnicas, criadas e impostas pela nova ideologia 

predominante no seio social, com o fito de tornar menos burocrático e mais ágil o 

desfecho do processo, acabam, por outro lado, convivendo com o esquema 

tradicional do processo civil, cujo valor maior e mais proeminente sempre foi a 

segurança. Em um primeiro momento, visavam apenas aprimorar e incrementar, 

pontualmente, o modelo clássico. Posteriormente, quando se verificou o risco de 

colapso do sistema (que não tem estrutura adequada para dar vazão ao crescente 

aumento no número de demandas), as alterações se intensificaram, a ponto de 

modificar em muitos aspectos, como hoje se vê, a própria essência do processo civil 

brasileiro.26 Daí o inquestionável acerto na conclusão de Rodrigues, em sua tese de 

doutoramento, no sentido de reconhecer a coexistência, hoje, de dois tipos de 

jurisdição: a convencional (baseada no esquema clássico, voltada para os conflitos 

“não repetitivos”, cujo valor predominante ainda é a segurança) e a massificada 

(que, por força das peculiaridades a ela inerentes e, sobretudo, da própria 

repetitividade que permeia a situação de direito material, permite o “aproveitamento” 

de certos atos praticados em outros processos e, por corolário, viabiliza considerável 

redução no tempo de tramitação dos processos). 

Com tal raciocínio, arvorado em sólida base teórica (como adiante ficará 

evidenciado na seção 4.3.1.3.2), o autor arrima sua conclusão exarada em momento 

seguinte, posta como mote central de sua tese, no sentido de admitir a extensão da 

aplicação da técnica de antecipação de tutela também para os casos em que não 
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 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 58. 
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 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 58-59. 
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houver urgência, além das hipóteses já usualmente admitidas (como no caso de 

evidenciado o manifesto propósito protelatório do réu ou de pedido incontroverso). 

Propõe, estribado no pensamento de Teori Zavascki27, uma interpretação ampliativa 

do art. 273, § 6º, para o fim de admitir a concessão de tutela antecipada em 

demandas repetitivas, nas hipóteses em que o direito material se mostrar “evidente”, 

fazendo um paralelo, inclusive, para reforçar seu ponto de vista, com a “tutela da 

evidência” cunhada e defendida, já há algum tempo, pelo ministro Luiz Fux.28  

Dessa forma, como repetidas vezes aduz Bedaque ao longo do seu livro, 

intitulado “Efetividade do processo e técnica processual”, é preciso bom senso tanto 

do legislador como do exegeta na construção de um sistema melhor e mais 

eficiente. Do legislador, para a criação das técnicas necessárias para adequar o 

sistema às modificações da sociedade; do exegeta, para, em uma interpretação 

teleológica, finalística e sistemática, potencializar a sua aplicação dentro do sistema 

(de forma similar à realizada por Rodrigues em relação à tutela antecipada), no 

intuito de extrair o melhor resultado possível de cada uma delas. Melhor do que 

dispor de boas técnicas é termos bons aplicadores do direito, como não se cansam 

de proclamar a boa doutrina e a própria sabedoria popular. 

Outros exemplos de técnicas puras de aceleração são as do art. 330 do 

CPC, que permite ao juiz colocar termo à marcha processual antes do momento em 

que geralmente ela termina, e também do art. 515, § 3º, do mesmo codex, que versa 

sobre o chamado julgamento per saltum, em que o tribunal pode enfrentar a matéria 

de fundo no julgamento da apelação, ainda que a instância inferior não o tenha feito. 

Da doutrina de Gajardoni29 se extrai que as técnicas são concebidas para 

atacar as diversas facetas do problema. Há, dentro do processo, tempos de espera 

e tempos técnicos. Os primeiros dizem respeito aos chamados ‘tempos mortos”, 

relacionados propriamente com o trâmite “físico” do processo (juntada de 

documentos, remessa à conclusão etc.), enquanto os últimos aludem aos prazos 

necessários para o regular desenvolvimento do processo (prazo para as 

manifestações, realização de audiências etc.).  

                                            
27

 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 109-110. 
28

 Para uma rápida e resumida análise de sua interessante proposta, ver RODRIGUES, Ruy Zoch. 
Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 186-214.   
29

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo, p. 74. 
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As técnicas, além de pretenderem atacar esses “gargalos” da prestação 

jurisdicional, também buscam a chamada “deformalização” do processo, que, 

segundo o citado autor, envolve a sumarização da cognição e dos procedimentos, 

seja por meio de autocomposição, seja com instrumentos idôneos a coibir o 

emprego, pelas partes, de expedientes procrastinatórios.30  Frisa, por outro lado, 

como ressalvado também por Bedaque e Barbosa Moreira, que para se atingir tal 

objetivo não bastam boas leis; são necessários, também, o conhecimento adequado 

e a utilização da técnica processual pelo operador do direito, a fim de que se possa 

extrair do sistema o máximo de rendimento.31  

 

1.2.1 Sumarização formal, substancial e probatória 

 

Para Rodrigues, há basicamente duas maneiras de agilizar o trâmite do 

processo: as chamadas técnicas de aceleração formal e substancial.32 No primeiro 

caso, não há alteração do modelo tradicional nem prejuízo do amplo debate no 

campo probatório: trabalha-se com a redução/supressão de atos ou fases do 

processo, como ocorre, no procedimento sumário ou até mesmo nos juizados.33 A 

outra técnica de sumarização (a substancial), por outro lado, procura reduzir o 

número de matérias passíveis de discussão, sem que, necessariamente, seja 

preciso modificar o procedimento. 34  É o caso das ações de consignação em 

pagamento, possessórias, embargos de terceiro, busca e apreensão, entre outras, 

nas quais o legislador restringe, propositadamente, o número de matérias que 

podem ser veiculadas e debatidas pelas partes ao longo do processo, com o nítido 

intuito de conferir agilidade ao trâmite do feito.  

                                            
30

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo, p. 76. 
31

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo, p. 156-157. 
32

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 59-60. 
33

 Segundo Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, o que justifica a escolha por tal modalidade de 
sumarização procedimental “[...] é a simplicidade do direito em questão e a menor complexidade da 
matéria fática, o que é condição suficiente para que sejam reduzidos e simplificados prazos, fases e 
termos procedimentais”. Ela ainda frisa que, “[...] quando se sumariza apenas o procedimento, 
preservam-se as garantias fundamentais dos litigantes, notadamente o indispensável contraditório, 
razão pela qual não há maiores problemas em se conceber que as decisões ali proferidas recebam o 
selo da coisa julgada material.” (O devido processo legal e a concessão de tutelas de urgência. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 192, fevereiro 2011, p. 256). 
34

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 60. 
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É comum ocorrer, também, de ambas as técnicas serem utilizadas 

conjuntamente, como se dá, v.g., nas próprias ações possessórias, em que, além da 

limitação da cognição vertical (sumarização substancial), há possibilidade de 

concessão de medida liminar (sumarização formal). Atualmente, aliás, com a 

generalização e a extensão do uso da tutela antecipada para todo e qualquer tipo de 

procedimento, ficou mais corriqueira e comum tal possibilidade.  

Rodrigues faz também alusão a um terceiro tipo de limitação verificada no 

campo probatório – como a que ocorre no mandado de segurança, por exemplo, 

classificando-a igualmente como técnica de aceleração.35 O autor, porém, não diz 

em qual das duas categorias anteriores se encaixaria tal técnica e supõe-se que 

assim o fez por se tratar de um tertium genus, na medida em que não é passível de 

encaixe em nenhuma das outras duas modalidades, seguindo os critérios e as 

premissas acima elencados. 

A aludida restrição procedimental, agora no campo probatório, justifica o 

acréscimo de mais uma categoria na classificação de Rodrigues, para incluir 

também a técnica de “sumarização probatória” como forma de agilizar o desenrolar 

da marcha processual. Outros exemplos em que se verifica a utilização de tal 

técnica aludem à reclamação constitucional e à própria exceção de pré-

executividade, nas quais, a exemplo do mandado de segurança, apenas se admite a 

prova documental pré-constituída. 

 

1.3 TÉCNICAS DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

 

Ao lado das técnicas de aceleração da atividade jurisdicional, há, 

outrossim, as técnicas de uniformização da jurisprudência. Estas, como o próprio 

nome indica, têm como principal escopo fazer valer, para o maior número de 

processos possível, o entendimento predominante em nossos tribunais acerca de 

determinado assunto. Evidente que, se bem aplicadas, as técnicas de uniformização 
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 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 61. 
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da jurisprudência acabam servindo também como importante forma de agilizar a 

entrega da prestação jurisdicional, abreviando o trâmite processual.36 

Nessa linha, as técnicas de uniformização da jurisprudência objetivam, 

em última análise, prestigiar aquilo que Teresa Wambier considera ser umas das 

mais relevantes funções do direito, qual seja, a de “gerar previsibilidade”.37 Ademais, 

à medida que se busca uniformizar um dado entendimento acerca de um tema 

específico, confere-se, por corolário, relevo e força ao princípio da isonomia, cada 

vez mais caro e proeminente para a sociedade atual. 

Para utilizar a jurisprudência como forma de abreviar e proporcionar uma 

prestação jurisdicional mais justa e isonômica, é necessário, porém, que se aprenda 

primeiro, com a tradição do common law, a melhor forma de fazê-lo e manuseá-la.  

Como alerta Nunes, não se pode fazer uso desta importante ferramenta 

de forma “atabalhoada e mecânica”38, como nossos tribunais têm feito muitas vezes, 

no afã de julgar o maior número de feitos dentro do menor tempo possível. 

O mencionado autor sustenta a necessidade de convergência entre os 

sistemas do civil law e do common law, com a observância de algumas premissas 

essenciais para aplicação consentânea dos precedentes em nossa sistemática, seja 

no momento da sua formação, seja na maneira de aplicação em outros casos. Aduz, 

em síntese, a observância dos seguintes aspectos: 1) a necessidade de utilização 

de uma decisão como paradigma para resolver outros casos apenas quando já 

esgotado e exaustivamente discutido o tema nos tribunais (sempre se tendo em 

mente a ideia de que a formação de um precedente-padrão dificilmente ocorre a 

partir de um único julgado); 2) verificação do histórico do tribunal, no curso do 

tempo, sobre a aplicação ou interpretação daquele tema; 3) respeito à jurisprudência 

consolidada na corte por parte dos seus próprios membros (que, rigorosamente, até 

mesmo para dar exemplo, são os primeiros que devem obedecê-la); 4) aplicação 

                                            
36

 Exemplos de técnicas dessa ordem não faltam, a saber: súmulas (vinculantes, persuasivas ou 
impeditivas de recursos), repercussão geral, recursos repetitivos, permissão de julgamento 
monocrático pelo relator etc. 
37

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: _____ (Coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 14. Segundo destaca a precitada autora: “É impressionante a 
quantidade de autores do direito anglo-saxônico, principalmente o inglês, que se preocupam 
abertamente com o dilema entre a necessidade de o direito gerar segurança, no sentido de 
previsibilidade, e a de que seja adaptável, para, efetivamente, servir a sociedade”. (Precedentes e 
evolução do direito. In: _____ (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 18-19). 
38

 NUNES, Dierle José Coelho. Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 263. 
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discursiva do precedente, ou seja, demonstrar, ao longo da fundamentação, o 

porquê da aplicação de um dado precedente àquele caso concreto, de maneira 

detalhada e minuciosa (diferentemente do que se tem feito, atualmente, com as 

súmulas, por exemplo, quando ao menos se busca conhecer os precedentes que a 

elas deram origem, limitando-se à leitura da redação do enunciado para aplicá-las); 

5) identificar e separar a ratione decidendi (“nexo estrito de causalidade jurídica 

entre o fato e a decisão”) do obiter dicta (que é todo o restante do julgado não 

enquadrado como ratione decidendi), nos julgados utilizados como paradigma, 

utilizando-se como padrão decisório passível de aplicação em outros julgados 

apenas a primeira, que representa o núcleo de maior importância do decisum e 

constitui o seu “elemento vinculante”; 6) instituição/concepção de técnicas aptas a 

distinguir (quando os casos não forem iguais) e superar (por força da mudança 

social) o padrão decisório.39  

A atuação dos nossos tribunais (especialmente os superiores) nesse 

sentido certamente lhes permitirá chegar mais perto do que a sociedade espera de 

uma autêntica “Corte de Precedentes”, que tem como principal objetivo ajudar na 

exegese das leis novas, superar entendimentos ultrapassados e uniformizar um 

dissenso já existente sobre dada matéria.40 Mas, para que assim ocorra, Nunes 

salienta que é:  

[...] necessário analisar se em nosso país nossos Tribunais 
superiores constroem, aplicam e interpretam adequadamente 
precedentes ou se nós apenas formamos julgados (decisões isoladas 
e mal dimensionadas) e a elas atribuímos força de padrão decisório 
para resolver um problema quantitativo de nosso sistema.41 

A necessidade de utilização dos julgados com viés uniformizador também 

merece destaque, não com finalidade preventiva (como ocorre, por vezes, no CPC 

vigente e no projetado). Assim, não é porque uma demanda evidencie grande 

potencial multiplicador que o Judiciário, percebendo tal condição, deva “afetar” de 

plano, por exemplo, determinado processo ou tomar medidas para uniformizar o 
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 NUNES, Dierle José Coelho. Processualismo constitucional democrático e o dimensionamento de 
técnicas para a litigiosidade repetitiva. A litigância de interesse público e as tendências ‘não 
compreendidas’ de padronização decisória. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 199, set. 2011, p. 
66-69. 
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 NUNES, Dierle José Coelho. Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 267. 
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 NUNES, Dierle José Coelho. Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 267. 
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entendimento sobre aquela matéria, já no primeiro momento que tiver contato com a 

temática, antes mesmo de o dissenso efetivamente se instaurar na jurisprudência. 

Os julgados-padrões, em rigor, só poderão ser aplicados para outros feitos após 

cumpridas as etapas mencionadas sucintamente nos parágrafos anteriores e, 

especialmente, após ter ocorrido o salutar debate acerca da matéria na doutrina e 

nos tribunais pátrios, sob pena de violar o devido processo legal, o contraditório e o 

amplo acesso à justiça.42 

A jurisprudência tem mesmo de ser valorizada e isso é inconteste, afinal, 

o prestígio à jurisprudência dominante, a um só tempo, proporciona mais efetividade 

ao processo, confere relevo ao princípio da isonomia e, por fim, deflagra maior 

segurança e previsibilidade no que tange à atividade jurisdicional.43 Contudo, tal 

valorização deve ser feita nos moldes aqui preconizados, sob pena de se ter uma 

falsa impressão de efetividade, isonomia e segurança. 

A consentânea aplicação da jurisprudência, por esse viés, dar-se-á por 

intermédio do bom uso das técnicas existentes no sistema processual pelo 

magistrado, seja para em um primeiro momento “formá-la” de maneira segura e 

confiável (após intenso debate) e em momento seguinte estender o entendimento 

“formado” para outros casos similares, com a adoção de procedimento mais célere e 

expedito, quando poderá suprimir, inclusive, determinadas etapas previstas no iter 

procedimental da chamada jurisdição convencional. 

O magistrado que agir dessa maneira estará valorizando, com a 

apropriada intensidade, o princípio da isonomia, o qual, especialmente no processo 

civil, exerce influência tanto sobre o legislador como em relação ao magistrado. Tal 

influência se evidencia na necessidade de orientar o legislador na criação de 

técnicas que confiram paridade de armas aos litigantes no curso do feito, a fim de 

poderem, em igualdade de condições, inspirar a decisão final a ser proferida. Em 

relação ao juiz, serve como admoestação para o fim de ser proferida uma mesma 
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 NUNES, Dierle. Precedentes, padronização decisória preventiva e coletivização. In: WAMBIER, 
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 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
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decisão àqueles que se encontrem em idênticas condições, pela ótica do direito 

material.44 

 

1.4 TENTATIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DAS TÉCNICAS 

  

As modalidades de técnicas mencionadas linhas atrás, na verdade, 

prestam-se para o mesmo fim: viabilizar a entrega de uma prestação jurisdicional 

mais qualificada e justa (sempre na ótica do direito material subjacente). E, para que 

se alcance uma decisão que a sociedade considere legítima nos dias atuais, será 

preciso, máxime, que se dê maior relevo ao tempo de entrega de tal decisum e que 

este seja proferido da maneira mais isonômica possível, para aplicar (no caso 

concreto) o mesmo entendimento exarado em outros processos similares julgados 

pelos tribunais superiores ou, apenas, para conferir igualdade de armas para todos 

os que figuram no processo (na extensão da necessidade que a consentânea 

proteção dos seus direitos requerer), especialmente em favor dos seus principais 

protagonistas: o autor e o réu. 

A despeito da classificação antes referida, na realidade, como se infere 

dos exemplos encontrados na prática, é possível verificar a utilização de várias 

técnicas, configurando técnicas mistas, por assim dizer, haja vista possuírem, muitas 

vezes, dupla finalidade. É dizer: prestam-se tanto para acelerar o andamento dos 

processos como para uniformizar a jurisprudência. É o caso do art. 557 do CPC, que 

permite o julgamento liminar e monocrático, pelo relator, do recurso manejado por 

uma das partes (o que denota uma nítida feição de técnica de sumarização formal), 

utilizando como substrato para tal agir, entre outras contingências eleitas pelo 

legislador, o entendimento consolidado na própria jurisprudência dos tribunais 

superiores (a evidenciar, por sua vez, o seu inegável escopo uniformizador da 

jurisprudência). Tal particular, porém, não esvazia a utilidade da classificação, a qual 

deverá utilizar como critério o objetivo predominante e preponderante da técnica 

analisada, verificando se ela possui viés com maior carga de aceleração ou de 

uniformização, a exemplo do critério utilizado por Pontes de Miranda para a 

concepção da classificação quinária das sentenças. No caso do exemplo citado (do 
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art. 557), o que sobreleva é a característica de sumarização dessa técnica, que 

autoriza o relator a suprimir alguma das fases do iter procedimental do recurso 

dentro do tribunal. Portanto, deve ela ser considerada uma técnica de aceleração, 

sem descurar, porém, da sua finalidade igualmente uniformizadora. 

Dessa maneira, é normal, aliás, que na criação e aplicação de cada uma 

das mencionadas técnicas, com o passar do tempo, ora prevaleça um valor 

constitucionalmente garantido, ora prevaleça outro, mas ambos deverão ser 

modelados e sopesados segundo a ideologia que impera na sociedade naquele 

momento.45  

Em regra, os valores que mais se alternam nesse pêndulo são a 

segurança e a rapidez. Ultimamente, contudo, este último tem levado certa 

vantagem em relação ao primeiro, dada a mudança de ideologia da sociedade atual, 

que, além de não mais aceitar uma resposta tão demorada do Poder Judiciário, 

procura, com inteligência e fortemente influenciada pelos ditames do common law, 

valer-se dos resultados alcançados na chamada jurisdição massificada para a 

concepção de um procedimento mais célere, que acaba aproveitando os resultados 

de outros processos anteriores em que se debateu a mesma questão de fundo, sem 

a necessidade de prática de todos os atos processuais ordinariamente previstos. 

O fio condutor, agora, é a efetividade do processo: busca-se aproveitar 

atos já praticados e decisões proferidas em processos anteriores, muitas vezes 

contra o mesmo réu, e aplicá-los a todos os casos iguais, com inegável abreviação e 

otimização do procedimento. Daí a necessidade de cautela e parcimônia na 

formação do precedente desde o primeiro grau de jurisdição, dado o seu potencial 

efeito multiplicador e a possibilidade de aplicação para um sem-número de outros 

processos. 

Para uma tentativa de sistematização das técnicas de aceleração e 

uniformização da atividade jurisdicional, imperiosa é a observância do modelo 

                                            
45

 “Assim, se, em um primeiro momento, a ciência processual consagrou determinados institutos com 
o escopo de buscar o máximo de segurança jurídica possível, ainda que em detrimento de outros 
valores igualmente caros ao direito, nada impede que tais construções deem lugar a outras, abrindo 
mão de parcela dessa segurança, em benefício da justiça e da efetividade, desde que compatíveis 
com os valores de dada sociedade, notadamente aqueles consagrados na Constituição Federal, que, 
em matéria processual, delineiam, na expressão de Cassio Scarpinella Bueno, o ‘modelo 
constitucional de processo civil’.” Cf. MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência 
uniformizada como estratégia de aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Coord.). Direito jurisprudencial, p. 358. 
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constitucional do processo civil (que esboça e desenha o limite das técnicas) e do 

valor buscado por este modelo (que consiste, hoje, no direito a uma prestação 

jurisdicional efetiva e em tempo razoável), com a releitura dos princípios processuais 

em sintonia com estes valores, que deverão ser respeitados tanto na formação do 

precedente como na concepção e bom emprego das técnicas.46 

O princípio da motivação tem especial aplicação e relevo para que ocorra 

uma correta utilização das técnicas no ordenamento pátrio, na medida em que é 

utilizado como importante forma de conferir legitimidade à decisão, especialmente 

quando proferida com base na prévia uniformização da jurisprudência. Deve a 

decisão-paradigma ter considerado tanto os argumentos postos pelas partes no 

processo em que foi proferida como os demais elementos suscitados pelos 

eventuais intervenientes ou pela própria comunidade sobre a temática. Necessário, 

também, que fiquem evidenciadas, no corpo da decisão, a atualidade do 

entendimento jurisprudencial aplicado (com a citação de acórdãos e julgados 

demonstrando tal particular) e a razão da sua aplicação ao caso sub judice.47 

A aplicação dessas técnicas exige a adaptação e a conformação do 

procedimento, segundo os valores preconizados na Carta Constitucional, podendo 

haver restrição de determinados princípios em nome de outros de maior importância. 

Neste particular, é interessante verificar a forma como se mitiga o princípio do juiz 

natural, por intermédio do manejo das técnicas de aceleração, em nome da razoável 

duração do processo. É o que ocorre na hipótese da súmula impeditiva de recursos 

(art. 518, § 1º, do CPC) e dos recursos repetitivos (arts. 543-B, § 3º e 543-C, § 7º), 

nos quais o diploma processual civil outorga legitimidade a um órgão (que não é o 

originariamente competente) para aplicação de um entendimento consolidado em 

um órgão superior.48  

A delegação de competência apontada é mais do que legítima, afinal, 

prestigia a razoável duração do processo, a efetividade da jurisdição e a economia 

processual, podendo ser realizada, no dizer de Monnerat49: 

                                            
46

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 358-359. 
47

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 365-366.  
48

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 368.  
49

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 368. 
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[...] pela lei nas hipóteses em que ocorrer dois requisitos cumulados: 
(a) pacificação do entendimento no âmbito da corte competente para 
julgar o recurso; e (b) delegação de competência para um órgão de 
jurisdição inferior, geralmente o prolator da decisão recorrida que se 
limitará a reproduzir o entendimento consagrado. 

Em síntese, na organização e sistematização das técnicas, tanto para 

concebê-las como para aplicá-las e interpretá-las, deve-se ter sempre em mente a 

ideia de que o processo serve, sim, às partes, mas também, e principalmente, à 

sociedade.  

Para Gajardoni50, o ideal é que se busque, com o tempo, estender as 

técnicas de sumarização para todos os tipos de direitos tutelados em juízo. Não há, 

segundo ele, direitos maiores ou menores. Todos eles têm de receber a mesma 

tutela e de forma tempestiva. Daí a sua conclusão, no sentido de ser necessário 

prestigiar a criação de institutos voltados à aceleração dos serviços jurisdicionais 

que visem a atacar todos os pontos de estrangulamento do sistema, a exemplo do 

pretendido no capítulo 4 deste estudo.  

Nosso atual modelo processual 51 , contudo – diferentemente do 

ordenamento português, por exemplo –, afigura-se um tanto quanto engessado 

nesse particular, sem conferir maior liberdade ao magistrado (que fica, não raro, 

atrelado aos prévios modelos indicados pelo legislador) para adaptar o processo e 

as técnicas que constroem o procedimento às especificidades da causa durante o 

seu curso.52  

                                            
50

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Técnicas de aceleração do processo, p. 73-74. 
51

 No CPC projetado, houve tentativa de se avançar nesse quesito, com a inserção (na versão 
originária do anteprojeto) do art. 151, § 1º: “Quando o procedimento ou os atos a serem realizados se 
revelarem inadequados às peculiaridades da causa, deverá o juiz, ouvidas as partes e observados o 
contraditório e a ampla defesa, promover o necessário ajuste”. Tal dispositivo, porém, não resistiu à 
pressão e foi suprimido no Senado e não voltou a aparecer nas versões seguintes. 
52

 O novo CPC português, que entrou em vigor em 01/09/2013, tem interessantes disposições nesse 
sentido, ao conferir ampla liberdade ao magistrado para ‘modulação’ do processo segundo as 
peculiaridades do caso concreto e desde que ouvidas as partes, conforme se extrai dos artigos 6º e 
547, a seguir transcritos:  
“Art. 6º - Dever de gestão processual 
1 – Cumpre ao juiz, sem prejuízo de impulso especialmente imposto pela lei às partes, dirigir 
ativamente o processo e providenciar pelo seu andamento célere, promovendo oficiosamente as 
diligências necessárias ao normal prosseguimento da ação, recusando o que for impertinente ou 
meramente dilatório e, ouvidas as partes, adotando mecanismos de simplificação e agilização 
processual que garantam a justa composição do litígio em prazo razoável.” 
“Art. 547 – Adequação formal 
O juiz deve adotar a tramitação processual adequada às especificidades da causa e adaptar o 
conteúdo e a forma dos atos processuais ao fim que visam atingir, assegurando um processo 
equitativo.” 
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O simples estudo vocacionado ao adequado manejo das técnicas, por 

meio do qual se busca colmatar as lacunas que o sistema convencional não supre 

satisfatoriamente, tem o mérito, por si só, de demonstrar o avançado grau de 

evolução do processo pátrio, na busca de soluções para os problemas encontrados 

e não resolvidos a contento.53 

 

1.5 O ARTIGO 285-A: UM MISTO DE SUMARIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO 

 

O artigo 285-A, técnica que interessa mais de perto ao presente estudo, 

enquadra-se, prima facie, como autêntica técnica de sumarização formal 54 , na 

medida em que, visando acelerar o procedimento, autoriza a supressão das fases de 

citação, defesa e de instrução, e permite que o magistrado passe diretamente à fase 

decisória, desde que preenchidos os requisitos estatuídos no aludido dispositivo 

legal. 

Endossando o afirmado no parágrafo anterior, Monnerat entende tratar-se 

a inovação muito mais de técnica de aceleração da atividade jurisdicional do que, 

propriamente, de técnica de uniformização da jurisprudência (eis que a 

uniformização seria alcançada apenas dentro do mesmo juízo). Segundo ele, no 

artigo em comento o legislador (quando condicionou a sua aplicação aos 

precedentes do juízo) teria optado por critérios diversos do escolhido em outros 

mecanismos de aceleração, como é o caso dos artigos 518, § 1º, e 557 do CPC, que 

falam em “súmula” e em “jurisprudência dominante”.55  

Apesar de a literalidade do dispositivo sugerir o acerto da conclusão 

supra, verificou-se que, na prática, vem prevalecendo a orientação (tanto na doutrina 

como na jurisprudência) de que o entendimento reiterado do juízo deve estar 

alinhado com o das instâncias superiores (conforme melhor se demonstrará na 

seção 3.7.3), especialmente dos tribunais de superposição, para que se possa 

                                            
53

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 76. 
54

 Nesse mesmo sentido, confira-se: BUENO, Cassio Scarpinella. Ação direta de 
inconstitucionalidade – intervenção amicus curiae. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 138, 
agosto 2006, p. 177. 
55

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 455-456; 
MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Primeiras aplicações do art. 285-A do CPC. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 157, mar. 2008, p. 234-235. 
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admitir o julgamento “antecipadíssimo” da lide, com esteio no art. 285-A. Destarte, 

por esse viés, inegável é a feição de técnica de uniformização da jurisprudência que 

o dispositivo acabou assumindo, em sua melhor exegese, considerando o seu 

aspecto teleológico e finalístico dentro do sistema. 

Não obstante não se possa ignorar a nítida natureza híbrida da 

mencionada técnica – que seguramente possui um colorido de sumarização e 

uniformização –, seguindo o critério da preponderância aventado anteriormente (na 

seção 1.4), o que prevalece na classificação do dispositivo é o seu indisfarçável viés 

de técnica de aceleração procedimental, que busca, desde o ajuizamento da ação – 

ainda que, geralmente, guiando-se pelo entendimento exarado na jurisprudência 

consolidada –, abreviar o quanto possível o tempo de entrega da prestação 

jurisdicional.  

O que prepondera na essência do art. 285-A do CPC é o objetivo de 

conferir celeridade ao procedimento e efetividade ao processo, suprimindo etapas 

que acabam, por assim dizer, sendo aproveitadas de debates travados em outros 

feitos que versam sobre a mesma temática e que, não raro, envolvem as mesmas 

partes (como é o caso dos chamados litigantes habituais: bancos, empresas de 

telefonia, Fazenda Pública etc.).  

Em suma, na esteira do que melhor se explicitará nos capítulos seguintes, 

como já se sabe o provável desate da contenda, antecipa-se a decisão de mérito 

que apenas seria proferida após a citação do requerido e o regular/ordinário 

processamento da demanda. 

O dispositivo em comento, além da sua natureza híbrida (com feição 

aceleradora e uniformizadora), igualmente evidencia e traduz parte do sentimento 

que se tem em relação ao futuro da jurisdição no Brasil, uma vez que ratifica a ideia 

(recorrente) de objetivação do processo (o qual, aliás, tende a voltar a ser o novo 

eixo metodológico do direito processual civil e vê até mesmo alguns de seus dogmas 

questionados, quando se admite, v.g., a sua existência mesmo sem citação e sem 

contraditório), reconhece a existência de uma jurisdição de massa e confere papel 

de destaque à jurisprudência – que, aliás, vale a ênfase, começa a ser desenhada 

desde a primeira instância –, dado o seu potencial efeito multiplicador, além do fato 

de uma decisão, mesmo proferida em processo de natureza individual, poder 
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influenciar um sem-número de outros processos, abreviando-lhes inclusive o trâmite, 

em primeira ou em instâncias superiores. 

Alinhado ao exposto no parágrafo anterior, interessante é a constatação 

de Rodrigues acerca do art. 285-A, quando reconhece ser este dispositivo a primeira 

iniciativa do legislador no sentido de positivar a jurisdição massificada em primeiro 

grau.56  

Em face da tendência evolutiva do sistema processual, de mitigação cada 

vez maior do contraditório e construção de técnicas hábeis a dar vazão à jurisdição 

massificada, o dispositivo em comento representa um passo quase natural no 

caminho desta evolução.57 E tamanha foi a mitigação do contraditório, neste caso, 

que o ministro Luiz Fux 58  chegou a taxar a “novidade” de tutela da evidência 

“inversa”’. Ramos59, por sua vez, considerou-a verdadeira antecipação de tutela em 

favor do réu, o que, em última análise, acaba por evidenciar a preocupação do 

legislador também com o réu e a simetria que deve existir entre ele e o autor. 

Nas situações retratadas no dispositivo sub examine, como adiante se 

verificará, institui-se, deveras, um contraditório posterior, que apenas será 

instaurado se o autor assim o desejar, interpondo recurso contra a decisão liminar 

de improcedência. Assim ocorre porque (i) a matéria já é conhecida do juízo (por já 

ter sido amplamente debatida em outros processos)60 e (ii) por não haver risco de 

prejuízo para o réu, considera-se desnecessário o vetusto contraditório inicial. 

     

 

 

                                            
56

 O autor lembra ainda que, “Ao prever o intercâmbio entre julgamentos anteriores e futuros, a 
técnica impulsiona o juiz para além do ambiente individual do processo, levando-o a pensar no 
segmento litigioso como um todo, em um tipo de reflexão, inclusive no âmbito estratégico, que de 
alguma maneira contribui para romper o caráter individualista do processo e da jurisdição 
convencional”. (RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o 
requisito de urgência, p. 162). 
57

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 87. 
58

 FUX, Luiz. A reforma do processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 28.  
59

 RAMOS, Glauco Gumerato. Resolução Imediata do Processo. In: NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 
11.277/2006 e 11.280/2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 379. 
60

 “A resolução imediata é resultado de um procedimento sumarizado decorrente de cognição sumária 
fundada em anterior cognição exauriente já experimentada em ‘outros casos idênticos’.” RAMOS, 
Glauco Gumerato. Resolução Imediata do Processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. 
(Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 
11.280/2006, p. 377. 
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CAPÍTULO 2 – CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO E SUA ADEQUAÇÃO 

AO MODELO CONSTITUCIONAL DO PROCESSO 

 

 

2.1 A CRISE DO LEGALISMO E O NOVO PAPEL DO MAGISTRADO 

 

  

O ápice da atual fase de evolução do processo civil ocorre com o 

fenômeno que Bueno chamou de “crise do legalismo”: hodiernamente e após 

constatar-se que a norma de direito material, isoladamente, já não é suficiente para 

tutelar e afastar todas as possíveis lesões a direitos considerados importantes 

(rectius: protegidos) pelo ordenamento, tem-se admitido a atividade criativa do 

cientista do direito e do magistrado61 ao atuar62 no sentido de buscar a melhor e 

mais justa decisão para o caso concreto, que atenda e considere, inclusive, todos os 

demais valores dispersos na sociedade (os chamados elementos “não jurídicos”).63 

Essa postura já se teria irradiado para todos os demais ramos do direito, não sendo 

exclusiva do direito processual civil.64  

Ao efetuar tal constatação, o precitado autor ainda invoca, para arrimar 

sua conclusão, os escritos do austro-americano Hans Kelsen (em sua Teoria Pura 

do Direito), o qual não negava a influência que outros valores (não jurídicos) 

                                            
61

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático. 
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 12-13. A propósito da atividade criativa do magistrado (que ele 
reconhece, porém, ser diferente da atividade do legislador), ver as considerações do mesmo autor, 
nas páginas 28 e 29 da mesma obra.  
62

 Em abono a tal ilação, vale invocar os ensinamentos de Kars Engisch, o qual chega a equiparar o 
conteúdo da atividade dos juízes e funcionários da administração, no julgar, à atividade do legislador. 
ENGISCH, Kars, Introdução ao pensamento jurídico, p. 207 apud BUENO, Cassio Scarpinella. 
Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 11.  
63

Dessa forma, segundo Cassio Scarpinella Bueno: “O atual estágio do pensamento jurídico é 
conscientemente valorativo; é, conscientemente, aberto à captação e à compreensão dos valores 
dispersos da sociedade; é, conscientemente, problemático. Se isso, pensamos, já ocorria, de alguma 
forma, na evolução ‘tradicional’ do pensamento jurídico – mesmo que de forma inconsciente, pelo 
menos do ponto de vista atual e crítico da história da evolução do pensamento jurídico -, na 
atualidade, o elemento ‘não jurídico’ é expressamente levado em conta pelo ‘cientista’ e pelo 
‘aplicador’ do direito. Ele integra a própria ‘matéria-prima’ que o legislador do direito tem de manusear 
para resolver os problemas jurídicos que lhe são dados para resolução, contextualizando-os 
adequadamente quando solucionado cada caso concreto que lhe é apresentado.”  (Amicus curiae no 
processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 12). 
64

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
10-11. 
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exerciam sobre o “aplicador” do direito (excetuava, contudo, o influxo de tais valores 

para o “cientista” do direito).65 

A principal dificuldade que se põe, na conjugação desses novos valores e 

paradigmas hodiernos, é compatibilizar os variados preceitos axiológicos dispersos 

na sociedade (segundo a idiossincrasia de cada um) com a aplicação do direito.66 

Somada a tal contingência, verifica-se ainda a sensível modificação da matéria-

prima (rectius: normas de direito material), com a edição de preceitos normativos 

que, cada vez em maior número, contêm princípios, cláusulas gerais/abertas, 

conceitos vagos e indeterminados, os quais, apesar de permitirem maior mobilidade 

e flexibilidade social, em contrapartida, passam a exigir do intérprete uma nova 

postura (comunicando-se com valores dispersos pela sociedade)67 ao aplicá-los e 

interpretá-los diante dessa nova realidade 68  (tornando a neutralidade do juiz 

praticamente um mito69).  

No novo cenário que se materializa, afirma Bueno70: “O juiz, antes mero 

aplicador da lei, dada pronta e acabada pelo legislador, passa a ser, hoje, 

compreendido como elo fundamental na cadeia de produção normativa [Grifos do 

autor]”.  

Não bastasse, também se tem exigido cautela e bom senso do legislador 

na regulamentação do novo papel do juiz e de sua maior carga de poder, evitando 

abusos e excessos ao longo do cumprimento do seu mister, sempre atento à 

situação jurídica de direito material a ser regulamentada. É dizer: quando o 

magistrado estiver diante de um litígio que tramita perante os juizados especiais, por 

exemplo, deve ter em mente a ideia de informalidade e o propósito de 

desburocratização dos procedimentos que permeiam a sistemática daquela 

realidade. Do mesmo modo, ao se deparar com um litígio que verse sobre relação 

de consumo ou diga respeito ao meio ambiente, deve ter em mira os valores 

                                            
65

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático , p. 
14-16.  
66

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
13. 
67

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
23. 
68

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
19-20. 
69

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
26. 
70

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
30-31. 
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subjacentes à relação jurídica de direito material, como, v.g., a hipossuficiência do 

consumidor e a necessidade de proteção integral do meio ambiente. Com essa 

cautela, evitam-se (a todo custo) os exageros e as chamadas “consumo-histeria” e 

“eco-histeria”, que, como observa Dinamarco 71 , acabam desvirtuando o escopo 

maior dessas técnicas e institutos.  

 

2.2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL 

 

De início, se é verdade que o nosso atual CPC já não pode ser tido como 

um autêntico “código” (seja por força das profundas alterações que sofreu ao longo 

do tempo, que lhe retiraram os seus elementos unificadores, seja em virtude das 

várias leis processuais existentes e dispersas no ordenamento72), ganha relevo e 

importância a constatação da necessidade de se considerar a nossa Constituição, 

sempre, como o necessário ponto de partida para qualquer reflexão sobre processo 

civil (ideia esta que, segundo Dinamarco, deita raízes na doutrina pátria desde o 

século XIX)73, como não se cansa de proclamar a doutrina pátria.74 

Nessa toada, e aceitando como válidas e absolutamente acertadas as 

ilações do parágrafo anterior, no sentido de que o modelo processual vigente tem 

característica de verdadeiro “sistema de direito processual” (ou, ainda, de autêntica 

“consolidação de leis de processo”)75, não se pode admitir que ocorra de outra 

forma, senão com a defendida utilização da Carta Política como norte ao exegeta na 

                                            
71

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, v. I, p. 297. 
72

 Como exemplo de tal dispersão, Cassio Scarpinella Bueno cita as leis que compõem e formam o 
chamado “processo coletivo”. (Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
50). 
73

 “Na realidade, a doutrina brasileira nunca foi inteiramente indiferente às ligações entre o processo e 
o plano constitucional, dado que já no século XIX um prestigioso processualista propunha o exame do 
processo civil em correlação com a preservação dos direitos individuais (João Mendes Júnior). Nos 
anos cinqüenta veio à luz uma série de manifestações de interesse pelos fundamentos 
constitucionais do processo, quando então se fez a afirmação de um direito processual constitucional, 
conceituado como ‘a condensação metodológica dos princípios introdutórios do processo em geral’ 
(José Frederico Marques). A partir dos anos setenta sobrevieram obras de fôlego, colocadas em sede 
processual-constitucional, seja enfocando a garantia da ação e inafastabilidade da tutela jurisdicional, 
seja pondo em realce a cláusula due process of law ou ainda estudando a árdua questão ética das 
provas obtidas por meios ilícitos etc. [Grifos do autor].” Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil, v. I, p. 288. 
74

 Por todos, ver: BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro 
enigmático, p. 41-42, 51. 
75

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
48-49. Também concordando com tal assertiva, ver: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – 
análise do art. 285-A do CPC, p. 43. 
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interpretação dos institutos e disposições processuais, inaugurando o chamado 

“direito processual constitucional”.76 

 

2.2.1 Princípios constitucionais – importância e função 

 

Admitida como verídica a constatação a que se chegou na seção anterior 

(da chamada constitucionalização do processo civil), é forçoso reconhecer que 

estamos no fim de uma fase de transição, passando de um “direito de regras”  para 

um “direito de princípios”, como destaca Grau.77  

Esses princípios processuais civis, que emanam da Constituição e 

buscam conferir/atribuir unidade e coesão às normas que compõem o nosso 

“sistema processual civil”, é o que se convencionou chamar de “modelo 

constitucional do processo”. 78  E é por este viés interpretativo e à luz de tais 

princípios que devem ser analisadas as demais regras (constitucionais e 

infraconstitucionais) que formam o sistema, especialmente as inovações legislativas, 

de maneira a inclusive “salvá-las” – se preciso for (realizando a chamada 

“interpretação conforme”) e sempre que possível –, para manter a coerência do 

sistema (no momento da sua aplicação) diante das demais normas que o compõem.  

Os princípios, notadamente em função de serem mais flexíveis do que as 

regras (podendo ser, diferentemente destas, cumpridos em “graus variados de 

                                            
76

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
42. Igualmente, reconhecendo a existência de tal classe de direitos, ver: DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Instituições de direito processual civil, v. I, p. 288. De forma direta, nas palavras de Bueno: “O 
plano constitucional delimita, impõe, molda, contamina o modo de ser do processo. O plano 
infraconstitucional do processo, assim, é caracterizado, conformado, pelo que a Constituição impõe 
acerca da forma de exercício do poder estatal no plano jurisdicional. É dizer: o plano técnico do 
processo é necessariamente vinculado e conformado ao modelo que a Constituição reserva para ele. 
A consequência de a lei afastar-se dessas diretrizes é por todos conhecida: a lei será inconstitucional 
ou, para alguns, quando anterior à promulgação da Constituição, terá deixado de ter sido 
recepcionada.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro 
enigmático, p. 36-37). 
77

 Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 84 apud BUENO, Cassio 
Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 53. 
78

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
53. Para Ruy Zoch Rodrigues, inexistiria, a priori, relação de sobreposição ou hierarquia entre os 
princípios constitucionais. Todos os valores encravados na Carta Política seriam igualmente 
importantes, máxime aqueles elencados no art. 5º. O que se verifica, no seu entender, é que em 
virtude de sua natureza aberta, vez por outra os princípios constitucionais são colocados em 
confronto na análise do caso concreto. O autor cita como exemplo a tensão eternamente existente 
entre segurança e celeridade, com alternância de um e outro como a prioridade do sistema. Observa 
que a tarefa de resolução das antinomias ora caberá ao interprete ora será feita pelo próprio 
legislador ordinário, editando regras de objetivação do trabalho daquele (Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 126-128). 
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intensidade”), devem funcionar como guia para o intérprete, para o aplicador da lei e 

também para o legislador infraconstitucional, podendo servir até mesmo como forma 

de supressão de eventuais lacunas legislativas. Por vezes, na ausência de normas 

regulamentadoras, certas garantias processuais (de caráter programático) serão 

consideradas até mesmo como normas de eficácia plena e imediata.  

Os princípios, nessa nova conformação, farão as vezes de verdadeiras 

“normas-chaves” do sistema jurídico,79 como se fossem autênticos “curingas”, aptos 

a conferir ao sistema certa mobilidade e adaptabilidade ao longo do tempo e 

segundo a ideologia da sociedade.80 

Registrada a importância e a função desses mandamentos nucleares para 

o atual sistema processual civil, concebidos como verdadeira forma de oxigenação 

deste, a partir deste ponto é necessário aprofundar, ainda que brevemente, alguns 

desses princípios, que tiveram o condão de justificar análise apartada, a fim de 

arvorar as conclusões a que se pretende chegar ao final do presente estudo.   

 

2.2.2 O contraditório e a sua importância, sobretudo em face da “força” dos 

precedentes – efeitos exógenos do processo 

 

Não obstante a “moda” do momento ser o valor “celeridade” (que, aliás, é 

um dos pilares do CPC projetado), toma-se consciência de que o juiz “não sabe 

tudo”81 (notadamente no tocante aos chamados elementos não jurídicos, aludidos na 

seção 2.1) e esta constatação abre espaço para um melhor aproveitamento e mais 

clara concepção do princípio do contraditório, o qual, segundo os valores hodiernos, 

desdobra-se nos chamados princípios da colaboração e da participação (que 

compõem o trinômio informação-reação-participação82).  

Paralelamente, com a aproximação e a importação (cada vez maior) de 

institutos e técnicas advindos do common law, vem ganhando força e importância o 

                                            
79

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 360. 
80

 De acordo com Ruy Zoch Rodrigues, citando lição de Eduardo Faria, o legislador geralmente se 
vale das normas para disciplinar as situações já cristalizadas, em que se verifica algum tipo de 
consenso ou entendimento já formado sobre um dado assunto, enquanto os princípios são mais 
indicados para operar em momentos de instabilidade e de dinamismo social. (Ações repetitivas – 
casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 125-126). 
81

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
33. 
82

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 70.  
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papel dos precedentes no ordenamento pátrio83, com a criação de inúmeras técnicas 

de aceleração e otimização da tutela jurisdicional que levam em conta o que pensam 

e têm decidido os tribunais, em atenção, principalmente, ao valor isonomia (que 

também é bastante prestigiado no CPC projetado).  

Por outro lado, o contraditório, modernamente apreendido pelas óticas da 

colaboração e da participação, é princípio que vem ganhando importância e 

galgando degraus ao redor do mundo84 e no próprio ordenamento pátrio (tanto que 

foi expressamente contemplado no CPC projetado). Visa proporcionar o mais amplo 

debate, entre as partes e o juiz, de toda e qualquer matéria que possa ser objeto de 

decisão ou influenciar no conteúdo desta, de maneira a proporcionar, em última 

análise, uma decisão mais segura e de melhor qualidade. É salutar que seja assim, 

até porque, da forma como está posto hoje o nosso “sistema” processual civil 

(máxime em virtude da força e do relevo que se tem atribuído à jurisprudência), uma 

decisão em um dado processo (ainda que de cunho individual) pode ser suficiente, a 

depender das circunstâncias, da técnica utilizada e do momento em que for 

proferida, para vincular um sem-número de pessoas.85 

Como corolário da consentânea e adequada aplicação de tal princípio, 

Bueno86 aventa o uso da figura do amicus curiae como uma das formas de favorecer 

o diálogo processual e viabilizar uma decisão mais segura no processo, máxime, 

atualmente, quando se caminha para um sistema de vinculação dos precedentes 

(ainda que, na atual conjuntura, as decisões proferidas atuem de forma apenas 

persuasiva na maioria das circunstâncias), principalmente os emanados dos 

                                            
83

 “[...] nunca, para a nossa experiência jurídica, foi tão importante saber o que e como os tribunais 
decidem as mais variadas questões”. Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil 
brasileiro – um terceiro enigmático, p. 36-37. 
84

 Tal princípio, por esse novo viés, foi igualmente acolhido pelo direito alemão (§ 139 da ZPO), 
português (art. 3º do CPC) e francês (art. 16 do CPC). (Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus 
curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 57-58).  
85

 Também, há muito reconhecendo essa potencialidade de efeitos que um processo pode irradiar, 
com influência inclusive para outros processos e para a sociedade civil de uma maneira geral, é a 
conclusão de José Carlos Barbosa Moreira. Daí o porquê de a concepção de processo, com o passar 
dos anos, afastar-se cada vez mais da antiga doutrina alemã que o considerava como “coisa das 
partes” (Sache der Parteien), com prevalência da ideia de que ele deve, sim, servir aos envolvidos no 
litígio, porém, também à sociedade. O mestre carioca, com sua habitual lucidez, chega a admitir que 
em todo e qualquer processo existe uma dimensão de interesse público, concluindo não haver “[...] 
processo que interesse exclusivamente às partes e não ecoe na paisagem da sociedade”. (O 
processo, as partes e a sociedade. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2004. (Oitava 
Série). p. 29-32). 
86

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
68. 
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tribunais superiores (basta lembrar as súmulas vinculantes e as propostas 

constantes do CPC projetado).  

Essa preleção vale para dizer que uma decisão mal proferida poderá 

afetar muito mais do que o próprio caso sub judice; na verdade, pode dimanar 

efeitos para um número indeterminado de processos.87 Daí a necessidade de não se 

prestigiar a celeridade do processo a qualquer preço, em detrimento de um 

julgamento mais qualificado e seguro (como se estes valores também não fossem 

importantes), como observa enfaticamente Bueno em sua tese de livre-docência.88 

Nessa linha, não obstante a busca pelo proferimento de uma “decisão 

ótima”, que prestigie muito mais o valor segurança, deve-se ter em mente, 

modernamente, a ideia de “efetividade no sentido processual, de bem decidir, 

mesmo que de forma menos rápida, e efetividade no sentido material, de dar ao juiz 

condições de se aproximar mais dos fatos sociais, para bem apreciando-os, julgá-los 

adequadamente”.89 Disso emerge como imperioso o afastamento da ideia de que o 

processo civil (como instrumento de direito público que é) se contente unicamente 

com a verdade formal, eis que a verdade real deve ser sempre buscada e almejada, 

na medida do possível90, sobretudo no atual cenário, dada a grande valorização dos 

precedentes, em que uma determinada decisão pode vincular pessoas que sequer 

participaram do processo objeto do decisum proferido. 

A técnica, portanto, em razão dos valores que a permeiam, deve 

continuar a ser respeitada, a fim de que se possa chegar o mais próximo possível da 

chamada efetividade material. Porém, sua análise e interpretação devem ser feitas, 

invariavelmente, com parcimônia e de acordo com a ótica constitucional vigente, que 

materializa e protege os valores caros para a sociedade atual.91 

                                            
87

 Para se atestar a veracidade do asseverado, basta pensar na hipótese de uma decisão proferida 
pelo STF ou STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos. 
88

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
72. 
89

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
73. Lição esta que, apesar de versar sobre a importância do amicus curiae para o processo, revela-se 
aplicável a todo e qualquer instrumento que busque ou pretenda viabilizar o proferimento de uma 
“decisão ótima” no processo, especialmente com a observância do contraditório na sua mais lídima e 
escorreita forma. 
90

 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro – um terceiro enigmático, p. 
59. 
91

 “De fato, a observância da técnica é fundamental para que o método estatal de solução de 
controvérsias cumpra com êxito sua função. O problema está nos exageros. Tudo que é levado às 
últimas consequências acaba produzindo efeitos perversos. A técnica processual deixa de ser fator 
de segurança e se transforma em fim, adorando a sua própria imagem. Necessário evitar que isso 
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Com o contraditório não pode ser diferente, na medida em que se trata de 

ferramenta criada para assegurar a isonomia entre as partes e impedir o arbítrio, 

além de objetivar a pacificação do litígio da maneira mais justa e equânime possível, 

com a participação dos envolvidos. Isso, por outro lado, não significa dizer que se 

trate de garantia absoluta ou não passível de relativização, que só possa ser 

ofertada desta ou daquela maneira. Como norma principiológica que é, valorado 

sempre de acordo com a Constituição, o contraditório admite certa mitigação, desde 

que mantido o seu núcleo mínimo ideal e necessário para uma boa decisão no caso 

concreto. Esse núcleo mínimo é mutável e variará com o tempo, segundo os valores 

prestigiados pela sociedade da época e de acordo com o caso concreto. 

Por essa razão, impõe-se uma nova leitura de tal princípio nos dias 

atuais. É como afirma Bedaque92:  

O contraditório não deve mais ser visto como instrumento destinado 
a assegurar às partes paridade de armas na luta por elas travadas. 
Mais que isso, é meio pelo qual o juiz exerce sua atividade, 
possibilitando-lhe a formação do convencimento [Grifos nossos]. 

Verifica-se, pois, a necessidade de garantir o contraditório como meio de 

viabilizar aos envolvidos o direito de influenciar no resultado final do processo.93 

Tanto é assim que tal mandamento nuclear, apesar de ao longo do tempo ter sido 

mitigado sobremaneira pelo legislador pátrio, jamais foi integralmente suprimido em 

hipótese alguma. Sempre que se verificar serem ínfimas as chances de influenciar 

na decisão a ser proferida (como ocorre no caso do art. 285-A), ou, por exemplo, 

quando está em jogo a existência de um bem maior que merece ser tutelado no 

caso concreto (como na hipótese de uma tutela antecipada, por exemplo), o 

contraditório pode e deve ser relativizado. 

No que tange ao art. 285-A, que interessa ao presente estudo, não se 

observa supressão do contraditório, como pode parecer à primeira vista. Na 

verdade, em razão das circunstâncias que permeiam aquele caso concreto (que 

serão mais bem explicitadas adiante, nos capítulos 3 e 4), opta-se por diferi-lo para 

um momento seguinte, posterior à sentença do magistrado, em nome de valores 

maiores e que devem, portanto, prevalecer, como a efetividade, a utilidade da 

                                                                                                                                        
ocorra, pois ela está prestes a cair no lago”. Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do 
processo e técnica processual, p. 82. 
92

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 111. 
93

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 70. 



 

 

 

47 

atividade jurisdicional e a razoável duração do processo. Prestigia-se a existência de 

um contraditório útil e assaz a influenciar o resultado final do processo, afastado 

daquela embolorada e vetusta conformação do contraditório, que exige e impõe a 

sua observância simplesmente porque “sempre foi assim”. 

Nesse novo desenho do contraditório, é de bom tom que seja dada a 

maior publicidade possível às decisões proferidas, proporcional ao maior ou menor 

potencial que possuírem de influenciar ou vincular outros feitos em que se debatam 

semelhante questão de direito.94  

 

2.2.3 Razoável duração e eficiência do processo  

 

A razoável duração do processo, apesar de tecnicamente já incorporada 

ao ordenamento pátrio (com status constitucional inclusive, a teor do art. 5º, § 2º, da 

CF)95, há muito, pelo art. 8º, 1, do Pacto de San José da Costa Rica96, foi ratificada 

como garantia constitucional com a Emenda Constitucional n. 45/2004, resultando 

na inserção do inc. LXXVIII97 ao art. 5º da nossa Carta Política. 

Doravante, de maneira explícita e direta, não há como negar que a 

razoável duração do processo deixou de ser uma garantia apenas formal para 

ocupar espaço de relevo e destaque no ordenamento brasileiro. No momento em 

que se verifica um aumento do uso do Poder Judiciário pela população (com 
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 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 365. 
95

 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantias constitucionais da duração razoável e da economia 
processual no projeto do código de processo civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 192, 
fevereiro 2011, p. 194-195. 
96

 “Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável 
[...]”. Apesar de tal pacto ser de 1969, foi ele incorporado ao direito pátrio apenas em 1992, pelo 
Decreto n. 678, de 6 de novembro de1992. Antes mesmo daquele pacto, já se tinha notícia da 
contemplação à razoável duração do processo no art. 6º da Convenção Europeia para Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita em 4.11.1950. 
97

 Para Ruy Zoch Rodrigues, aliás, muito antes da inserção na Constituição do referido dispositivo, o 
próprio inciso XXXV, do mesmo art. 5º, já seria suficiente para sustentar a necessidade de 
tempestividade da tutela jurisdicional. (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o 
requisito de urgência, p. 109). Como se não bastasse, e para reafirmar a importância que tal valor 
assume para a sociedade na conjuntura atual, o princípio foi igualmente repetido em dois dispositivos 
do CPC projetado (conforme a versão de 25/03/2014, aprovada na Câmara dos Deputados): “Art. 4º. 
As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 
satisfativa;” “Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” 
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números jamais vistos de processos em tramitação) 98 , confessadamente, o 

legislador pátrio assume a sua importância e se desvela a necessidade de a 

prestação jurisdicional ser célere. Não, porém, a qualquer preço. 99  Tanto que o 

mandamento constitucional fala em “razoável” (e não em célere) duração do 

processo. Será preciso, pois, encontrar um meio-termo entre a tão sonhada 

celeridade e a sempre necessária segurança jurídica.100  

O termo “razoável” sugere que o legislador mirou a ideia de um processo 

eficiente, eficaz (especialmente no aspecto social)101 e não simplesmente “rápido” 

(como poderia parecer prima facie). Que se busque a celeridade, sim – e inclusive 

em primeiro lugar –, mas não sem considerar certa plêiade de valores mínimos 

(entre eles a segurança) que todo processo deve garantir e respeitar, balizando-os 

de acordo com o caso concreto e com as necessidades do direito material 

tutelado.102 

Por ora, e para os fins deste estudo (sem necessidade de maior 

aprofundamento acerca da temática), basta apenas o seguinte registro: a 

Constituição Federal assume a razoável duração do processo como um de seus 

principais valores (até porque, se assim não for, o Judiciário muito provavelmente 
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 Conforme registro do relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), observou-se um aumento de 
10,6% no número de processos nos últimos quatro anos, chegando a um total de 92,2 milhões o 
número de feitos em tramitação até o final de 2012. Não obstante o pesado investimento financeiro e 
o melhor desempenho do Judiciário (que vem julgando volume maior de processos a cada ano), o 
número de ações em tramitação vem aumentado significativamente. (Cf. MIGALHAS. Justiça em 
números. Processos em tramitação no país aumenta quase 8 mi em quatro anos. 17 outubro 2013. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI188486,91041-
Processos+em+tramitacao+no+pais+aumentam+quase+8+mi+em+quatro+anos>. Acesso em: 19 out. 
2013.) 
99

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos. Temas de Direito Processual: 
São Paulo: Saraiva, 2004. (Oitava Série), p. 5. 
100

 A propósito da morosidade processual, interessante o registro de José Carlos Barbosa Moreira, 
quando menciona não se tratar de problema apenas nosso, frisando, deveras, ser problema 
praticamente universal. Cita, para justificar a sua observação, o demorado tempo de tramitação dos 
feitos em países como Itália, Japão, Inglaterra e Estados Unidos da América, a exemplo do que 
ocorre no Brasil. (O futuro da justiça: alguns mitos, p. 2-3). Para uma reflexão mais aprofundada 
sobre alguns dos principais motivos da demora na entrega da prestação jurisdicional, ver: LIMA, 
Lucas Rister de Sousa. Questões novas e velhas sobre a morosidade processual. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007. 
101

 Para José Carlos Barbosa Moreira, o processo será “socialmente efetivo”, desde que seja capaz 
de veicular e satisfazer as aspirações da sociedade e assegurar aos mais pobres a proteção dos 
seus direitos, em igualdade de condições com os mais fortes. (Por um processo socialmente efetivo. 
Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2004. (Oitava Série), p. 15-16). 
102

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 49. Similar 
é a lição de José Carlos Barbosa Moreira. (Por um processo socialmente efetivo. Temas de Direito 
Processual, p. 15). 
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sucumbirá ante o número crescente de demandas)103, em contrapartida, exige e 

impõe, para que tal primado seja obedecido com certo grau de segurança, a 

observância de garantias mínimas e o manejo do processo com destreza e eficiência 

pelos operadores do direito, isto no sentido de, sempre, extrair-se o máximo de 

operatividade de cada ato praticado ou técnica aplicada no seu curso.104 

Essa é a razão da busca contínua, implacável e necessária do legislador 

(em nome da própria sobrevivência do aparato jurisdicional), da melhor forma de se 

otimizar a prestação jurisdicional, v.g., com a supressão de atos e formalidades que 

não contribuam para o seu resultado final, prestigiando os princípios da economia e 

da efetividade processual. Não simplesmente porque se quer um processo mais 

rápido, mas porque é imperioso. A questão é matemática e simples: o número de 

processos julgados tem de ser maior do que o número de novos feitos distribuídos. 

Para auxiliar a consecução de tal mister (ainda que sem a pretensão de 

se ter encontrado a “fórmula mágica” capaz de debelar todos os males do 

processo105), é necessário criar novas técnicas (como o art. 285-A) que visem a 

maximizar o desempenho da máquina jurisdicional ou, enquanto isso não ocorre, 
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 Tanto que já se tem fixado até mesmo indenizações por danos morais em favor daqueles que são 
prejudicados pela demora excessiva e injustificada do processo. Ver, nesse sentido, algumas 
decisões admitindo tal possibilidade, citadas por José Rogério Cruz e Tucci (Garantias constitucionais 
da duração razoável e da economia processual no projeto do código de processo civil. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 192, fevereiro 2011, p. 195-199), e a interessante abordagem que ele 
faz acerca da matéria, quando tenta inclusive estipular alguns critérios para autorizar a fixação de 
indenização em razão da demora na entrega da prestação jurisdicional. Também, admitindo a 
possibilidade de acionamento do Estado em razão da demora, ver: RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações 
repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 120, segundo o qual esta 
é a atual realidade da Europa. Já se tem aceitado, até mesmo, o manejo da reclamação 
constitucional para hipótese em que a demora é acentuada, como se nota, v.g., no caso de retardo 
injustificado pelo tribunal de justiça em exercer o juízo de admissibilidade do recurso excepcional (Cf. 
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 9. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2011, v. 3, p. 472 e MORATO, Leonardo Lins. Reclamação e sua aplicação para o 
respeito da súmula vinculante. São Paulo: RT, 2007, p. 183-184). 
104

 Também assegurando a razoável duração do processo, é o comando do art. 111 da Constituição 
Italiana:  
"Art. 111: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.  
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di paritá, davanti a giudice terzo e 
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata." Para uma análise aprofundada sobre a forma 
como o direito italiano disciplina a questão, inclusive punindo a demora injustificada do Judiciário, 
confira-se: HOFFMAN, Paulo. O direito à razoável duração do processo e a experiência italiana. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 782, 24 ago. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/7179>. 
Acesso em: 31 jan. 2014. 
105

 “A verdade é que simplesmente não existe fórmula de validade universal para resolver por inteiro a 
equação. Temos de combinar estratégias e táticas, pondo de lado o receio de parecermos 
incoerentes se, para enfermidades de diferente diagnóstico, experimentarmos remédios também 
diferenciados”. Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos.Temas de 
Direito Processual, p. 7. 
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deve-se tentar extrair das técnicas já existentes os melhores e mais profícuos 

resultados (como se pretende fazer, ao longo do capítulo 3, em relação ao tema ora 

tratado), mediante uma interpretação “conforme”, à luz do texto constitucional em 

vigor e em prestígio aos princípios da economia e da instrumentalidade.106 Na busca 

de um processo socialmente efetivo, o principal artífice capaz de viabilizar que se 

alcance tal mister certamente será o juiz.107
  

A compatibilização das técnicas (por meio da releitura destas) com a 

natureza instrumental do processo, tarefa do magistrado, é uma das melhores 

maneiras de se reduzir a morosidade, na medida em que simplifica o procedimento 

ao mínimo necessário à manutenção do contraditório e concorre para que os fins 

sejam atingidos e supridas as necessidades do caso concreto.108  

A ideia, pregada por Bedaque109 e haurida da doutrina alemã, é extrair o 

máximo de eficácia do processo, com o mínimo dispêndio de energia possível, em 

atenção aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. 

Agindo assim, o magistrado, qualquer que seja o grau de jurisdição em que atue, 

estará prestigiando o adequado acesso à justiça e a própria operosidade110. Para 

tanto, ainda que não seja suficiente, afigura-se imprescindível o bom uso da técnica 

processual.111 

 

 

 

                                            
106

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 51. 
107

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos Por um processo socialmente efetivo, p. 25-26. Afinal, como 
frisa Virgilio Andrioli, citado por Remo Caponi, “[...] nunca existiu lei processual tão boa capaz de 
impedir a realização na prática de um processo ruim (nem vice-versa – é claro – jamais existiu lei 
processual tão ruim que pudesse impedir na prática de um bom processo).” (O princípio da 
proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas. Revista de Processo, n. 192, fevereiro 
2011, p. 402).  
108

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 51. Apesar 
de reconhecer a importância de o juiz ter o domínio da técnica, José Carlos Barbosa Moreira frisa não 
ser o bastante. Segundo o mestre, a preparação dos juízes deveria incluir também familiaridade com 
outros ramos do conhecimento (como sociologia e ciência política), com a sua conscientização 
acerca da relevância social do trabalho que desempenham, a exigir-lhes “mais do que mero 
cumprimento pontual de uma rotina burocrática”. Sem tal empenho, conclui o doutrinador, por melhor 
que sejam as leis, nunca conseguiremos edificar um processo socialmente efetivo. (Por um processo 
socialmente efetivo. Temas de Direito Processual, p. 27). 
109

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 50. 
110

 “Entre os princípios informativos dessa garantia aponta-se a operosidade, consistente no dever, 
imposto aos sujeitos do processo, de atuar da forma mais adequada à obtenção dos resultados 
desejados – o que compreende, evidentemente, a utilização correta da técnica.” BEDAQUE, José 
Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 50. 
111

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 50. 
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2.2.4 Duplo grau de jurisdição 

 

Não são recentes as discussões e os debates que sempre se travou na 

doutrina, acerca de saber se o duplo grau de jurisdição é ou não uma garantia 

constitucional. Daí exsurge a seguinte indagação: quando o legislador constitucional 

estabeleceu, no art. 5º, inc. LV, que “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 [Grifos nossos]”, até onde 

pretendeu ele chegar e qual seria o alcance do texto legal? 112 

Abdicando de um maior aprofundamento sobre a temática, a fim de não 

desviar o foco maior do presente estudo, interessa por ora apenas reconhecer que o 

legislador, quando falou em afiançar o contraditório e a ampla defesa com os “meios 

e recursos a ela inerentes”, pretendeu, propositadamente, ser absolutamente vago e 

lacônico, deixando para o intérprete, no caso concreto e segundo as necessidades 

deste, o preenchimento do conteúdo da expressão em destaque, de acordo com 

primados e valores hauridos da Carta Constitucional e da sociedade, alguns 

inclusive não escritos ou positivados de maneira expressa (como os chamados 

elementos não jurídicos referidos na seção 2.1). Não significa, v.g., que 

necessariamente deva ser garantida às partes a possibilidade de interposição de 

“recursos”, no sentido técnico e processual da palavra, de toda e qualquer decisão 

judicial. Exprime, deveras, que de acordo com os valores caros ao ordenamento, 

deve-se perquirir acerca do real significado do termo em cada caso concreto. 

Nos juizados especiais cíveis, por exemplo, não há, como regra, 

possibilidade de se recorrer de decisões interlocutórias (salvo em caso de urgência, 

quando se vem admitindo o manejo de agravo de instrumento). E, quando proferida 

a decisão final (sentença), o eventual inconformismo em relação a esta será dirigido 

                                            
112

  Para Luigi Paolo Comoglio: “Na concepção abstrata e tradicional do modelo, ‘duplo grau de juízo’ 
(ou ‘de jurisdição’) significa ‘dupla cognição do mérito’ da mesma controvérsia, efetuada por dois 
juízes diversos (normalmente, mas não necessariamente, um inferior e outro superior). Em teoria, isto 
é, se entende que uma controvérsia, submetida à cognição de um primeiro juiz, possa ser 
sucessivamente submetida à cognição de um outro juiz, com a finalidade de ser por esse 
inteiramente reanalisada e decidida por uma pronúncia destinada a prevalecer sobre a primeira”.  (Il 
doppio grado di giudizio nelle prospettive di revisione costituzionale. Rivista di diritto processuale. 
Padova, CEDAM, 1999, p. 328 apud NUNES, Dierle José Coelho. Comentários acerca da súmula 
impeditiva de recursos (Lei 11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 
11.277/2006) – Do duplo grau de jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório 
sucessivo) – Aspectos normativos e pragmáticos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 137, julho 
2006, p. 173). 
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a uma “turma recursal”, composta de juízes do mesmo nível hierárquico do prolator 

da decisão recorrida. Isso ocorre em virtude de serem os juizados, como é cediço, 

informados primacialmente pelos princípios da oralidade e da celeridade. Assim, em 

nome destes primados, abre-se mão de parte da segurança que um recurso julgado 

por uma corte hierarquicamente superior supostamente proporcionaria. Encontra-se, 

por assim dizer, um sucedâneo deste julgamento para que, ao final, chegue-se o 

mais próximo possível da almejada rapidez, sem deixar de assegurar, por outro lado, 

ainda que com menor espectro e amplitude, a possibilidade de a decisão proferida 

ser reapreciada por órgão diverso do prolator da decisão (ainda que de mesmo nível 

hierárquico).  

É certo que os tribunais existem e foram criados para, principalmente, 

apreciar recursos, sendo esta induvidosamente a sua principal função. Porém, isto 

não quer dizer que sempre será assim ou que o duplo grau deva ser considerado 

uma garantia constitucional inarredável.113 Desta feita, tanto da decisão do Senado 

(no caso crimes de responsabilidade) como da decisão do Supremo Tribunal Federal 

(STF) (no caso de infrações penais comuns), quando julgam o presidente da 

república, não cabe recurso algum. Nas ações de competência originária dos 

tribunais, a depender do tribunal, pode ser que sequer caiba recurso ou reste à parte 

prejudicada apenas o manejo da algum dos recursos excepcionais, com âmbito de 

cognição absolutamente restrito e limitado. Como exemplo atual, basta lembrar a 

decisão proferida pelo STF no julgamento da ação penal que visava punir os 

participantes do ‘mensalão’ (que gozavam de foro privilegiado), da qual coube 

apenas recursos (como os embargos infringentes) julgados pela própria Corte 

Suprema.  

Em abono à conclusão supra, verifica-se, junto com Nunes114, que: 

                                            
113

 Nesse sentido é a constatação de Teresa Arruda Alvim Wambier, a qual, após reconhecer não 
estar, de fato, expresso na Constituição o princípio do duplo grau de jurisdição, observa: “[...] trata-se 
de princípio constitucional, no sentido de que não pode ser inteiramente suprimido, porquanto, se o 
fosse, os tribunais, criados pela Constituição Federal, nada teriam a fazer, dado que o grosso do que 
fazem é julgar recursos. Não há, contudo, regra expressa na Constituição da qual se possa inferir que 
o duplo grau de jurisdição constitua uma garantia constitucional, daquelas que não se podem afastar. 
Consta-se que o próprio texto constitucional menciona a possibilidade de julgamentos ‘únicos’, isto é, 
contra os quais não caiba qualquer recurso ‘ordinário’ – os arts. 102, inc. III, e 105, inc. III, da Carta 
Magna prevêem, expressamente, o cabimento dos recursos extraordinário e especial contra decisão 
de ‘única ou última instância’”. (Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 343). 
114

 NUNES, José Coelho Dierle. Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (Lei 
11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de 



 

 

 

53 

O entendimento dos Tribunais Superiores, tanto no Brasil115, quanto 
na Itália116, é no sentido de ausência de previsão constitucional do 
princípio do duplo grau na normatização constitucional, de modo a se 
permitir que o legislador implemente a adoção de modelos de 
cognição única, desde que não se ataquem o conjunto de princípios 
processuais constitucionais existentes no sistema”.  

A esta altura, para os fins ora propostos, não será preciso ir além do 

exposto linhas antes, porquanto é suficiente a conclusão no sentido de que se deve 

aceitar e admitir a propositada e salutar vaguidade do texto legal em tal hipótese, de 

molde a conferir maior elasticidade para o legislador e para o hermeneuta no curso 

do tempo, de acordo com a evolução da sociedade. Os conceitos de contraditório e 

ampla defesa atuais, a toda evidência, não são os mesmos de dez anos atrás, como 

verificado na seção 2.2.2. E, certamente, não será os mesmos de daqui a dez anos. 

Portanto, hoje, o duplo grau de jurisdição não está necessariamente 

garantido pela Carta Política, no sentido de se entender que um órgão superior deva 

julgar, em grau de recurso, a decisão proferida por um órgão inferior.117 O que se 

                                                                                                                                        
jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e 
pragmáticos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 137, julho 2006, p. 174-175. 
115

  “Leading case da análise: STF, HC 71.124/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 
28.06.1994, DJ 23.09.1994, p. 669. Também: “[...] Para corresponder à eficácia instrumental que lhe 
costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com seus 
dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau e 
que esse reexame seja confiado a órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia superior na ordem 
judiciária. 2. Com esse sentido próprio – sem concessões que o desnaturem – não é possível, sob as 
sucessivas Constituições da República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, 
tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na 
área cível, já, particularmente, na área penal [...]” - STF, RHC 79.785-RJ, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 29.03.2000, DJ 22.11.2002, p. 57. Na mesma linha: “[...] o duplo grau de jurisdição, no 
âmbito da recorribilidade ordinária, não consubstancia garantia constitucional”. STF, AgRg RE 
216.257-4-SP, 2.ª T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.09.1998, DJ 11.12.1998. STF, AgRg no AgIn 
209.954-SP, 2.ª T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.09.1998, DJ 04.12.1998. STF, RE 201.297-DF, 1.ª T., 
rel. Min. Moreira Alves, j. 01.10.1997, DJ 05.09.1997. STF, RE 317.847-SP, 1.ª T., Min. Moreira Alves, 
j. 09.10.2001, DJ 16.11.2001, p. 23. STF, 2.ª T., RHC 80.919-SP, rel. Min. Nelson Jobim, j. 
12.06.2001, DJ 14.09.2001, p. 64.” (Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (Lei 
11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de 
jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e 
pragmáticos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 137, julho 2006, p. 174). 
116

  “Corte Costituzionale, 15.04.1981, n. 62. Il Foro Italiano. Roma: Il Foro italiano, 1981, I. p. 1.497-
1.499. Corte Costituzionale, 03.04.1982, n. 69. Il Foro Italiano. Roma: Il Foro italiano, 1982, I. p. 
1.213-1.216. Corte Costituzionale, 23.12.1994, n. 438. Il Foro Italiano. Roma: Il Foro italiano, 1995, I. 
p. 754-758.” (NUNES, José Coelho Dierle. Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (Lei 
11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de 
jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e 
pragmáticos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 137, julho 2006, p. 174). 
117

 Denis Donoso, por outro lado, entende que, apesar de não positivado expressamente, o duplo 
grau de jurisdição é um princípio constitucional e consiste em garantia implícita. Para ele, o fato de se 
ter criado os tribunais, cuja função precípua seria a de julgar recursos, implicaria reflexamente na 
conclusão supra, afinal, não fosse assim, os tribunais nada teriam a fazer. No entanto, como todo e 
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assegura, rigorosamente, é apenas o contraditório e a ampla defesa com os meios e 

os recursos inerentes, ou seja, “os meios e recursos” (entendidos estes, por assim 

dizer, com uma faceta/extensão do contraditório) serão regulados segundo a 

necessidade do caso concreto e a sua materialização, no plano empírico, norteada 

pelos valores que a Constituição Federal, o legislador e a sociedade assumem ter 

maior relevo em cada circunstância. É como se o princípio do duplo grau de 

jurisdição integrasse o devido processo legal.118  

Pode-se dizer, pois, que na concepção atual de processo équo (extraída 

da interpretação conjunta dos princípios e valores que informam a Carta Política) 

estaria incluída, na maioria das vezes, ao menos uma possibilidade de reexame 

(sem maiores formalidades e com ampla cognição – mediante os chamados 

recursos ordinários, por excelência) da decisão proferida119, especialmente quando 

se verifica, com cada vez maior intensidade, a existência de procedimentos 

abreviados e permeados por um contraditório mitigado.120 

A importância de se trazer à tona esse debate é apenas para evidenciar 

que o novo paradigma de processo hodierno está alinhado com tal concepção de 

duplo grau de jurisdição, que admite parcial relativização do “direito de recorrer” 

(como ocorre no art. 285-A) em nome de outros valores, mais importantes e mais 

                                                                                                                                        
qualquer princípio, tal ilação não impediria que o legislador restringisse o direito de recurso. 
(Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 233-234). 
118

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 63-64.  
119

 Interessante, a esse respeito, é a conclusão de Alessandro Pizzorusso, segundo o qual a garantia 
constitucional da ação compreenderia o próprio direito de recorrer, independentemente de previsão 
expressa nesse sentido. (Garanzia constituzionale dell’azione. Digesto delle Discipline Privatistiche – 
Sezione Civile, 4. ed., v. VIII, p. 612-613 apud BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Efetividade do 
processo e técnica processual, p. 64). De maneira similar, Dierle Nunes observa que o fato de se 
reconhecer que a base do nosso sistema recursal não estaria fundada no princípio do duplo grau 
(dado haver hipóteses em que este não ocorrerá), “Não significa, entretanto, que se possa retirar por 
completo a possibilidade de recorribilidade das decisões, pois essa opção legislativa partiria do 
pressuposto que a estrutura normativa de formação do provimento (procedimento em contraditório) 
teria garantido um diálogo genuíno entre os sujeitos processuais de todos os aspectos relevantes da 
decisão, como decorrência do modelo constitucional do processo.” (Comentários acerca da súmula 
impeditiva de recursos (Lei 11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 
11.277/2006) – Do duplo grau de jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório 
sucessivo) – Aspectos normativos e pragmáticos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 137, julho 
2006, p. 175). 
120

 A ilação assemelhada chega Dierle Nunes, sustentando a existência do que denomina de “direito 
constitucional ao recurso”, em decorrência da nova dinâmica que se tem conferido ao contraditório: 
“Como no direito brasileiro, a cada dia que passa, se esvazia mais o contraditório dinâmico em seu 
modo de exercício antecipado, o que se deve assegurar é o contraditório sucessivo mediante o 
sistema recursal.” (Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (Lei 11.276/2006) e do 
julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de jurisdição e do direito 
constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e pragmáticos. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 137, julho 2006, p. 178). 



 

 

 

55 

proeminentes dentro do ordenamento. Isto, em última análise, não deixa de ser 

espécie de mitigação do contraditório e flexibilização do procedimento, em prol de 

um processo mais ágil e efetivo.  

 

2.3 REVISITAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS: EXISTE PROCESSO 

SEM CITAÇÃO E SEM CONTRADITÓRIO? 

 

Como alertado anteriormente, muitos conceitos devem ser revistos e 

reinseridos no âmbito do novo direito processual civil, segundo a realidade que 

informa e guia a sociedade atual, sob pena de se mostrarem inábeis à exegese e à 

consentânea leitura dos institutos, na ótica hodierna e com vistas a superar os 

problemas que assolam o sistema processual civil pátrio. 

Há quem diga que as condições da ação e os pressupostos processuais 

(estes geralmente subdivididos em pressupostos de existência e validade), na 

verdade, deveriam ser analisados conjuntamente, por ser uma coisa só, a saber: 

pressupostos de admissibilidade de um julgamento de mérito. 121  Aliás, subsiste 

também quem sustente que, rigorosamente, apenas “o pedido” formulado perante 

um “órgão jurisdicional” seria tido como pressuposto processual (no caso, de 

existência) do processo.122  

                                            
121

 Para José Roberto dos Santos Bedaque: “Ainda que seja possível distinguir com certa precisão as 
condições da ação dos pressupostos processuais, constituindo ambos a matéria preliminar – ou seja, 
aquela cujo exame deve ser feito antes de qualquer juízo a respeito do mérito -, existe tendência na 
doutrina moderna no sentido de abandonar essa classificação. Sugere-se a reunião das duas 
categorias em uma, que absorveria todos os requisitos processuais necessários ao exame do mérito. 
Se existem dois planos no ordenamento jurídico – o substancial e o processual –, eles estariam 
representados no processo por essas duas categorias. O trinômio transformar-se-ia em binômio.” 
(Efetividade do processo e técnica processual, p. 161). O precitado autor chega até mesmo a 
questionar a utilidade da classificação, eis que a grande maioria dos pressupostos não impede o 
nascimento da relação jurídica processual. Assim, na medida em que a ausência da maior parte 
destes “pressupostos” é verificável ao longo do processo, quando este já está em curso, ele entende 
questionável chamar de “pressuposto do processo” algo cuja existência é objeto de exame no próprio 
processo (quando este já existe, portanto). (Efetividade do processo e técnica processual, p. 181). 
122

 Nesse sentido: MADRID, Daniela Martins. Reestudo da citação como pressuposto processual. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 47, fev. 2007, p. 12, 17. José Roberto 
dos Santos Bedaque, porém, afirma que “[...] o único requisito de existência do processo, sem o qual 
a sentença é mero fato, destituído de efeito jurídico, é a jurisdição, isto é, a presença de um juiz, 
regularmente investido dessa função.” (Efetividade do processo e técnica processual, p. 224). Na 
concepção do autor, este é o único requisito indispensável para que se possa considerar o processo 
existente; os demais seriam apenas necessários para o julgamento do mérito (não para a existência 
do processo), implicando a sua falta na extinção de processo já existente. (Efetividade do processo e 
técnica processual, p. 213). Em abono ao seu pensamento, cita inclusive um caso inusitado (uma 
verdadeira teratologia processual, como ele próprio faz questão de denominar), em que, apesar de 
não ter havido pedido formalmente deduzido, o processo chegou a ter o seu regular trâmite e 
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Sem, porém, adentrar o cerne dessas interessantes e palpitantes 

discussões, é suficiente, para o escopo do presente estudo (e, neste momento, 

especialmente para reforçar a constitucionalidade do artigo 285-A), chamar atenção 

para a seguinte questão: a citação ainda pode ser considerada um pressuposto de 

existência ou de validade do processo? Se a resposta for negativa, outras 

indagações emergem: em que se constituiria então a citação e qual é a sua 

importância para o processo? 

Como mencionado, há quem sustente que o único pressuposto de 

existência e validade do processo seria o “pedido” formulado perante o órgão 

investido de jurisdição. 123  A citação, na verdade, funcionaria apenas como 

“incremento”124 ou complemento da relação jurídico-processual, que poderia ou não 

ocorrer, de acordo com o desenvolvimento do processo e segundo as regras 

previamente estabelecidas no ordenamento pátrio.125  

Hipóteses como as dos arts. 285-A e 295 não indicariam, portanto, 

eventual inconstitucionalidade, tampouco sugeririam a inexistência ou invalidade do 

processo.126 Ao revés, o processo seria existente e válido, porém, em virtude das 

                                                                                                                                        
considerou-se válida a decisão final proferida com observância do contraditório e sem que qualquer 
das partes tivesse arguido a inadequação do instrumento. (Efetividade do processo e técnica 
processual, p. 215-217, 219-220). 
123

 De maneira semelhante, é o pensamento de Gelson Amaro de Souza (Sentença de mérito sem 
citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 
43, out. 2006, p. 47). Também, nesse sentido, em texto anterior do mesmo autor, ver: Validade do 
julgamento de mérito sem a citação do réu. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 111, jul.-set. 
2003, p. 72. 
124

 “Incremento porque a relação jurídico-processual passa a existir entre autor e juiz a partir do 
momento em que a petição inicial é apresentada ao juiz ou no protocolo para a distribuição. Nesse 
momento nasce a relação processual entre autor e juiz, sendo esta relação já existente, incrementada 
com a citação do réu, quando este passa a integrar a mesma relação jurídico-processual já formada 
linearmente entre autor e juiz. Com a citação do réu há apenas um incremento, ou seja, a relação 
processual que já existia e era apenas linear ou bilateral entre autor e juiz, passa a ser trilateral ou 
triangular entre autor, juiz e réu”.(MADRID, Daniela Martins. Reestudo da citação como pressuposto 
processual. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 47, fev. 2007, p. 12). 
Com raciocínio semelhante, em momento anterior à existência do próprio art. 285-A, Gelson Amaro já 
não via a citação não como um pressuposto processual, mas apenas como um “pressuposto de 
aperfeiçoamento ou complementação da relação processual para vinculação do réu”. (SOUZA, 
Gelson Amaro de. Validade do julgamento de mérito sem a citação do réu. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, n. 111, jul.-set. 2003, p. 73). 
125

 Milton Sanseverino e Roque Komatsu, há muito, em monografia específica sobre o tema, já 
concebiam a existência do processo antes mesmo da citação, a qual serviria apenas para 
complementar aquele e vincular o réu. (A citação no direito processual civil. São Paulo: RT, 1977, p. 
51-52).  
126

 Também, admitindo existir processo independentemente da citação do réu, ver: RAMOS, Glauco 
Gumerato. Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). 
Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 385-
387; FUX, Luiz. A reforma do processo civil, p. 24-25; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Julgamento de causas 
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peculiaridades da situação versada (notadamente a pequena chance de êxito do 

autor em sua pretensão de direito material) e por força de expressa opção 

legislativa, teria a sua marcha abreviada, prestigiando, em última análise, o princípio 

da eficiência e economia processual. 

Para Bueno 127 , porém, nessas hipóteses, o processo existirá apenas 

entre autor e Estado-juiz, mas não em relação ao réu não citado. Para explicar os 

efeitos benéficos do processo para este último, o autor diz que, por ser o réu 

cientificado da demanda após o trânsito, poderá alegar a coisa julgada em seu favor, 

mesmo não tendo “existido” aquele processo para ele. 

A propósito, é importante relembrar que Bedaque 128  já defendia a 

existência e a própria validade do processo, em caso de improcedência, sem a 

citação do réu, mesmo antes de o artigo 285-A vir a lume. O raciocínio esboçado é 

muito bem construído e, essencialmente, arvora-se na finalidade precípua do 

processo, que é a de tutelar os interesses de direito material veiculados em juízo. 

Antes de se decretar qualquer nulidade processual, entende ser necessário verificar 

o que se buscava proteger com o requisito suprimido ou ignorado. No caso da 

citação não realizada, sua finalidade era dar conhecimento ao réu da existência de 

processo contra si e, assim, poder influenciar no seu resultado, de maneira que o 

desfecho lhe fosse favorável. Se o resultado, mesmo sem a participação do réu, já 

foi o melhor possível, não há razão que justifique ignorar o que foi ali decidido. 

Menciona, ainda, haver muitos atos no curso do processo que são realizados sem a 

                                                                                                                                        
repetitivas: improcedência prima facie. In: _____; JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo 
Abelha (Coord.). A terceira etapa da reforma processual civil: comentários às Leis n. 11.187 e 11.232, 
de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 57; CUNHA, Leonardo José 
Carneiro da. Primeiras Impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato de Processos 
Repetitivos: uma Racionalização para as Demandas de Massa). Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 99; DUARTE, Bento Herculano. 
Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão Liminar de Improcedência) – Uma 
resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e outras questões. In: _____; 
DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes. São Paulo: Método, v. 2., p. 
142, 149; ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas 
(Lei 11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 117. Em sentido 
contrário, contudo, ver: MONTENEGRO FILHO, Misael. Cumprimento da sentença e outras reformas 
processuais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 138-139; LEAL, Rosemiro Pereira. A judiciarização do 
processo nas últimas reformas do CPC brasileiro. In: DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho; 
NEPOMUCENO, Luciana Diniz (Coord.). Processo civil reformado. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 
265. 
127

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – Teoria geral do 
direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 1, p. 441-443.  
128

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 461. 
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ciência do réu, mas que só podem ser anulados se lhe causarem dano. Sem 

prejuízo, portanto, não há que se falar em nulidade (art. 249, § 2º, do CPC).129  

Diferentemente de Bueno, o precitado doutrinador não admite que se 

sustente a inexistência do processo para o réu, visto que o impediria de invocar a 

coisa julgada em outro processo em que a parte autora pretendesse obter efeito 

contrário ao emanado daquela sentença. 130  Desta feita, conclui que a sentença 

proferida sem a presença do réu não poderia se tornar imutável em relação a ele; 

mas seria existente (por se tratar de ato processual que reúne os elementos 

mínimos necessários ao ingresso no plano jurídico)131 e eficaz (como o é em relação 

a qualquer outro, ainda que não tenha participado do processo)132, na medida em 

que a coisa julgada não seria efeito daquela decisão, mas apenas qualidade.133  

Em síntese, a sentença proferida em processo do qual o réu não 

participou apenas será eficaz e válida em relação a ele naquilo que lhe beneficiar. 

Se houver qualquer prejuízo ao réu, mínimo que seja, ele poderá opor-se ao 

comando que da decisão emana, que não o vincula, salvo, é claro, se houver 

disposição legislativa expressa autorizando a dispensa da citação, na esteira do 

demonstrado à frente, no capítulo 4.  

Para chegar às conclusões referidas, é oportuno esclarecer que Bedaque 

não ignora o conceito clássico de processo e a sua ligação, quase umbilical, com o 

contraditório (como ocorre na teoria fazzalariana, por exemplo). Porém, afirma que 

                                            
129

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 461-467 e 
473-477.  Com raciocínio muito similar e enfrentando expressamente a questão do art. 285-A, 
conferir: SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do CPC). 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 43.  
130

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 476. 
131

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 473. 
Mesmo porque, como frisa José Joaquim Calmon de Passos, o ato para ser considerado inexistente 
deve ser um “não-ato”. E completa o raciocínio: “Ele não pertence à categoria a que pertenceria o ato 
que se devia ou queria realizar, nem é nela enquadrável. É um não-ato processual, e não um ato 
processual defeituoso. Em verdade, todo o problema da inexistência reside nesse não-ser, que a 
caracteriza fundamentalmente”. (Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 
processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 101-102). 
132

 “O réu, por não ter sido citado, não participou do processo. Ainda que sujeito à eficácia da 
sentença – como todos estão –, pode resistir a ela por qualquer meio, visto que não vinculado à 
imutabilidade dela”. Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica 
processual, p. 465. 
133

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 464. 
Entendimento similar é encontrado no escólio de Gelson Amaro de Souza, para quem o processo 
apenas seria ineficaz (mas existente) em relação ao réu, caso o prejudicasse. (Sentença de mérito 
sem citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, 
n. 43, out. 2006, p. 46). Em outro texto, anterior à existência do art. 285-A, ele já havia externado tal 
posicionamento. Cf. SOUZA, Gelson Amaro de. Validade do julgamento de mérito sem a citação do 
réu. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 111, jul.-set. 2003, p. 73-74. 
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desconsiderar tudo aquilo que se passou no processo, sem dele extrair qualquer 

efeito, apenas por ausência de uma formalidade que não prejudicou ninguém, seria 

questão essencialmente teórica e dissociada da finalidade do instrumento. Chega a 

dizer inclusive que, se partirmos da premissa de que para o processo existir 

necessariamente deverá haver a citação do réu, deveremos então “estudar outro 

fenômeno processual, diverso do processo, mas apto a produzir efeitos imutáveis no 

plano material. De que ele existe, não pode haver dúvidas”.134 No afã de salvar o 

conceito clássico de processo atrelado ao contraditório, conclui que este 

contraditório deverá ser “real” e “necessário”, a fim de que a sua ausência possa 

realmente descaracterizá-lo como processo. Caso contrário, o processo e, 

especialmente, os efeitos por ele produzidos deverão ser preservados.135  

Nessa senda, percebe-se que o processo, como método de atuação do 

Estado, “existirá” (para ambas as partes) independentemente da citação do réu.136 

Tal assertiva é válida na medida em que se afigura difícil conceber e assimilar a 

ideia de que os resultados do processo podem ser aproveitados pelo réu, mesmo 

sem ter “existido” para ele. O ideal, para que assim se entenda, é que haja 

autorização legislativa expressa nesse sentido (ou seja, para que o processo 

prossiga a sua marcha sem a comunicação do réu), a qual ocorrerá, vale dizer, 

sempre que houver valores maiores (v.g., economia, racionalidade, eficiência, 

instrumentalidade etc.) que justifiquem a derrogação parcial do contraditório.  

Não se pode ignorar, contudo, a excepcionalidade de o processo poder 

“existir” mesmo quando não houver autorização expressa (dispensando a citação do 

réu), desde que tal conclusão seja possível de se extrair da interpretação teleológica 

dos princípios constitucionais e dos valores dispersos no sistema que informam o 

modelo constitucional do processo, como fez Bedaque quando concluiu, com acerto, 

ser válida e eficaz a sentença de improcedência proferida em processo em que não 

houve a citação do réu, mesmo antes da edição da Lei n. 11.277/2006.  

                                            
134

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 476. 
135

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 476. 
136

 José Roberto dos Santos Bedaque, como mencionado, sustenta a existência de processo até 
mesmo sem autor ou pedido, considerando a investidura do órgão jurisdicional como o único requisito 
para que aquele instrumento possa subsistir. (Efetividade do processo e técnica processual, p. 219-
220). A despeito de parecer exagero, prima facie, admitir a existência de processo sem a existência 
de um pedido validamente formulado pelo autor, a questão desborda os limites do presente trabalho e 
não será enfrentada com a necessária profundidade que requer, para não se perder o foco central da 
proposta inicial.  
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Se não for assim, o que existiria desde a propositura da ação até a 

citação? Os atos praticados e o pedido de tutela seriam formulados, antes da 

citação, por meio de qual “veículo”? Onde, a propósito, teria sido proferida a decisão 

que indefere liminarmente a petição inicial? E o recurso que a ataca, onde seria 

interposto? E o que ocorre nos processos em que não há réu e a decisão proferida 

possui efeitos erga omnes, v.g., em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade? 

Com efeito, cumpre observar que o critério do prejuízo, aventado por 

Bedaque, é válido, mas nem sempre resolve o problema. No caso da tutela 

antecipada, não obstante tenha a aptidão de restringir e invadir a esfera de direitos 

do réu, ela geralmente é deferida e produz efeitos antes da oitiva ou ciência deste. 

Assim, o processo, mesmo que seja para restringir direitos do réu, existe e é eficaz 

antes de ele ser citado/intimado, pois subsiste autorização legislativa para que assim 

suceda. A única diferença é que o contraditório, por opção legislativa, poderá ser 

diferido para um momento seguinte ou até suprimido (como ocorre no julgamento de 

uma Adin que, em rigor, nem mesmo um réu possui), em nome de valores maiores e 

mais importantes que justificam a prática de determinados atos processuais sem a 

comunicação do réu. Tanto é assim, que a tutela antecipada tem ganhado cada vez 

mais força, com o aumento das hipóteses em que pode ser deferida (já sendo 

autorizada, inclusive, em circunstâncias em que não há o “perigo da demora”).  

Do exposto, é possível sustentar que o processo poderá existir e ser 

válido independente de contraditório e da própria citação. Tudo vai depender das 

opções que o sistema fizer (ora pelo intérprete, ora pelo legislador) em nome dos 

valores que lhes são caros e forem expressamente agasalhados pela Carta 

Política.137 Questão de maior complexidade será saber quando e em que hipóteses 

as tais opções violarão ou não o texto constitucional, que assegura a todos, de 

maneira absolutamente vaga e genérica, o devido processo legal (formal e 

substancial), o contraditório e a ampla defesa. 

Contudo, neste ponto do trabalho, para que se possa seguir em frente, é 

suficiente o reconhecimento de que a ausência da citação e do próprio contraditório 

                                            
137

 Nesse contexto, aliás, é que deve ser interpretado o art. 214 do CPC, quando diz que “para a 
validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu”. Afigura-se intuitivo que quando houver 
autorização expressa legislativa dispensando tal comunicação ou essa dispensa decorra da exegese 
teleológica modelo constitucional do processo civil, o processo continuará a existir e, inclusive, será 
válido, mesmo quando a citação não ocorrer. 
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não implicam a inexistência do instrumento ou a própria inconstitucionalidade da 

técnica processual que autoriza tal modus operandi138, como sucede no caso do art. 

285-A ou do art. 295 do CPC,139 em que o legislador criou técnicas de sumarização 

absolutamente legítimas, sem afrontar o texto constitucional.  

A pertinência da mitigação do contraditório nas hipóteses tratadas no 

curso do presente trabalho (em que, vale a lembrança, a citação não é suprimida, 

mas na verdade é postergada para um momento ulterior) será demonstrada na 

sequência deste estudo, de acordo com o maior ou menor “interesse” do réu em 

participar do processo.140 

 

 

                                            
138

 Afinal, como sustentado por Gelson Amaro de Souza: “A questão do vício e da falta de citação não 
se coloca no campo da existência ou validade, apenas no campo da eficácia. O julgamento poderá 
ser ou não eficaz em relação ao réu não citado. O processo existirá e valerá normalmente, o que 
poderá não existir é a formação da relação processual em relação ao réu não citado. Nesse caso não 
haverá a relação processual, daí se poder falar em inexistência de relação processual em face do réu 
e nunca em inexistência do processo, porque este existirá mesmo sem a formação da relação 
processual com a citação. [...] pode-se dizer que a citação não é mais pressuposto de existência e 
nem de validade do processo, mas tão-somente caso de eficácia ou ineficácia em face do réu não 
citado.” (Validade do julgamento de mérito sem a citação do réu. Revista de Processo. São Paulo, 
RT, n. 111, jul.-set. 2003, p. 79). No mesmo sentido é o escólio de SANSEVERINO, Milton; 
KOMATSU, Roque. A citação no direito processual civil, p. 51-52 e CUNHA, Leonardo José Carneiro 
da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato de Processos Repetitivos: 
uma Racionalização para as Demandas de Massa). Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 99. Para Gelson Amaro de Souza, ainda que se considerasse a 
citação como um pressuposto processual, a sua ausência não poderia impedir a formação do 
processo. Impediria, no máximo, a apreciação do mérito pelo juiz (Sentença de mérito sem citação do 
réu (art. 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 
2006, p. 47). 
139

 Em sentido contrário ao sustentado no texto, é o pensamento de Guilherme César Pinheiro, em 
interessante artigo publicado na Revista de Processo. Ele defende, arrimado em Rosemiro Pereira 
Leal, bem como nas teorias decisionais de Gunther, Habermas e Dworkin, que a legitimidade da 
decisão proferida no processo se constrói ao longo do contraditório, com a efetiva participação das 
partes. Diz ser no curso do processo que os fatos e o direito são reconstruídos, não se podendo 
admitir como válido um processo forjado mediante a atuação exclusiva do magistrado (“a 
hermenêutica da decisão jurisdicional não pode ser um espaço privilegiado, a partir do qual o juiz, 
autocraticamente, interpreta (aplica) o direito ao caso levado a juízo”). Seriam os princípios jurídicos 
do contraditório, da ampla defesa e da isonomia que viabilizariam a tomada de decisão (legítima) pelo 
magistrado, com a escolha da norma aplicável ao caso concreto, de maneira que os destinatários das 
normas acabassem por se reconhecer como artífices da produção do direito. Em arremate, frisando 
que o “decidir não pode escorrer do cérebro de um julgador privilegiado que guardasse um sentir 
sapiente por juízos de justiça ou segurança”, ele então conclui contrariamente à aplicação do art. 285-
A, dado este se restringir à atividade das partes no processo e à possibilidade de influenciar na 
decisão proferida. (Uma análise-crítica à “sentença de plano” a partir da hermenêutica decisional no 
processo democrático. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 196, jun. 2011, p. 328-331, 337-338). 
140

 Mesmo porque, como lembra Daniela Martins Madrid: “[...] para contestar segundo o artigo 3º do 
Código de Processo Civil, o réu precisa ter interesse e legitimidade [Grifos nossos]”. (Reestudo da 
citação como pressuposto processual. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, 
n. 47, fev. 2007, p. 17). 
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2.4 A DUALIDADE DE JURISDIÇÕES; MASSIFICADA E CONVENCIONAL 

 

Baseado essencialmente na evolução da sociedade, Rodrigues 

sustentou, em sua tese de doutoramento (defendida nas Arcadas), haver duas 

espécies de jurisdição: a convencional, voltada a dirimir os conflitos tradicionais e 

com observância de cada uma das etapas do iter procedimental clássico, e a 

massificada, com procedimento abreviado e destinada a resolver os litígios 

repetitivos, geralmente por meio da aplicação de uma decisão-padrão para outros 

processos em que se debate a mesma temática.141 

No curso do seu trabalho, o autor reconhece o aumento das chamadas 

demandas de massa – recorrentes nos escaninhos do Poder Judiciário e fruto de 

uma sociedade absolutamente massificada – e a necessidade de se construir, em 

virtude das peculiaridades que permeiam este tipo de causa, somados a precária 

estrutura do Poder Judiciário e o próprio risco de estrangulamento deste, um 

processo voltado especificamente para essas ações, com estrutura e ideário 

próprios, atento à realidade subjacente de tais conflitos e com formato diferente do 

processo civil clássico. Entende, nessa nova ótica, que a demora do processo não 

precisa ser sentida e suportada apenas pelo autor, podendo o seu ônus ser balizado 

e dividido entre as partes, de acordo com a maior probabilidade de certeza que 

ilumina o direito de cada uma delas.142 

Nesse compasso, como acertadamente observa Donoso, verifica-se que: 

A evolução social, o crescimento da população, a massificação das 
relações (inclusive e principalmente das jurídicas) e o crescente 
aumento da consciência dos direitos do cidadão (com a sua inclusão 
digital), trouxeram uma nova realidade, para a qual a lei (inclusive a 
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 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 40-41, 199. Interessante notar que essa dualidade de jurisdições, com vistas a resolver, 
com maior eficiência e segundo as suas peculiaridades, os variados tipos de conflitos existentes, não 
se trata de novidade; ao contrário, há muito foi reconhecida por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na 
célebre obra intitulada Acesso à Justiça (em 1978), quando já admitiam a necessidade de criação de 
procedimentos diferenciados e voltados a atender o interesse das “pessoas comuns”, especialmente 
na batalha contra os chamados “litigantes organizacionais”. (Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie 
Northfleet. São Paulo: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 90-94). 
142

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 58-59. Também, reconhecendo a influência dessa nova realidade social no Judiciário, 
observa Leonardo José Carneiro da Cunha: “A atividade econômica moderna, corolário do 
desenvolvimento do sistema de produção e distribuição em série de bens, conduziu à insuficiência do 
Judiciário para atender ao crescente número de feitos que, no mais das vezes, repetem situações 
pessoais idênticas, acarretando a tramitação paralela de significativo número de ações coincidentes 
em seu objeto e na razão de seu ajuizamento”. (O regime processual das causas repetitivas. Revista 
de Processo. São Paulo, RT, n. 179, janeiro 2010, p. 139-140).     
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processual) e nem o suporte da Justiça estavam preparados [Grifos 

do autor].
143

 

 

Com efeito, se é verdade que o grande responsável pela atual situação do 

Poder Judiciário foi o crescente número de demandas de massa144 , nada mais 

razoável e coerente que se busque uma forma de resolver esses litígios de maneira 

singular e com maior brevidade, a fim de que subsista maior tempo para a resolução 

dos demais processos “não padronizáveis” (que exigem tratamento 

individualizado).145  

Em um primeiro momento, e para dar vazão à mencionada profusão de 

demandas, buscou-se criar instrumentos que viabilizassem uma solução coletiva 

para os “novos” litígios, de características similares (como é o caso, v.g., da ação 

popular, da ação civil pública, do mandado de segurança coletivo). Na prática, 

porém, a estratégia malogrou, seja pelo fato de muitas causas não se enquadrarem 

no modelo de jurisdição coletiva (dada a própria natureza dos direitos envolvidos), 

seja em virtude de o processo coletivo ser facultativo no Brasil ou, até mesmo, por 

tais expedientes serem pouco utilizados, enquanto o número de ações em trâmite, 

por outro lado, não parou de aumentar.146 

                                            
143

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 71. Mesmo 
porque, como menciona Leonardo José Carneiro da Cunha: “As normas que disciplinam o processo 
civil brasileiro foram inspiradas no paradigma liberal da litigiosidade, estruturadas de forma a 
considerar única cada ação, retratando um litígio específico entre duas pessoas. Em outras palavras, 
o processo civil é, tradicionalmente, individual, caracterizando-se pela rigidez formalista.” (O regime 
processual das causas repetitivas. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 179, janeiro 2010, p. 139). 
144

 “O Supremo Tribunal Federal orientou pesquisa para mapear as zonas de estrangulamento, 
detectando que as origens mais importantes do excesso de volume de demandas são ações do 
Executivo em nível tributário e ações oriundas de atividades econômicas produzidas em regime de 
intensa massificação, como a telefonia celular, cartões de crédito, financiamentos bancários, planos 
de saúde etc. Assim, pode-se dizer, com margem de segurança estatística, que o grande fator de 
congestionamento do Poder Judiciário são as ações repetitivas. Haverá outras causas, como o 
desaparelhamento da justiça, a falta de pessoal, o rito excessivamente plenário e demorado do 
processo de conhecimento etc., mas mesmo essas se coordenam com o volume demasiado de 
demandas repetitivas, acarretando mais congestionamento.” Cf. RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações 
repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 38. 
145

 Também, reconhecendo a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado a esse tipo de 
litígios, atento à nova realidade que permeia a sociedade atual, ver: MARINONI, Luiz Guilherme 
Bittencourt. Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 
2007, p. 12; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O regime processual das causas repetitivas. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 179, janeiro 2010, p. 140-141; CUNHA, Leonardo José 
Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento imediato de processos 
repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 39, junho/2006, p. 93-94. 
146

 Chegando à conclusão similar, no sentido de reconhecer a insuficiência do processo coletivo para 
superar o fenômeno das ações repetitivas, confira-se: RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – 
casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 38-39. 
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A jurisprudência desenhou-se, pois, como uma das principais ferramentas 

hábeis a viabilizar e tornar possível, no modelo atual, a construção de uma 

verdadeira e efetiva dicotomia de jurisdições.147 Se os processos veiculam idêntico 

direito material, é consentâneo e razoável que os seus resultados sejam os mesmos. 

Procuram-se, então, meios de transpor a solução de um único processo repetitivo 

para todos os demais processos, como se estivessem sendo julgados 

coletivamente.148 E a melhor forma de fazê-lo é valer-se da força da jurisprudência, 

quando se tem procurado criar técnicas que viabilizem (como é o caso do art. 285-

A), com o menor dispêndio de energia possível, uma prestação jurisdicional apta a 

responder aos anseios da sociedade atual, “matando”, assim, “três coelhos com uma 

cajadada só”, na medida em que se prestigiam, simultaneamente, os princípios da 

isonomia, da eficiência/economia processual e da razoável duração do processo.  

O juiz e o legislador são os principais artífices a trabalhar para que o 

sistema não sucumba a essa nova realidade, dada a inconteste inexistência de 

estrutura hábil a dar vazão a esse tipo de demanda, que aumenta em progressão 

geométrica, enquanto os recursos e o investimento em estrutura do Poder Judiciário 

crescem em progressão aritmética. Devem eles estar atentos e buscar adaptar o 

processo clássico/tradicional a essa nova realidade massificada, interpretando (o 

juiz) ou criando técnicas (o legislador) de acordo com o modelo constitucional 

vigente e os valores que lhe são caros, de molde a viabilizar um tratamento 

diferenciado e condizente com as suas necessidades, máxime para que tais 

demandas de massa não prejudiquem o andamento das outras demandas (as 

tradicionais), como tem ocorrido atualmente. 

Por esse viés, verifica-se que o novo paradigma de processo, que deve 

viger no ordenamento pátrio, também precisa considerar essa realidade e procurar a 

                                            
147

 “A profusão de demandas (litigiosidade em massa e repetitiva) exige a criação de dogmática 
específica para seu dimensionamento, e nestes termos, vem se defendendo no Brasil uma 
padronização decisória preventiva com aplicação muito peculiar da jurisprudência como fonte 
imediata de aplicação do direito em nosso país.” Cf. NUNES, Dierle. Precedentes, padronização 
decisória preventiva e coletivização. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 262. 
148

 “Isso porque as primeiras decisões se transformam em paradigmas, replicados nos casos 
posteriores que se apresentam com idêntica estrutura. Seria irracional que o magistrado tratasse 
pessoalmente de cada um desses casos sucessivos da mesma forma que tratou do primeiro ou do 
segundo, examinando cada peça dos autos e envolvendo-se em discussões com todo o ritual do 
processo convencional. Aliás, se agisse assim, provavelmente estaria sozinho, porque nem as partes, 
nem o Ministério Público, quando aí atua, estão dispostas a um amplo diálogo nas ações repetitivas.” 
Cf. RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 40. 
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ela se adaptar no curso da marcha processual, tanto quando for aplicada ou 

concebida uma técnica processual (qualquer que seja ela) como para a prática de 

qualquer outro ato, a fim de que os resultados produzidos pela atividade jurisdicional 

sejam sempre os melhores e possam ser maximizados, na medida do possível, com 

extensão e efeitos para outros casos similares. 

Assim é que, técnicas da ordem da estabelecida no art. 285-A, que 

buscam “separar o joio do trigo”, são cada vez mais necessárias e desejadas pelo 

sistema constitucional vigente, razão pela qual devem ser cuidadosamente 

concebidas, analisadas e interpretadas, a fim de que auxiliem o pronto 

enfrentamento da realidade que se evidencia e não pode ser ignorada. 

Por derradeiro, imperioso é o registro de que o CPC projetado não ignora 

tal realidade e procura a ela se adaptar, buscando gerir de forma racional os 

conflitos de massa e as situações repetitivas, como observa Rodrigues.149 

 

2.5 RAZÕES DE CRIAÇÃO DO ART. 285-A: PRESTÍGIO À EFETIVIDADE E À 

RACIONALIDADE 

 

Como já se afirmou em outra sede 150 , verifica-se que o móvel que 

justificou a edição do art. 285-A foi a necessidade de oportunizar ao jurisdicionado 

um processo mais célere e efetivo, guardando relação com o inc. LXXVIII do art. 5º 

da Constituição Federal, que impõe a razoável duração do processo, como constou 

da própria exposição dos motivos da Lei n. 11.277/2006.  

A mencionada lei integrou o chamado pacote republicano, apresentado 

pelo presidente da república em 15/05/2004, por força do trabalho realizado pela 

Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça.151 

O comando do art. 285-A, deveras, é mais uma técnica, entre tantas 

outras, que se tem visto com maior frequência no ordenamento pátrio, que acaba 
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 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 150. 
150

 LIMA, Lucas Rister de Sousa. Improcedência liminar (Art. 285-A) – Hipóteses de incidência e 
aplicação da improcedência liminar – Proposta para uma leitura do dispositivo, inclusive de acordo 
com o anteprojeto do novo CPC. In: LAMY, Eduardo; ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro 
Miranda de (Coord.). Processo civil em movimento – diretrizes para o novo CPC. Florianópolis: 
Conceito, 2013, p. 1.059. 
151

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 105-106. 
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por evidenciar a já aludida tendência de aproximação entre os sistemas civil law e 

common law – na medida em que defende e valoriza a importância do precedente, 

agora em sede de primeiro grau de jurisdição –, e admitir parcial derrogação do 

contraditório, com deslocamento para o momento futuro do seu exercício.152  

Como destaca Donoso 153 , o art. 285-A materializaria mais um passo 

“quase natural” da evolução que se tem verificado, a cada dia com maior 

intensidade, no curso do tempo, no sentido de aproximação entre ambos os 

sistemas e mitigação do contraditório. 

A norma prenuncia, em igual medida, outra tendência também verificada 

no sistema, que alude a atribuir maiores poderes ao magistrado (especialmente o de 

primeira instância) na direção do processo.154 Neste caso, o legislador o faz, como 

constatado nos dois parágrafos anteriores, por intermédio da valorização dos 

precedentes e da relativização do contraditório, com a importação de soluções já 

encontradas em outros processos em que se debateu a mesma questão de direito 

material.155 

Em decorrência do maior poder conferido aos magistrados, o dispositivo 

se transforma em uma nova forma de controle ou filtro de demandas com poucas 

chances de êxito (notadamente as repetitivas) e que acabam atravancando a “pauta” 

do Judiciário.  

Segundo Cavalcante, o art. 285-A156: 

[...] atende à moderna visão da teoria da ação, que, de acordo com o 
magistério de Leonardo Greco 157 , deve abranger o sentido de 
jurisdição ‘como freio às demandas inviáveis’, de tal sorte a 
concretizar o ‘direito do réu de não ser molestado por uma demanda 
injusta’.  
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 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 85.  
153

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 87. 
154

 RAMOS, Glauco Gumerato. Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 
11.277/2006 e 11.280/2006, p. 126. 
155

 Isso porque, como frisa Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni, “[...] é racional que o processo que 
objetiva decisão acerca de matéria de direito sobre a qual o juiz já firmou posição em processo 
anterior seja desde logo encerrado, evitando gasto de energia para a obtenção de decisão a respeito 
de caso idêntico ao já solucionado. O processo repetitivo constitui formalismo desnecessário, pois 
tramita somente para autorizar o juiz a expedir a decisão cujo conteúdo já foi definido no primeiro 
processo”. (Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 
2007, p. 12-13). 
156

 CAVALCANTE, Mantovanni Colares. A sentença liminar de mérito do art. 285-A do Código de 
Processo Civil e suas restrições. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, 
setembro 2006, p. 97. 
157

 GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003, p. 15, 73. 
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Dessa forma, se o direito material não existe, e isso é verificável prima 

facie, não faz sentido o regular desenvolvimento de um processo desse jaez, que já 

se sabe como irá acabar.158 

A despeito de ter sido suprimida da redação originária do projeto a 

expressão “processos repetitivos e sem qualquer singularidade”159, é inarredável a 

conclusão de que a aplicação do dispositivo é voltada essencialmente (mas não 

exclusivamente, como se demonstrará na seção 3.7.5) para este tipo de ação: as 

chamadas demandas de massa (como constou, aliás, da própria exposição dos 

motivos do projeto, em seu item 4).160 Afinal, não há razão para que “processos 

idênticos” (no sentido encampado pela lei, como adiante será explicitado) e sem 

diferenças substanciais entre si (no tocante à matéria de fundo) tramitem com a 

prática de todos os seus atos e, ao final, ainda possam ter resultados diferentes, ao 

arrepio dos princípios da celeridade, da economia, da efetividade, da isonomia e da 

própria segurança jurídica.161   

O artigo em comento, se lido corretamente e à luz da Constituição 

Federal, poderá produzir bons frutos em prol de uma prestação jurisdicional mais 

qualificada e eficiente, viabilizando um melhor equacionamento dos estoques de 

ações, com a redução da taxa de congestionamento, de maneira que o juiz possa 

analisar, com a necessária parcimônia e cautela, os feitos realmente relevantes e 

que exigem um tratamento individualizado.  

A funcionalidade e a utilidade do dispositivo, quaisquer que sejam o 

ângulo ou prisma de análise, são manifestas. Para o autor da ação, porque ficará 

                                            
158

 SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 41-43.  
159

 O projeto original dava a seguinte redação ao caput do art. 285-A: “Quando a matéria controvertida 
for unicamente de direito, em processos repetitivos e sem nenhuma singularidade, e no juízo já 
houver sentença de total improcedência em caso análogo, poderá ser dispensada a citação e 
proferida sentença reproduzindo a anteriormente prolatada [Grifos nossos]”. 
160

 No mesmo sentido, concluem os seguintes autores: MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. Ações 
repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 2007, p. 12-13; 
FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: 
algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 49; e POITTEVIN, Ana Laura González. O art. 285-A do CPC e 
os embargos de declaração. In: MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; GOMES JUNIOR, Luís Manoel (Coord.). Os poderes do juiz e o 
controle das decisões judiciais – estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim 
Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 621. 
161

 FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: 
algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 49. 
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livre dos encargos sucumbenciais162 e de eventuais multas por litigância de má-fé,163 

além de obter uma resposta tempestiva e que lhe permite o imediato acionamento 

da esfera recursal.164 Para o réu, pois não precisará gastar com advogado e com o 

processo (valor este que, aliás, ele dificilmente conseguirá recuperar integralmente), 

além de se ver livre imediatamente de um processo (e todos os seus nefastos 

corolários)165 contra si ajuizado e com poucas chances de êxito.166 Por fim, mas não 

menos importante, é útil também – e principalmente - para a sociedade, dado que, 

com o julgamento “por atacado” das demandas idênticas, sobra mais tempo para o 

Judiciário se dedicar a outros feitos de maior relevo e importância, que exigem 

tratamento singular e não podem ser decididos de maneira “massificada”.167 

Ainda, ao mesmo tempo em que abrevia a prestação jurisdicional e a 

torna até mesmo mais ética168, o preceptivo em comento a faz ficar mais barata169, 

                                            
162

 Na mesma linha, é a observação de SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação 
do réu (art. 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 
2006, p. 49 e ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações 
repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 119. 
163

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 89. 
164

 Com similar enfoque, confira-se: ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento 
Imediato, antecipado e maduro da lide): evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 
1939 até 2007. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 164 e MONNERAT, Fábio 
Victor da Fonte. Primeiras aplicações do art. 285-A do CPC. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 
157, março 2008, p. 235. 
165

 “É fácil perceber que uma pessoa, quando colocada no pólo passivo de um processo, ainda que 
este seja totalmente inviável e temerário, mesmo assim, terá o seu nome gravado no arquivo do 
cartório distribuidor e, ao mesmo tempo, passará a sofrer restrição em várias espécies de atividades. 
Sempre que precisar de certidão de distribuição vai aparecer seu nome como réu na ação. Se quiser 
vender algum bem, pode encontrar alguma dificuldade, em face das normas dos arts. 592, V, e 593 
do CPC. Encerrando o processo (art. 285-A do CPC), afasta-se a preocupação com eventual fraude à 
execução.” Cf. SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do 
CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 49.  
166

 De forma similar entendem: ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito 
em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, 
p. 119 e BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência da demanda da 
ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em 
homenagem ao Professor Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.323. 
167

 Afinal, arremata Gelson Amaro de Souza, “Em um País como o nosso, em que o processo e seu 
procedimento se alongam por muitos anos, sem que se chegue à efetividade da tutela jurisdicional 
em tempo razoável, nada mais normal que se procure eliminar procedimento inútil, para melhor 
analisar os outros, presumivelmente úteis”. (Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do 
CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 49). Também, 
reconhecendo a utilidade do dispositivo para o autor, réu e Poder Judiciário, com raciocínio similar ao 
defendido no texto, vale conferir: TESHEINER, José Maria. Crítica à investida de Mitidiero contra o 
art. 285-A do CPC. 29.04.2006. Disponível em: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/90-artigos-abr-
2006/5411-critica-a-investida-de-mitidiero-contra-o-artigo-285-a-do-cpc>. Acesso em: 5 set. 2013. 
168

 “Ou alguém afirmará ser ético, lógico e razoável que um processo cuja improcedência é 
prenunciada deva seguir avante? Isso seria um verdadeiro arremedo de processo, onde as partes e o 
magistrado atuariam na cena processual como marionetes conduzidas pelos cordéis das 
formalidades procedimentais até o ‘epílogo retumbante’ por todos já conhecido: a improcedência do 
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na medida em que evita a desnecessária movimentação da máquina judiciária, com 

reflexos positivos para todos os envolvidos. Em síntese, nesse dispositivo, o 

legislador buscou potencializar o princípio da economia processual170, atestando o 

seu compromisso com a efetividade do processo.171  

 

2.6 SÍNTESE CONCLUSIVA: CONSTITUCIONALIDADE DA REGRA 

 

O ser humano, por natureza, é muitas vezes avesso a mudanças. Aquilo 

que é novo e foge do clássico/tradicional, em um primeiro momento, tende a 

assustar e despertar a repulsa de algumas pessoas que, com o tempo, acabam 

adaptando-se e, paulatinamente, “digerindo” as novidades cada vez mais constantes 

e frequentes no mundo empírico. 

No direito não ocorre de maneira diversa e nem é preciso ir longe para se 

constatar a veracidade do asseverado. Basta lembrar as uniões homoafetivas, as 

quais, apesar de subsistirem há muito no seio da sociedade, sempre foram 

ignoradas (como se de fato não existissem), especialmente pelo Judiciário. Porém, 

com o passar do tempo, verificou-se não ser possível simplesmente fechar aos olhos 

para tal situação e a sociedade, paulatinamente, foi despindo-se do seu preconceito, 

até que o Judiciário, como caudatário daquela, passou a aceitar e reconhecer a 

união estável entre pessoas do mesmo sexo, com os mesmos efeitos da ‘tradicional’ 

união. Hoje, até o casamento entre pessoas do mesmo sexo já pode ser realizado 

em idênticas condições ao de pessoas de sexos diferentes.  

No direito processual civil, a história se repete. Um exemplo que bem 

ilustra tal contingência é apontado por Araújo. O autor lembra que, no CPC de 1939, 

a publicação da sentença apenas poderia ocorrer em audiência. A eficácia da 

                                                                                                                                        
pedido fundado em matéria unicamente de direito. A troco de quê?” Cf. RAMOS, Glauco Gumerato. 
Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do 
CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 379-380). 
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 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 
11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 119. Afinal, como bem 
lembra Denis Donoso, nestes processos julgados com base no art. 285-A, não chegam a ocorrer a 
citação do réu, sua resposta, o saneamento e a produção de provas, os quais, a rigor, já ocorreram 
em outros feitos anteriores e são agora importados para os casos futuros. (Julgamento prévio do 
mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 26). 
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sentença era condicionada a tal publicação. Afirma que o apego a este formalismo 

era tão grande que, na hipótese de finda a audiência e o magistrado ainda não 

estivesse suficientemente convencido da forma como decidir (art. 271), deveria ele 

designar uma nova audiência unicamente para a publicação da sentença.172 

O legislador pátrio, percebendo a esterilidade de tal formalismo e 

buscando prestigiar a celeridade do procedimento 173 , criou então o julgamento 

antecipado da lide, que veio a lume no bojo do CPC de 1973. Passou-se a autorizar 

a dispensa da realização da audiência nas hipóteses do art. 330 do CPC.  

A doutrina, na oportunidade, mostrou-se bastante temerosa174, exigindo 

cautela dos operadores do direito no manejo de ferramenta que, posteriormente, 

mostrou-se útil e deveras importante no dia a dia forense.175  

Mostrando o acerto das conclusões lançadas nos parágrafos anteriores 

(em relação à supressão da audiência para publicação da decisão), com o artigo 

285-A a história novamente se repete. Cria-se uma “novidade”176 por meio da qual, 

como no exemplo mencionado por Araújo, busca-se conferir agilidade e eficiência ao 

procedimento, com a supressão de atos inúteis e sem maior significação no 

“conjunto da obra”.  

Como era de se esperar, houve certo frisson na doutrina em relação à 

alteração. A propósito, respeitada doutrina chegou a sustentar que o dispositivo 

seria "uma demonstração eloquente e lamentável da tentativa de resolver os 

grandes problemas estruturais do País (inclusive do processo) pela via da negativa 
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 ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento imediato, antecipado e maduro da lide): 
evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 1939 até 2007. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 158. 
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 Confiram-se, neste compasso, as palavras de Alfredo Buzaid, constantes da exposição de motivos 
do CPC de 1973 acerca do assunto: "O que o processo ganha em condensação e celeridade, bem 
podem avaliar os que lidam no foro. Suprime-se a audiência porque nela nada há de particular a 
discutir. Assim, não se pratica ato inútil. De outra parte, não sofre o processo paralisação, dormindo 
meses nas estantes dos cartórios, enquanto aguarda uma audiência, cuja realização nenhum proveito 
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resposta". (Cf. ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento imediato, antecipado e 
maduro da lide): evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 1939 até 2007. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 159). 
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 ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento imediato, antecipado e maduro da lide): 
evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 1939 até 2007. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 159.  
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 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 33. 
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 Se é que tal dispositivo pode mesmo ser considerado uma novidade, na verdadeira acepção do 
termo, como demonstrar-se-á na seção 3.6, dada a existência de inúmeros dispositivos similares a 
ele no ordenamento pátrio. 
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de fruição de garantias constitucionais".177 Chegou-se a classificar a inovação como 

uma espécie de tutela antecipada ex officio a favor do réu, em que o juiz acabaria 

transformando-se em Dom Quixote (a lutar pelos direitos dos ausentes e por uma 

justiça mais rápida) e julgaria apenas um “fato narrado e embrulhado num pedaço de 

papel sem sujeitos do processo, causa petendi e petitum”.178 

A modificação, para uma parcela da doutrina, estaria na contramão do 

moderno processo civil, por restringir a ampla possibilidade de diálogo com as partes 

e criar uma espécie de súmula de primeiro grau, não obstante a grande 

preocupação (da maior parte da doutrina que se mostrou contrária ao dispositivo) 

seja com a supressão do contraditório do réu (que perderia a expectativa de 

recebimento da sucumbência179 e não mais poderia manifestar-se com ética em 

juízo, no sentido de aquiescer ao pedido exordial ou buscar uma eventual 

conciliação com o autor 180 ). Há até mesmo quem sustente que ocorreria, na 

verdade, ofensa ao contraditório do autor e não do réu.181 Também não poderiam 

faltar aqueles que, por acreditarem piamente na inconstitucionalidade da regra, 

chegaram a “torcer” para que os membros do Poder Judiciário simplesmente a 

ignorassem e recusassem o seu cumprimento182 e, até mesmo, a manejar ação 
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 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. 
Breves comentários à nova sistemática processual civil 2. São Paulo: RT, 2006, p. 63. 
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 LEAL, Rosemiro Pereira. A judiciarização do processo nas últimas reformas do CPC brasileiro. In: 
DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho; NEPOMUCENO, Luciana Diniz (Coord.). Processo civil 
reformado, p. 264. 
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 MONTENEGRO FILHO, Misael. Cumprimento da sentença e outras reformas processuais, p. 139. 
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 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 119.  
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 MITIDIERO, Daniel. A multifuncionalidade do direito fundamental ao contraditório e a 
improcedência liminar (art. 285-A, CPC): resposta à crítica de José Tesheiner. Revista de Processo. 
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contraditório em primeiro grau de jurisdição”. (A multifuncionalidade do direito fundamental ao 
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direta de inconstitucionalidade contra a referida regra, como fez o Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).183  

Os principais argumentos que se erguem contra o artigo 285-A seriam no 

sentido de que a regra atentaria contra o direito de ação e violaria os seguintes 

princípios: contraditório, ampla defesa, devido processo legal, isonomia, segurança 

jurídica e duplo grau de jurisdição (à exceção deste último, todos os demais 

argumentos acima referidos foram explicitamente elencados na Adin ajuizada pela 

OAB). 

Hoje, porém, oito anos após a promulgação da aludida “inovação”, não há 

mais espaço para se sustentar a inconstitucionalidade do dispositivo, especialmente 

após já digerida e sedimentada a ratio legis pela doutrina pátria, notadamente no 

sentido de lhe conferir uma interpretação conforme a Constituição Federal e as 

diretrizes que dela emanam, compondo o chamado “modelo constitucional do 

processo”. 

Por ora, e para reforçar a higidez da norma, é suficiente apenas 

rememorar as razões que justificaram a criação do preceptivo e a sua finalidade, 

conforme evidenciado na seção anterior, bem como os principais argumentos que 

lhe conferem legitimidade dentro do sistema.  

A equivocada interpretação/aplicação da disciplina do art. 285-A no dia a 

dia forense não pode, de forma alguma, arrimar a sua inconstitucionalidade. Do 

mesmo modo, a eventual dificuldade de compatibilização de tal técnica com o 

restante do CPC também não pode servir de fundamento para tal conclusão. É 

dever do exegeta encontrar um meio-termo para, o quanto possível, prestigiar as 

investidas do legislador pátrio, especialmente aquelas bem intencionadas, em prol 

de valores tão caros e importantes para o ordenamento, como a razoável duração 

do processo e a necessária eficiência que se espera do aparato jurisdicional.184 

Aliás, pretender que o procedimento tenha seu regular curso, com a prática de atos 

inúteis e sem maior significação ou influência para o resultado final (que já é 

conhecido no momento do ajuizamento da ação), em rigor, viola o princípio 
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constitucional da razoável duração dos processos185 e o próprio acesso à justiça na 

sua mais lídima e escorreita forma 186 . Seria, por assim dizer, como se 

continuássemos a insistir na realização da audiência para publicação da sentença 

(mesmo reconhecendo, ainda que no subconsciente, que ela não possui qualquer 

serventia para o bom andamento do processo), como referido no início desta seção, 

simplesmente porque nos acostumamos com tal modus operandi e por temor de 

aceitar as mudanças. 

O fato de se tratar de uma mudança aparentemente inédita acaba por 

exteriorizar, prima facie, sentimento contrário a ela, antes mesmo de uma 

observação mais apurada acerca da inovação, no sentido de observar que nem é 

preciso ir tão longe para se encontrar outras hipóteses similares à do art. 285-A (de 

técnicas de abreviação do procedimento), como é o caso dos arts. 295 e 296 do 

CPC, que também autorizam o indeferimento liminar da inicial por força de uma série 

de motivos (ilegitimidade, falta de interesse, opção pelo procedimento errado), entre 

eles questões inclusive de mérito (prescrição ou decadência).187 

Para Marinoni188, considerar inconstitucional o dispositivo em comento 

seria contrariar a própria racionalidade do sistema e soaria, deveras, como uma 

possível intenção de garantir alguma reserva de mercado, por ser interessante para 

alguns, do ponto de vista financeiro, a existência de ações repetitivas, com a 

reprodução mecânica de peças e arrazoados idênticos. 
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 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC 
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Admitir a constitucionalidade do dispositivo significa partir de uma 

interpretação conforme e adequada da técnica ali estabelecida, em consonância 

com a ratio legis e o modelo constitucional do processo civil. Se a exegese não 

ocorrer segundo o modelo constitucional do processo, por óbvio, o dispositivo não 

vingará. E isso vale para tudo o que emana do CPC, como demonstrado na seção 

2.2.  

A técnica do art. 285-A, se bem aplicada, não viola o princípio da 

isonomia189, na verdade o prestigia ao impor, desde o primeiro grau de jurisdição, 

tratamento igual a situações que não se diferenciam, a exemplo do que fazem o art. 

557 nos tribunais e a própria súmula vinculante190, até mesmo de uma maneira mais 

ampla e abrangente.  

Também não se vislumbra ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, os 

quais, rigorosamente, representam muito mais do que a simples reprodução 

mecânica de verborrágicas peças que, a partir de certo momento, passam a não ser 

mais lidas pelos juízes (e demais operadores do direito), que desde o primeiro 

contato com a inicial se limitam a esperar o momento certo para apenas reproduzir a 

sua decisão anteriormente proferida em inúmeras outras ações similares.191 E, se 

isso parece mais do que suficiente para justificar a supressão do contraditório (inútil) 

criada pelo dispositivo, a fortiori fica demonstrada a sua absoluta higidez quando se 
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 Nesse mesmo compasso: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de 
Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 49 e DUARTE, Bento Herculano. 
Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (decisão liminar de improcedência) – Uma 
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NOGUEIRA, Gustavo Santana. A improcedência manifesta do pedido. In: _____ (Coord.). A nova 
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jurisprudência, precedente: uma escala e seus riscos. Temas de Direito Processual. São Paulo: 
Saraiva, 2007. (Nona Série), p. 312). 
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verifica inexistir interesse do réu para se defender em ação cujo resultado não lhe 

gera prejuízo algum.192 Aliás, se o demandado quisesse concordar com o pedido 

exordial ou buscar uma conciliação com o autor, não seria a decisão a seu favor que 

o impediria de fazê-lo.193 O que não se pode admitir é que em virtude de uma 

hipótese absolutamente rara e inusitada (como se vivêssemos em um conto de 

fadas, em que o réu se afigura em modelo de probidade e ética) se sacrifique toda a 

sociedade e o próprio Judiciário, impondo o regular processamento de ações dessa 

ordem apenas para que o réu possa ter a “oportunidade” de aquiescer ao pleito 

exordial.194 

Por fim, pensar que o réu possa ter interesse em contestar somente para 

auferir verba sucumbencial, além de injurídico é também imoral195, afinal, se o direito 

pleiteado pelo autor não existe, será mantido ao réu exatamente o mesmo status 

quo anterior ao ajuizamento da ação. É, por assim dizer, como se o autor, 

respeitando direito que não possui, nunca tivesse formulado o pleito julgado 

liminarmente improcedente.  

O direito de ação, por outro lado, não é e nunca se materializou como 

prerrogativa de uma das partes em valer-se do processo na sua forma 

clássica/tradicional, com o transcurso de cada uma de suas fases e etapas, quando 

este proceder é absolutamente desnecessário/inócuo para o resultado final.196 Seria 
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o mesmo que dizer que, para se chegar a um dado local, ter-se-ia de percorrer 500 

km, quando é sabido que existe um atalho permitindo chegar ao mesmo destino por 

meio de percurso de apenas 150 km.197 

Não foi à toa, portanto, que a maioria da doutrina manifestou-se 

acertadamente pela constitucionalidade da regra,198 apesar de haver respeitáveis 

                                                                                                                                        
ação com o direito material, como se fazia no passado, ao tempo da teoria civilista ou a teoria 
imanentista”. (Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista Dialética de 
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processual civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 421; DONOSO, Denis. Julgamento 
prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 45; SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de 
mérito sem citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 43, out. 2006, p. 50-52; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre 
o art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato de Processos Repetitivos: uma Racionalização para as 
Demandas de Massa). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 39, junho 
2006, p. 98; TESHEINER, José Maria. Crítica à investida de Mitidiero contra o art. 285-A do CPC. 
29/04/2006. Disponível em: <http://www.tex.pro.br/home/artigos/90-artigos-abr-2006/5411-critica-a-
investida-de-mitidiero-contra-o-artigo-285-a-do-cpc>. Acesso em: 5 set. 2013; MONNERAT, Fábio 
Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do procedimento. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial., p. 451; CAMBI, Eduardo. 
Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 54; MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. Ações repetitivas e 
julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 2007, p. 12; DUARTE, Bento 
Herculano. Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão Liminar de Improcedência) – 
Uma resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e outras questões. In: _____; 
DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes, v. 2, p. 133; FICHTNER, 
José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: algumas 
considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 76, julho 2009, p. 64; CAVALCANTE, Mantovanni Colares. A Sentença liminar de mérito 
do art. 285-A do Código de Processo Civil e suas restrições. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 98; MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar 
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132-133; CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações acerca da improcedência 
liminar nas ações repetitivas: Um estudo sobre a compatibilidade do art. 285-A do Código de 
Processo Civil com o sistema processual vigente. In: CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; VAREJÃO, 
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autores a ela contrários (concluindo, alguns de maneira mais explícita e outros 

menos, pela incongruência da norma).199  

A questão da constitucionalidade, no entanto, parece ter menor relevância 

neste momento (especialmente após quase dez anos de vigência da norma) e será 

demonstrada ao longo deste estudo. Assim, para não desviar o foco do presente 

trabalho, é oportuno endereçar àquele que ainda não se convenceu da higidez do 

dispositivo, o excelente arrazoado redigido por Bueno200, representando o Instituto 

Brasileiro de Direito Processual (IBDP) na Adin manejada pela OAB, na qual o 

referido órgão defende a constitucionalidade do dispositivo.201 E, se após a leitura, 

ainda assim, não se convencer da regularidade do dispositivo, poderá, então, 

consultar o livro intitulado “Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A”, de 

autoria de Denis Donoso202, que coloca uma pá de cal sobre o assunto. 

                                                                                                                                        
Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 120; KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. 
Breve análise sobre alguns aspectos polêmicos da sentença liminar de improcedência (artigo 285-A 
do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 41,agosto 2006, p. 71. 
199

 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 13. ed. 
São Paulo: RT, 2013, p. 669; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, 
José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil 2, p. 63; MONTENEGRO 
FILHO, Misael. Cumprimento da sentença e outras reformas processuais, p. 139; MITIDIERO, Daniel. 
A multifuncionalidade do direito fundamental ao contraditório e a improcedência liminar (art. 285-A, 
CPC): resposta à crítica de José Tesheiner. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 144, fevereiro 
2007, p. 106-109; LEAL, Rosemiro Pereira. A judiciarização do processo nas últimas reformas do 
CPC brasileiro. In: DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho; NEPOMUCENO, Luciana Diniz (Coord.). 
Processo civil reformado, p. 264; FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos 
repetitivos: uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 119; SÁ, Djanira Maria 
Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do Código de Processo Civil. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 148. 
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 Cuja íntegra encontra-se disponível em: BUENO, Cassio Scarpinella. Ação direta de 
inconstitucionalidade – intervenção amicus curiae. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 138, 
agosto 2006, p. 165-180. 
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 Em igual sentido foi o entendimento manifestado pelo Advogado Geral da União e pelo Ministério 
Público Federal, quando oficiaram na referida ação em defesa da constitucionalidade do dispositivo. 
202

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, passim, mas, 
especialmente, nas páginas 52-100. 
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CAPÍTULO 3 – A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ARTIGO 285-A) 

 

3.1 LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA – O DIREITO LUSITANO E O INGLÊS 

 

No direito português, existe norma muito semelhante à disciplina do art. 

285-A do nosso sistema processual civil. É o caso art. 590203 do recém-aprovado 

Código de Processo Civil português, que entrou em vigor em 1º de setembro de 

2013. 

Segundo o texto do precitado dispositivo lusitano, a petição inicial poderá 

ser indeferida, antes mesmo da citação do réu, quando o pedido for “manifestamente 

improcedente” ou se verifique a ocorrência de “exceções dilatórias insupríveis”. 

Nota-se que o legislador português foi mais ousado que o legislador 

pátrio. Enquanto aqui se restringe o âmbito de aplicação do texto às causas que 

versarem sobre matéria exclusivamente de direito e desde que o juízo já tenha 

decidido anteriormente no mesmo sentido em outros casos idênticos (isso sem falar 

nos demais requisitos não explícitos na letra do dispositivo), lá não se faz qualquer 

destas exigências. 

O dispositivo, aliás, já estava previsto no anterior diploma processual civil 

português, porém de forma mais tímida e limitada que o texto atual. As suas 

hipóteses de aplicação (previstas no revogado art. 234-A 204 ) eram restritas às 

alíneas “a” até “e” do antigo art. 234, seção 4.205 Tal limitação, porém, foi suprimida 

na codificação atual, não havendo mais um rol prévio a indicar as situações em que 

                                            
203

 “Art. 590 – Gestão inicial do processo 
1 – Nos casos em que, por determinação legal ou do juiz, seja apresentada a despacho liminar, a 
petição é indeferida quando o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, de forma 
evidente, exceções dilatórias insupríveis e de que o juiz deva conhecer oficiosamente, aplicando-se o 
disposto no artigo 560.” 
204

 ARTIGO. 234--A: “Casos em que é admissível indeferimento liminar  
1 - Nos casos referidos nas alíneas a) a e) do n.º 4 do artigo anterior, pode o juiz, em vez de ordenar 
a citação, indeferir liminarmente a petição, quando o pedido seja manifestamente improcedente ou 
ocorram, de forma evidente, exceções dilatórias insupríveis e de que o juiz deva conhecer 
oficiosamente, aplicando-se o disposto no artigo 476.º. 
205

 ARTIGO 234: “[...] 
4 - A citação depende, porém, de prévio despacho judicial: 
a) Nos casos especialmente previstos na lei; 
b) Nos procedimentos cautelares e em todos os casos em que incumba ao juiz decidir da prévia 
audiência do requerido; 
c) Nos casos em que a propositura da ação deva ser anunciada, nos termos da lei; 
d) Quando se trate de citar terceiros chamados a intervir em causa pendente; 
e) No processo executivo, nos termos do n.º 5 do artigo 812.º-E e do n.º 2 do artigo 812.º-F; 
f) Quando se trate de citação urgente, que deva preceder a distribuição.” 
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o juiz poderia realizar o indeferimento liminar da petição inicial.  

No direito inglês também se tem notícia de norma de índole similar, porém 

um pouco mais arrojada. A Civil Procedure Rules (CPR) 24, em seus itens 24.1 a 

24.6, autoriza o magistrado a abreviar por completo qualquer procedimento que 

dependa de prova exclusivamente documental, seja para rejeitar, seja para acolher o 

pleito formulado na inicial, de acordo com as maiores ou menores chances de êxito 

da pretensão.206 

Os motivos que autorizam o julgamento sumário estão disciplinados na 

rule 24.2.207 É admitida a sua utilização de maneira ampla e irrestrita contra o autor 

(para qualquer tipo de processo) e de maneira mais limitada (apesar de também 

ampla) quando for aplicado em desfavor do réu, de acordo com as exceções 

apresentadas (para alguns tipos de ações) pela rule 24.3.208 

                                            
206

 Segundo Neil Andrews: “Esse procedimento permite, ao autor ou ao réu (emenda incluída nas 
CPR em 1998), obter ganho de causa definitivo se puder provar que a pretensão ou a defesa da parte 
adversária não tem ‘chances reais’ de sucesso. Trata-se de procedimento ágil. Permite que o autor 
evite atrasos, despesas e o inconveniente de levar o caso à audiência de instrução e julgamento. Os 
fatos são avaliados com base em provas documentais. Esse tipo de prova pode consistir em 
declarações feitas por escrito pelas testemunhas ou em declarações de verdade prestadas pela 
parte” (O moderno processo civil. 2. ed. Orientação e revisão de tradução: Teresa Arruda Alvim 
Wambier. São Paulo: RT, 2012, p. 189). 
207

 Rule 24.2: “The court may give summary judgment against a claimant or defendant on the whole of 
a claim or on a particular issue if – 
(a) it considers that – 
(i) that claimant has no real prospect of succeeding on the claim or issue; or 
(ii) that defendant has no real prospect of successfully defending the claim or issue; and 
(b) there is no other compelling reason why the case or issue should be disposed of at a trial.” Cf. 
UNITED KINGDOM. Ministry of Justice. Courts. Procedure rules. Part. 24 – Summary Judgment. 
Disponível em: <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part24>. Acesso em: 27 
abr. 2014. Na tradução livre: Regra 24.2: “O tribunal pode proferir julgamento sumário contra o 
requerente ou requerido na totalidade do pleito, ou de determinado pedido se: 
(a) considerar que – 
(i) o autor não tem perspectiva real de êxito em seu pleito ou questão; ou 
(ii) o réu não tem perspectiva real de defender com sucesso seu pleito ou questão; e 
(b) não existir nenhum outro motivo razoável para que o caso ou pleito deva ser levado a julgamento.”   
Para Fernando da Fonseca Gajardoni, tal disposição é inspirada na ordem n. 14 da Suprema Corte 
Americana, e visa “[...] abreviar por completo qualquer procedimento, rejeitando ou acolhendo o 
pedido do autor, sempre que não haja perspectiva de sucesso da pretensão formulada com base nos 
precedentes anteriores, ou quando, sendo provável o êxito da demanda, o requerido não tenha reais 
chances de sucesso na defesa que ofertará (r. 24.2)”. (Flexibilização procedimental. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 116). 
208

 Rule 24.3: “(1) The court may give summary judgment against a claimant in any type of 
proceedings. 
(2) The court may give summary judgment against a defendant in any type of proceedings except – 
(a) proceedings for possession of residential premises against – 
(i) a mortgagor; or 
(ii) a tenant or a person holding over after the end of his tenancy whose occupancy is protected within 
the meaning of the Rent Act 1977 or the Housing Act 1988 and; 
(b) proceedings for an admiralty claim in rem. 
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Andrews209, interpretando a rule 24.2, assevera que: 

O tribunal pode determinar o julgamento sumário contra o autor ou 

contra o réu para toda a ação ou para uma questão particular, se (a) 
considerar que (i) o autor não tem chances reais de êxito na causa 
ou na questão; ou (ii) o réu não tem chances reais de se defender 
com êxito na causa ou questão; e se (b) não há qualquer outro 
motivo para que o caso ou questão sejam levados a julgamento. 

O julgamento sumário, regra geral, é iniciado a pedido de uma das partes, 

mas o próprio tribunal, por sua iniciativa (como prevê expressamente a própria rule 

24.5, seção 3), pode concluir ser o caso de aplicá-lo, independentemente da vontade 

das partes.210 

Os documentos e as provas escritas que as partes eventualmente 

desejarem apresentar na audiência de julgamento sumário deverão observar as 

regras e os prazos previstos na rule 24.5.211 

                                                                                                                                        
(c) Omitted”. Cf. UNITED KINGDOM. Ministry of Justice. Courts. Procedure rules. Part. 24 – Summary 
Judgment. Disponível em: <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part24>. 
Acesso em: 27 abr. 2014. Na tradução livre: Regra 24.3: “(1) O tribunal pode proferir julgamento 
sumário contra o requerente em qualquer tipo de processo. 
(2) O tribunal pode proferir julgamento sumário contra o requerido em qualquer tipo de processo, 
exceto – 
(a) ações possessórias de imóveis residenciais movidas contra – 
(i) o devedor hipotecário; ou 
(ii) o inquilino ou a pessoa que esteja na posse do imóvel após o término de seu contrato de 
arrendamento, cuja ocupação é protegida nos termos da Lei de Renda de 1977 ou da Lei de 
Habitação de 1988 e;  
(b) procedimento quanto a direito de propriedade sobre leis marítimas. 
(c) Vedado.” 
209

 ANDREWS, Neil. O moderno processo civil, p. 190. 
210

 ANDREWS, Neil. O moderno processo civil, p. 189. 
211

 Rule 24.5: “(1) If the respondent to an application for summary judgment wishes to rely on written 
evidence at the hearing, he must – 
(a) file the written evidence; and 
(b) serve copies on every other party to the application, at least 7 days before the summary judgment 
hearing. 
(2) If the applicant wishes to rely on written evidence in reply, he must – 
(a) file the written evidence; and 
(b) serve a copy on the respondent, at least 3 days before the summary judgment hearing. 
(3) Where a summary judgment hearing is fixed by the court of its own initiative – 
(a) any party who wishes to rely on written evidence at the hearing must – 
(i) file the written evidence; and 
(ii) unless the court orders otherwise, serve copies on every other party to the proceedings, at least 7 
days before the date of the hearing; 
(b) any party who wishes to rely on written evidence at the hearing in reply to any other party's written 
evidence must – 
(i) file the written evidence in reply; and 
(ii) unless the court orders otherwise serve copies on every other party to the proceedings, 
at least 3 days before the date of the hearing. 
(4) This rule does not require written evidence – 
(a) to be filed if it has already been filed; or 
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No direito inglês, também já se tem notícia de outras técnicas que 

admitem a antecipação do momento usual de prolação da decisão acerca de 

“questões preliminares”, 212  ou até mesmo para realizar a “rejeição de ações ou 

defesas”213. 

Não obstante o momento em que o julgador se vale das técnicas referidas 

nos parágrafos anteriores não seja o mesmo do art. 285-A (neste ainda não há a 

presença do réu no processo, enquanto naquelas vislumbra-se que o réu já foi 

                                                                                                                                        
(b) to be served on a party on whom it has already been served.” Cf. UNITED KINGDOM. Ministry of 
Justice. Courts. Procedure rules. Part. 24 – Summary Judgment. Disponível em: 
<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part24>. Acesso em: 27 abr. 2014. Na 
tradução livre: Regra 24.5: “(1) Se a parte de um pedido de julgamento sumário desejar apresentar 
prova escrita na audiência, ela deverá – 
(a) apresentar a prova escrita; e 
(b) fornecer cópias para todas as outras partes do julgamento, pelo menos 7 dias antes da audiência 
de julgamento sumário. 
(2) Se o requerente pretender apresentar prova escrita em resposta, ele deverá – 
(a) apresentar a prova escrita; e 
(b) fornecer cópia ao requerido, pelo menos 3 dias antes da audiência de julgamento sumário. 
(3) Quando uma audiência de julgamento sumário for designada por iniciativa própria do tribunal – 
(a) qualquer das partes que pretender apresentar prova escrita na audiência deverá – 
(i) apresentar a prova escrita; e 
(ii) a menos que o tribunal disponha de outra maneira, fornecer cópias a todas as outras partes do 
processo, pelo menos 7 dias antes da data da audiência; 
(b) qualquer das partes que desejar apresentar na audiência prova escrita em resposta à prova 
escrita apresentada pela outra parte deverá- 
(i) apresentar a prova escrita; e 
(ii) a menos que o tribunal disponha de outra maneira, fornecer cópias a todas as outras partes do 
processo, pelo menos 3 dias antes da data da audiência;  
(4) esta norma não exige prova escrita – 
(a) para ser arquivada, se já houver sido apresentada; ou 
(b) para ser fornecida a uma parte que já a tenha recebido.” 
212

 Segundo Neil Andrews: “Pode-se pedir à Corte que se pronuncie de forma definitiva quanto a uma 
questão preliminar: seja porque se trata de uma questão puramente de direito ou porque se possa 
proceder a uma ‘construção’ ou ‘elaboração’ (ou seja, interpretação) feita a partir de um documento. A 
matéria preliminar pode ser apreciada antes de os fatos terem sido investigados. Esse tipo de decisão 
‘preliminar’ não é provisório, e sim definitivo. Frequentemente, o ponto selecionado para receber este 
tratamento diferenciado é uma questão da qual todo o desenrolar do litígio pode depender. Mesmo 
que a decisão preliminar não determine o destino do restante do litígio, ela pode estabelecer a base 
de acordo para as demais questões, ou, pelo menos, reduzir o âmbito ou a extensão do que deve 
acontecer depois. Portanto, considerações sobre agilidade, proporcionalidade e eficiência justificam a 
utilização comedida desta técnica. ‘Questões preliminares’ típicas são: itens relativos a restrições 
temporais quanto à propositura de ações (‘prescrição’; em geral, vide 3.9); impedimentos relativos a 
prazos estabelecidos consensualmente podem obstar a instauração válida de processos; cláusulas 
de exclusão; discussões sobre aspectos preliminares da lei material, por exemplo, se o réu tem o 
dever prevenção do dano, naquele caso específico.” (O moderno processo civil, p. 188-189). 
213

 “Às vezes, o tribunal pode rejeitar a ação ou a defesa, geralmente logo no início do processo. O 
poder de rejeitar uma peça processual (atualmente denominada ‘declaração de causa’, seja petição 
inicial, defesa, resposta ou reconvenção, ou qualquer parte de uma delas), é possível em qualquer 
das situações a seguir: a ‘declaração da causa’ não revela fundamentação plausível para se proceder 
à instauração do processo e à apresentação da defesa; ou a ‘declaração de causa’ é abusiva, em 
relação à Corte, ou a declaração provavelmente obstruirá o justo cumprimento dos procedimentos; ou 
ainda deixa de cumprir alguma norma, instrução prática ou ordem da Corte”. Cf. ANDREWS, Neil. O 
moderno processo civil, p. 193. 
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devidamente citado), verifica-se grande semelhança entre tais técnicas, na medida 

em que buscam uma melhor gestão do aparato judiciário, em prol da eficiência e da 

razoável duração do processo.  

 

3.2 ALOCAÇÃO TOPOLÓGICA DO DISPOSITIVO 

 

O preceptivo legal em análise – art. 285-A – está inserido na parte do 

CPC que versa sobre os requisitos da petição inicial manejada em um processo de 

conhecimento (livro I, título VIII, capítulo I, seção I). 

Apesar do alarde de boa parte da doutrina, referido dispositivo não 

constitui novidade na verdadeira acepção do termo; em rigor, apenas cria mais uma 

hipótese de indeferimento liminar da petição inicial (entre outras já existentes e que 

também poderão ocorrer sem a citação do réu). Daí o porquê de parte da doutrina 

sustentar que a “novidade” poderia ter sido alocada, topologicamente, junto com as 

demais hipóteses de indeferimento já existentes no CPC, elencadas no artigo 295.214 

A diferença entre os regimes jurídicos recursais de ambas as espécies 

indicaria, porém, que a criação de mais um inciso no art. 295, prevendo tal hipótese, 

não se mostraria adequada porque no artigo 285-A ocorre a citação do réu para 

acompanhar o julgamento do recurso em segunda instância, enquanto no art. 295 

não há integração deste à relação jurídico-processual.  

Outra diferença entre ambos os dispositivos alude ao fato de o art. 285-A 

envolver hipótese de apreciação do chamado “mérito direto” (art. 269, inc. I, do 

CPC), enquanto na maioria das circunstâncias em que o art. 295 pode ser aplicado o 

mérito não chega a ser apreciado ou, quando isto ocorre, tal apreciação é apenas 

indireta (como nos casos de prescrição e decadência). 

Deveras, melhor seria unificar os regimes de apelação para ambas as 

circunstâncias (estendendo-se para as hipóteses do art. 295 o mesmo regime do art. 

285-A). A medida, além de evitar confusão do intérprete na exegese das regras, 

extrairia muito maior utilidade e eficiência do aparato jurisdicional, na medida em que 

franquearia, assim como vem sendo entendida tal possibilidade no caso do art. 285-

A, a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC, evitando trâmites desnecessários e 

                                            
214

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. 
Breves comentários à nova sistemática processual civil 2, p. 64. 
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inócuos, com a devolução dos autos à primeira instância para novo julgamento, após 

anos de tramitação. 

Na última versão do CPC projetado (votada em 25/03/2014 na Câmara 

dos Deputados), verifica-se que o legislador optou por inserir o texto em um novo 

capítulo (o de n. III), após o capítulo II, que versa sobre os requisitos da petição 

inicial (art. 320) e as hipóteses de indeferimento liminar da petição inicial (art. 331).  

Manteve-se a dicotomia de regimes recursais atualmente existente, 

porém cuidando para que as hipóteses de prescrição e decadência, que envolvem 

apreciação do mérito (ainda que indireta), seguissem o mesmo regime recursal das 

demais hipótese de improcedência liminar (art. 333, § 1º).  

 

3.3 NOMEN JURIS 

 

A doutrina que se debruçou sobre o tema foi muito criativa, ao atribuir 

toda sorte de nomes possíveis ao instituto em exame, entre os quais se pode 

elencar (sem pretensão de exauri-los): julgamento de mérito antecipadíssimo, 

julgamento de ações repetitivas, julgamento de ações idênticas, julgamento imediato 

de mérito, julgamento imediato da lide, julgamento antecipado da lide inaudita altera 

pars (ou simplesmente julgamento antecipado da lide), julgamento prévio do 

mérito215, julgamento sumaríssimo do mérito do processo, julgamento sumaríssimo 

do processo216, resolução superantecipada do mérito217, resolução antecipada do 

mérito em ações repetitivas 218 , julgamento liminar de ações repetitivas 219 , 

improcedência prima facie220, julgamento prima facie (imediato)221, sentença liminar 

                                            
215

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 24. 
216

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 109. 
217

 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 
11.277/06. Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 
37, abril 2006, p. 70. 
218

 ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 
11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 117-125. 
219

 NUNES, Dierle José Coelho. Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (Lei 
11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de 
jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e 
pragmáticos. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 137, julho 2006, p. 173-185; MARINONI, Luiz 
Guilherme Bittencourt. Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, 
n. 858, abril 2007, p. 11-15. 
220

 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Julgamento de causas repetitivas: improcedência prima facie. In: 
JORGE, Flávio Cheim; DIDIER JUNIOR, Fredie; RODRIGUES, Marcelo Abelha (Coord.). A terceira 
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de improcedência 222  ou de mérito 223 , improcedência manifesta do pedido 224 , 

sentença de julgamento imediato do mérito225, ou até mesmo resolução imediata226. 

Não obstante o nome atribuído ao instituto sub examine pouco ou 

nenhuma relação tenha com a sua efetiva aplicação prática, é certo que, como 

lembra Féres, o nome deve receber feição associada ao seu respectivo conteúdo, 

de maneira a facilitar a compreensão, o seu estudo 227  e a sua própria 

aplicação/utilização pelo operador do direito. 

Se é verdade que a técnica ora em estudo em muito se aproxima, como 

adiante melhor se demonstrará, do chamado julgamento antecipado da lide (art. 330 

do CPC)228, o mais adequado, entre todos os nomes referidos linhas atrás, é o 

utilizado por Donoso: “julgamento prévio do mérito”. 229  Troca-se o adjetivo 

antecipado por prévio (que são sinônimos) apenas para desvincular um instituto do 

                                                                                                                                        
etapa da reforma processual civil: comentários às Leis n. 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 
11.280, de 2006, p. 55-60. 
221

 CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista 
dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 53-63. 
222

 CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: 
MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 408-422; CAMPOS, Gledson Marques de. A Sentença liminar 
de improcedência, os requisitos para que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 46-55. Trocando 
apenas a ordem das palavras (sentença de improcedência liminar), confira-se: GONÇALVES 
JÚNIOR, Paulo Roberto. Sentença de improcedência liminar: constitucionalidade do artigo 285-A do 
CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 121-126.  
223

 CAVALCANTE, Mantovanni Colares. A sentença liminar de mérito do art. 285-A do Código de 
Processo Civil e suas restrições. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, 
setembro 2006, p. 95-104. 
224

 NOGUEIRA, Gustavo Santana. A improcedência manifesta do pedido. In: _____ (Coord.). A nova 
reforma processual, p. 132-143. 
225

 FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: 
algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 49. 
226

RAMOS, Glauco Gumerato. Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 
11.277/2006 e 11.280/2006, p. 374. 
227

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 110. 
228

 “Trata-se, em verdade, de um caso de verdadeiro ‘julgamento antecipado da lide’. Há procedentes 
críticas quanto ao emprego da expressão ‘julgamento antecipado da lide’ nas hipóteses dos incs. I e II 
do art. 330, já que, em tais casos, não há na verdade julgamento antecipado algum, na medida em 
que, por uma razão ou por outra, se não há necessidade de instrução probatória, o momento 
processual a que se referem ditos incs. I e II do art. 330 é, por assim dizer, o adequado para o juiz 
proferir a sentença.  No caso do art. 285-A, segundo nos parece, há mais propriedade em se falar em 
julgamento antecipado da lide.” Cf. ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil, p. 422. 
229

 “A escolha se justifica porque reflete muito bem o objetivo da regra, que é justamente julgar o 
mérito da causa (muito) antes do momento usual, ou seja, é mesmo um julgamento prévio” 
(DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 24).  
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outro.230 A permuta de “lide” por “mérito” também se  mostra salutar e oportuna, haja 

vista que no caso do art. 285-A não há propriamente um conflito de interesses, 

qualificado por uma pretensão resistida (ao menos no processo que está sendo 

julgado), dada a ausência de citação do réu no momento da prolação da decisão.  

Porém, uma crítica há de ser feita à nomenclatura escolhida: ela não diz, 

nem evidencia, logo de plano, do que se trata o instituto, de maneira a permitir ao 

exegeta uma exata compreensão da sua feição. Isto porque, a expressão 

“julgamento prévio de mérito”, suscita a ideia de que o julgamento poderia ocorrer 

em ambos os sentidos, tanto para acolher como para rejeitar o pedido formulado na 

exordial. E, como no caso, a previsão sabidamente contemplada pelo dispositivo (de 

lege lata) é apenas para o fim de refutar a pretensão deduzida pelo autor, tem-se 

que “improcedência liminar do pedido” (nomenclatura adotada, aliás, pelo CPC 

projetado) seria a expressão que mais se afeiçoaria e melhor indicaria a essência da 

técnica ora estudada: primeiro, porque a decisão de “improcedência” (de acordo com 

a codificação atual) é a única admitida ao julgador que se vale do dispositivo; 

segundo, porque “liminar” indica exatamente o único momento em que o decisum 

poderá ser proferido.231  

Certo é que, caso acolhida a proposta formulada no capítulo 4 (de lege 

ferenda), a expressão “julgamento prévio do mérito” é a que mais se coaduna com a 

ideia do dispositivo, se concebido como uma via de mão dupla – é como se dita 

expressão fosse o gênero e a improcedência/procedência liminar fossem as 

espécies. 

 

 

 

                                            
230

 Do mesmo modo, não se vislumbra equívoco utilizar outras expressões sinônimas, no lugar de 
prévio, como preambular ou preliminar. 
231

 Outros autores que também demonstram afinidade com a denominação, com algumas variações 
apenas na ordem dos vocábulos, são os seguintes: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento 
liminar de improcedência e o recurso de apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, 
outubro 2007, p. 206-214; CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações acerca da 
improcedência liminar nas ações repetitivas: Um estudo sobre a compatibilidade do art. 285-A do 
Código de Processo Civil com o sistema processual vigente. In: CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; 
VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos temas de processo civil, p. 161-173, MELO, Gustavo de 
Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p.105-114, DUARTE, Bento Herculano. 
Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão Liminar de Improcedência) – Uma 
resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e outras questões. In: _____; 
DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes, p. 133. 
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3.4 REGRA GERAL E MISTA DE PROCESSO E PROCEDIMENTO 

 

Durante muito tempo, processo e procedimento forram interpretados 

como sinônimos. Concebia-se o processo como sucessão de atos processuais, 

quando, na verdade, estava a se tratar do procedimento. Apenas em meados do 

século XIX, notou-se existir no processo algo que vinculava os sujeitos processuais; 

foi quando surgiu a preocupação de apresentar a distinção de ambos.232    

Segundo enfatizam Wambier, Almeida e Talamini233, o processo constitui 

uma relação jurídica que se materializa no procedimento. E aduzem: 

O processo é conceito de cunho finalístico, teleológico, que se 
consubstancia numa relação jurídica de direito público, traduzida 
num método de que se servem as partes para buscar a solução do 
direito para os conflitos de interesses (especificamente, como se 
verá, para aquela parcela do conflito levada a juízo, ou seja, para a 
lide).  

Apesar de tal dicotomia, processo e procedimento são indissociáveis e 

estão umbilicalmente unidos. Um não existe sem o outro. Todavia, a distinção entre 

ambos se mostra deveras importante face o novo conceito de sentença adotado pelo 

legislador a partir das reformas de 2005 (cujo critério precípuo passou a ser o 

conteúdo do ato), resultando claro o acerto do posicionamento de Teresa 

Wambier234, ao explicitar que: 

[...] se para o processo interessa ‘relação jurídica e finalidade’ 
(obtenção de um pronunciamento judicial definitivo), e o 
procedimento diz respeito ao ‘aspecto exterior’ e à ‘movimentação’, a 
cada processo corresponde necessariamente uma relação 
processual, e a um mesmo procedimento podem corresponder dois 
ou mais processos.  

Essas observações se prestam para justificar e demonstrar, v.g., o porquê 

de a decisão que julga uma reconvenção ou uma ação declaratória incidental ser 

agravável, mesmo possuindo nítido conteúdo de sentença. Na verdade, nesse caso, 

o que se julgou foi um dos processos (extinguindo-o em primeiro grau), atinente a 

uma das relações processuais, subsistindo incólume o outro, no qual se discute a 
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 VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Princípio da fungibilidade – Hipóteses de incidência 
no processo civil brasileiro contemporâneo. São Paulo: RT, 2007, p. 96.  
233

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso 
avançado de processo civil. 8. ed. São Paulo: RT, 2006, v. 1, p. 148.  
234

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC Brasileiro. 3. ed. São Paulo: RT, 2000, p. 
143-144. 
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questão principal (desenvolvem-se e processam-se ambos, na verdade, por 

intermédio do mesmo procedimento).235  

Nesse particular, apropriada é a distinção feita por Bueno236 dos conceitos 

de processo e procedimento:  

Se processo, vale insistir, é fenômeno correlato à atuação do Estado, 
independentemente da função concreta por ele exercida (se 
jurisdicional, se legislativa ou se administrativa); é todo o atuar do 
Estado como forma ou como meio, como técnica – como método, 
portanto -, de atingir adequada e equilibradamente os fins impostos 
pelo sistema jurídico ao Estado, é equivocado referir-se a 
‘procedimento administrativo’ ou, até mesmo, a ‘procedimento 
legislativo’ para descrever o mesmo fenômeno quando ocorrente no 
exercício daquelas outras funções do Estado. Procedimento é 
realidade jurídica diversa, é a forma específica de manifestação, de 
organização, de estruturação do próprio processo, dos diversos atos 
e fatos relevantes para o processo (e, por isto, atos e fatos 
processuais) ao longo do tempo (v. n. 4, infra) [Grifos do autor]. 

Assim, como se nota, processo é a ferramenta utilizada pelos sujeitos 

processuais para o desenlace dos conflitos, nele se estabelecendo, v.g., como o juiz 

deve exercer a jurisdição, como deverá ser exercido o direito de ação e defesa pelas 

partes; procedimento, por sua vez, constitui-se da sequência de atos que buscam 

dar forma e vida ao processo, materializando o aspecto exterior deste e objetivando 

solucionar a controvérsia da melhor maneira possível.237 

Diante dessas definições, pode-se dizer que o art. 285-A materializa 

técnica diretamente relacionada com a forma de exteriorização do processo, pois 

tem relação direta com a maneira como este acontece e, rigorosamente, implica 

                                            
235

 Bastante ilustrativa e pontual é a explicação de Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos a esse 
respeito, quando recorda que: “A reconvenção e a ação declaratória incidental seriam, assim, outros 
processos, e não simplesmente outras ações (não havendo, portanto, que se falar em cumulação 
objetiva de ações). Está-se diante de duas relações processuais, desenvolvendo-se em unidade 
procedimental. Este procedimento, como um todo, é que não se extingue com o indeferimento liminar 
da reconvenção e da ação declaratória, não sendo tecnicamente correto dizer que não se extingue o 
processo”. (Princípio da fungibilidade – Hipóteses de incidência no processo civil brasileiro 
contemporâneo, p. 97-98). 
236

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – Teoria geral do 
direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1, p. 375. 
237

 “O processo constitui, grosso modo, um conjunto de atos destinados a um objetivo, que é a 
obtenção da sentença de mérito. Por isso, é curial que o processo se desenvolve pela sucessão de 
tais atos. A forma como se desenvolve os atos processuais caracteriza o procedimento. Então, 
formado o processo, desencadeia-se o procedimento, com a sucessão de atos processuais, 
realizados, ininterruptamente até sua extinção”. Cf. DIDIER JR., Fredie et al.. Curso de direito 
processual civil – Execução. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2011, v. 5, p. 333. Com muito proveito e de 
maneira mais aprofundada, acerca da distinção entre processo e procedimento, confira-se: 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação da sentença civil – individual e coletiva. 4. ed., São Paulo: RT, 
2010, p. 80-85. 
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alteração na essência da ordem dos atos processuais, inclusive com a supressão de 

alguns atos e fases (como a citação do réu, a sua resposta, o saneamento do 

processo, a produção de provas). Desta feita, à primeira vista, poder-se-ia 

considerá-lo como regra de procedimento apenas e, portanto, passível de ser 

alterada até mesmo pelos próprios estados (art. 24, inc. XI, da CF).  

A correta leitura/análise do art. 285-A denota, contudo, muito mais que 

uma simples regra de procedimento, ligada unicamente à sucessão encadeada de 

atos praticados no curso do processo. Trata-se de regra que, umbilicalmente, mexe 

em linhas mestras e estruturais do processo (jurisdicional), como método de atuação 

do Estado voltado à pacificação social. Tamanha é a modificação proporcionada por 

este método de solução de conflitos, que respeitada doutrina chega até mesmo a 

considerá-lo (como demonstrado anteriormente) contrário à Carta Magna. 

Nessa ótica, dado o grau e a intensidade da alteração que o dispositivo 

proporciona no método de atuação jurisdicional do Estado, não seria possível rotular 

tal regra de unicamente procedimental e, por corolário, admitir que seja 

formulada/alterada pelos próprios estados. É dispositivo que, sem dúvida, implica 

alteração procedimental, mas vai além, pois na sua essência modifica sensivelmente 

a estrutura do próprio método de atuação estatal, de maneira similar ao que se 

verifica na hipótese do art. 330.238 É, por assim dizer, regra híbrida ou mista que 

materializa, de maneira intensa, a tradicional simbiose entre processo e 

procedimento. Deve, pois, ser considerada como mandamento de caráter 

preponderantemente processual, que, portanto, apenas pode ser alterado por lei 

federal.239 
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 Segundo Luiz Rodrigues Wambier, “[...] todos aqueles temas relacionados com a gênese da 
relação jurídica processual, como, por exemplo, jurisdição, ação, defesa e contraditório, não são 
regras procedimentais. [...] As matérias que envolvem pressupostos processuais negativos e 
positivos, de existência e de validade e condições da ação, a nosso ver, também não se podem 
entregar à atividade legislativa estadual, pois estão ligadas, respectivamente, a questões que se 
referem à estrutura do processo e ao válido exercício do direito de ação, temas evidentemente presos 
às normas gerais de processo.” (Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 84). 
239

 Parecendo concordar com o posicionamento supra, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade 
Nery afirmam que a regra teria natureza de “regra geral de processo e procedimento”. (Código de 
processo civil comentado e legislação extravagante, p. 668).  
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3.5 APLICABILIDADE DA REGRA A TODAS AS “AÇÕES” E “PROCESSOS”240 

 

A principal consequência que se pode extrair da conclusão exarada na 

seção anterior, acerca da natureza jurídica da regra, é no sentido de se admitir a sua 

aplicação indiscriminada, como autêntica regra geral, a qualquer tipo de processo 

(individual ou coletivo) e procedimento/rito (especial ou não), independentemente do 

tipo (conhecimento, cautelar, liquidação ou execução) ou do grau de jurisdição 

(primeira e segunda instâncias, além das instâncias extraordinárias) 241  em que 

esteja tramitando o feito e de quem sejam as partes envolvidas (incluindo o 

Ministério Público e a Fazenda Pública) ou do juízo em que se processa a demanda 

(Justiça Federal – incluindo a Justiça do Trabalho – ou Justiça Estadual, inclusive 

nos juizados).242 

O entendimento sustentado (que confere amplo espectro ao dispositivo), 

na verdade, tem orientação similar à adotada ao art. 515, § 3º, do CPC, o qual, 

apesar de alocado no capítulo da apelação, respeitada doutrina e o próprio STJ vêm 

                                            
240

 Pertinente, no particular, é o esclarecimento de Cassio Scarpinella Bueno, no sentido de que os 
vocábulos “ação” e “processo”, não aceitam classificação ou adjetivação. “Ação” é o “direito de ação”, 
o meio pelo qual alguém postula em juízo proteção a direito material (exercitado do começo ao fim da 
prestação jurisdicional). “Processo” é método de atuação do Estado para resolução de conflitos. O 
que se modifica, deveras, é o tipo de “tutela jurisdicional” pleiteada e não a “ação” ou o “processo” 
(comumente rotulados, no dia a dia do foro, de “ação” ou “processo de conhecimento”, “execução” ou 
“cautelar”). Não obstante a ressalva, o próprio doutrinador reconhece que a utilização de tais 
expressões (“ação” ou “processo”) no lugar de “tutela” tornou-se comum na praxe forense (mesmo 
porque o próprio CPC assim o faz por várias vezes) e não há mal nenhum em empregá-las (em 
sentido muito mais linguístico do que técnico), desde que se compreenda o que existe por trás da 
nomenclatura adotada. (Curso sistematizado de direito processual civil – Teoria geral do direito 
processual civil, 2007, v. I, p. 328-348, especialmente as páginas 330, 341 e 343). Portanto, para 
viabilizar uma maior fluidez do texto e não se desviar da proposta inicial deste estudo, as expressões 
(consagradas na comunicação processual) serão utilizadas da forma coloquial. 
241

 Quanto à aplicação do dispositivo nos tribunais, vale anotar a ressalva feita por Denis Donoso, 
quando frisa que: “A incidência da norma sub examine se dá normalmente no âmbito dos tribunais, 
para as ações de sua competência originária. Para além de tais situações, o art. 285-A não pode ser, 
na normalidade dos casos, adotado no segundo grau de jurisdição, já que as regras do dispositivo 
foram todas nitidamente voltadas ao juízo de primeira instância. Faça-se, desde logo, uma ressalva: 
na normalidade dos casos é que não se aplica a sistemática do art. 285-A no segundo grau de 
jurisdição, pois situações excepcionais existem e nelas esta hipótese é plausível”. (Julgamento prévio 
do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 229). 
242

 Com entendimento similar, confira-se o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery 
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, p. 668); CUNHA, Leonardo José 
Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato de Processos 
Repetitivos: uma Racionalização para as Demandas de Massa). Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 104; FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento 
sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de 
Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 
107; COSTA, Fábio Nogueira. Sentença liminar no CPC. Campo Grande: Contemplar, 2012, p. 96. 
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admitindo, acertadamente, ser aplicável a todos os demais recursos 243  e, em 

situações absolutamente excepcionais, até mesmo para ações.244 

 

3.5.1 Exclusão dos recursos 

 

O que deve ser excluído do âmbito de aplicação do dispositivo são os 

recursos manejados pelas partes ao longo do procedimento. Apesar de não se 

poder negar serem estes a materialização/ramificação do próprio exercício do direito 

de ação, fato é que eles já possuem outras técnicas próprias e consentâneas para 

fazerem as vezes do art. 285-A, como é o caso do art. 557 do CPC, o qual, aliás, 

tem espectro até mais amplo e pujante do que aquele.245 

Essa conclusão é reforçada pela própria redação do dispositivo, que foi 

engendrado, principalmente, para ser aplicável aos processos que tramitam em 

primeiro grau de jurisdição, ao fazer referência a vocábulos como “juízo”, “sentença”, 

“citação” e “ação”.246 
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 “Embora situado no capítulo da apelação (CPC, arts. 513 ss.), o novo § 3º não faz referência 
explícita a essa modalidade recursal nem manda que a nova técnica se restrinja a ela. Além disso, a 
própria regra de devolução limitada aos termos do pedido recursal (art. 515, caput) é em si mesma 
dotada de uma eficácia bastante ampla, valendo para todos os recursos”. Cf. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. A reforma da reforma. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 162.  Admitindo a aplicação do 
referido dispositivo no âmbito do STJ, em sede de recurso especial, confira-se: “[...] 4. Afastada a 
carência da ação pela inadequação da via eleita, não há empeço a que esta Corte aprecie o mérito 
da controvérsia, que versa sobre matéria eminentemente de direito (cálculo da correção das 
cadernetas de poupança das contas à disposição do BACEN), evitando determinar o retorno dos 
autos à origem, em respeito aos princípios da efetividade do processo e da economia processual, 
conforme previsão do § 3º, art. 515, do CPC, acrescentado pela Lei 10.352/2001, que possibilita ao 
Tribunal julgar, desde logo, todas as questões de direito discutidas no processo, ainda que não tenha 
sido apreciada em sua íntegra pela instância de origem”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 
523.904. Relator Min. Teori Albino Zavascki. Brasília, DF. Julgamento DJ 25.02.2004). No mesmo 
sentido, ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESP. n. 469.921 – PR. Relator Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. Brasília, DF. Julgamento DJ 26.05.2003. 
244

 Flávio Luiz Yarshel, com muita propriedade e exímia técnica, admite a aplicação do dispositivo 
para a ação rescisória em hipótese de error in procedendo, em que o tribunal competente para 
julgamento da rescisória manejada com base no art. 485, inc. V, pode afastar o vício que justificou o 
pleito rescisório e efetuar diretamente o julgamento da questão de fundo, não apreciada pela decisão 
rescindenda. (Ação rescisória. São Paulo Malheiros, 2005, p. 376-410). 
245

 Com orientação similar, confira-se: MELLO, Rogério Licastro Torres de. Atuação de ofício em grau 
recursal. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 168 e DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise 
do art. 285-A do CPC, p. 231. 
246

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 229; MELLO, 
Rogério Licastro Torres de. Atuação de ofício em grau recursal, p. 168. 
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3.5.2 Ações individuais 

 

3.5.2.1 Ações impugnativas autônomas 

 

No âmbito dos processos individuais, a princípio, o que parece fugir um 

pouco da normalidade e justificar uma análise separada, seriam os embargos à 

execução247, os embargos de terceiro248 e o mandado de segurança249. 

As ações impugnativas autônomas, em um primeiro momento, podem 

assustar o operador do direito quando analisa a possibilidade de se admitir ou não a 

aplicação do art. 285-A neste tipo de demanda. Contudo, como é sabido, o critério 

que deve nortear o exegeta é o direito material versado no processo. Se o processo 

é voltado à proteção do direito material e a ideia é evitar o trâmite desnecessário de 

feito, cuja matéria de fundo já se mostra pacificada no âmbito dos tribunais 

superiores – ou, caso isto ainda não tenha ocorrido, já tenha sido objeto de um 

número razoável de manifestações por parte do juiz que ora enfrenta a questão –, 

não parece lógico que, em tais circunstâncias, sustente-se a inaplicabilidade da 

regra. 

Dessa assertiva surgem alguns questionamentos: qual a diferença de a 

parte manejar em face do credor, por intermédio de uma ação revisional ou via 

embargos à execução, a pretensão de ver excluída do seu débito a capitalização 

mensal quando esta não foi expressamente pactuada? Que diferença faz, para o 

direito material subjacente, que se veicule pretensão desse jaez por uma ou por 

outra via? Tudo indica que muda-se apenas o invólucro, quando, deveras, o que 

importa é o direito material (que, no exemplo, será o mesmo e a sorte da demanda, 

                                            
247

 Admitindo a aplicação do 285-A em sede de embargos à execução, confira-se: SÃO PAULO. 
Tribunal de Justiça. Apelação n. 4026780-62.2013.8.26.0224, 14ª Câmara de Direito Privado. Relator 
Carlos Abrão. São Paulo, SP. Julgamento DJ 26.02.2014; SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 
Apelação n. 9167539-57.2008.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado. Relatora Des. Sandra 
Galhardo Esteves, São Paulo, SP. Julgamento DJ 04.12.2013. 
248

 Admitindo a aplicação de tal técnica em sede de embargos de terceiro, ver: SÃO PAULO. Tribunal 
de Justiça. Apelação n. 9216143-15.2009.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. 
Mario de Oliveira. São Paulo, SP. Julgamento DJ 10.06.2013; SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 
Apelação n. 9222138-43.2008.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Ramon Mateo 
Júnior, São Paulo, SP. Julgamento 28.11.2012; RIO GRANDE DO NORTE. Tribunal de Justiça. 
156858 RN 2010.015685-8, 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Aderson Silvino. Natal, RN. Julgamento 
24.05.2011. 
249

 Admitindo a aplicação do dispositivo em sede mandado de segurança, ver: BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiça. RMS 31.585/PR, 2ª. Turma. Relator Ministro Castro Meira. Brasília, DF. 
Julgamento DJe 14.04.2010. 
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independentemente da via utilizada, será a improcedência) e a necessária 

pacificação que deve decorrer da atividade jurisdicional, prestigiando a isonomia e a 

racionalidade do sistema. 

 

3.5.2.2 Procedimentos especiais ou sumários 

 

Para os procedimentos especiais de uma maneira geral, igualmente 

admite-se a aplicação do artigo 285-A. Afinal, o critério continua a ser o mesmo 

aludido linhas atrás: o direito material veiculado é o que deve nortear o exegeta e 

não a maneira/forma como é pleiteada a sua proteção; o importante é protegê-lo 

com isonomia. Dessa forma, as razões que orientam a sua aplicação nos outros 

processos são as mesmas que justificam a aplicação nesta sede: elevar à máxima 

potência os princípios da eficiência e da economia processual, em prol da razoável 

duração do processo.250 

A ilação do parágrafo anterior é robustecida pelo fato de se reconhecer à 

norma o caráter de “regra geral” de processo e procedimento (conforme explicitado 

na seção 3.4), aplicável aos procedimentos previstos no CPC e inclusive àqueles 

advindos de leis extravagantes251, nas quais se aplicam subsidiariamente os ditames 

daquele, como ocorre, v.g., com o habeas data252 e demais ações constitucionais. 

Pode despertar alguma dificuldade, porém, o caso de procedimentos 

especiais que se dividem em duas etapas, como ocorre com a prestação de contas 

(art. 914 et seq do CPC) e a ação consignatória em que se tem dúvida sobre quem é 

o legítimo credor (art. 898 do CPC). Em tais circunstâncias, eventual decisão de 

improcedência liminar deverá ficar restrita, apenas, a cada uma das fases. Decide-

se a primeira fase; aguarda-se o transcurso do respectivo prazo recursal e, 

                                            
250

 Como argumento de reforço, Fábio Nogueira Costa observa que, se a regra é admitida 
expressamente para o procedimento ordinário (que compreenderia, a princípio, maior atividade 
cognitiva), com maior razão dever-se-ia admitir sua aplicação em procedimentos sumários, juizados 
especiais, entre outros. (Sentença liminar no CPC, p. 96). 
251

 “A necessária e subsidiária aplicação do Código de Processo Civil não deve ser afastada de 
nenhuma lei extravagante, a não ser diante de texto expresso de lei ou, quando menos, como 
decorrência inarredável do regime jurídico do procedimento especial”. Cf. BUENO, Cassio 
Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – Direito processual coletivo e direito 
processual público. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 2, t. III, p. 114. 
252

 “Não obstante o silêncio da Lei n. 9.507/1997, justificada, no particular, por ser norma jurídica 
anterior, é irrecusável a aplicação do art. 285-A do Código de Processo Civil para o habeas data, 
considerando a necessária subsidiariedade daquele Código à espécie”. Cf. BUENO, Cassio 
Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – Direito processual coletivo e direito 
processual público, v. 2, t. III, p. 105. 
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posteriormente, transcorrido este (após o trânsito em julgado), passa-se a julgar a 

segunda fase, podendo qualquer uma delas ser julgada por intermédio da técnica do 

artigo 285-A (ficando prejudicada a segunda fase, evidentemente, se na primeira for 

reconhecida liminarmente a improcedência). 

 

3.5.3 Ações coletivas 

 

Em uma ação coletiva (ação civil pública, mandado de segurança coletivo, 

Adin etc.), manejada por um dos legitimados, cabe indagar se não se estaria a 

deduzir a mesma pretensão (para proteger direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos) que os representados na referida ação poderiam manejar 

autonomamente, por intermédio de ação individual. Se a resposta for positiva, por 

que não admitir o julgamento liminar de demanda dessa natureza pela técnica do 

art. 285-A quando preenchidos os requisitos para tanto? Não parece haver 

argumento que infirme tal assertiva, com fundamento hábil a justificar a necessidade 

de instauração de um contraditório inútil e a inaplicabilidade do preceptivo sub 

examine aos processos coletivos apenas porque são “coletivos”.  

As razões supraexpostas, que justificam a aplicação do texto legal para 

os processos individuais, são as mesmas que levam à sua incidência também para 

as demandas de índole coletiva. 

Dúvida que pode surgir quanto à aplicação do dispositivo para este tipo 

de ações alude a saber se as decisões anteriores, “do juízo”, também precisam ter 

sido proferidas em ações coletivas.  

A resposta deve ser negativa, uma vez que o critério para se admitir ou 

não a incidência do preceptivo, como mencionado nos itens anteriores, deve ser 

sempre o do direito material veiculado. É preciso que o juiz já tenha enfrentado a 

questão de fundo em demanda anterior, com a cognição necessária para se sentir 

suficientemente convencido a aplicar o mesmo entendimento para as demandas 

vindouras acerca do tema, não importando se a decisão tenha sido proferida em 

feito de natureza individual ou coletiva, notadamente no Brasil, onde, por ser 

facultativa, a via coletiva acaba muito pouco utilizada. 
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3.5.4 Tipos de procedimento 

 

Nos diversos tipos de procedimento em que o processo se subdivide para 

melhor proteger e delimitar o direito material debatido, também não há razão que 

justifique a inaplicação do dispositivo, se o critério continuar a ser sempre a questão 

de fundo veiculada. 

 

3.5.4.1 Conhecimento 

 

A técnica do art. 285-A é voltada precipuamente para este  procedimento, 

tanto que foi inserida topograficamente no Livro I (Processo de conhecimento), Título 

VIII (Procedimento ordinário), Capítulo I (Da petição inicial), Seção I (Requisitos da 

petição inicial), do CPC, razão por que dispensa maiores comentários, haja vista ser 

a maior parte das considerações realizadas no curso do trabalho aplicável a este 

procedimento. 

 

3.5.4.2 Liquidação 

 

Na liquidação de decisão proferida na fase de conhecimento (qualquer 

que seja a modalidade escolhida), respeitando-se evidentemente os limites impostos 

a tal fase processual (art. 475-G do CPC) e o âmbito de cognição admissível em 

cada uma das modalidades escolhidas, não faz sentido que o magistrado, 

atendendo ao pedido da parte “credora”, determine – autômato e mecanicamente – 

o regular processamento desta, com a prática dos atos a ela atinentes (como a 

intimação da parte contrária para se manifestar sobre o pleito e eventuais 

documentos apresentados, a nomeação de perito etc.), se verificar a manifesta 

improcedência do pedido formulado.  

Esse entendimento se mostra correto, aliás, na medida em que se verifica 

ser possível não se chegar a apurar prejuízo algum na fase de liquidação (a qual, 

portanto, acaba tendo resultado igual a zero), como vêm admitindo a doutrina253 e a 

                                            
253

 Segundo Luiz Rodrigues Wambier, admitem tal possibilidade os professores Nelson Nery Jr., Rosa 
Maria de Andrade Nery, Egas Moniz de Aragão, Liebman, e ele próprio. Em sentido contrário, porém, 
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jurisprudência 254 . E, não havendo prejuízo/dano algum apurado, o pedido de 

apuração dos prejuízos, formulado na liquidação, só pode mesmo ser julgado 

improcedente.255 

Tal possibilidade ocorre, uma vez que, tanto a sentença genérica (que 

geralmente é liquidada em sede de liquidação por artigos e é proferida quando há 

probabilidade de dano) como a ilíquida (quando o dano é praticamente certo, 

faltando apenas apurar o seu valor, geralmente mediante a liquidação por 

arbitramento) não acertam, sempre, o an debeatur, reconhecendo ambas, deveras, 

muito mais uma probabilidade de dano, com reserva para ulterior liquidação a 

apuração da existência efetiva deste prejuízo em potencial.256 

A improcedência liminar da liquidação, possível em ambas as 

modalidades de liquidação (não obstante seja mais difícil na hipótese de liquidação 

por arbitramento, quando geralmente está a se tratar de sentença ilíquida), não 

poderá ocorrer, porém, naquelas circunstâncias em que a constatação da 

improcedência depender da produção de provas. 

A questão, como usualmente ocorre nas demais hipóteses de incidência 

do art. 285-A, deve ser unicamente de direito e o magistrado prescindir de qualquer 

outra prova, além das já encartadas aos autos, para julgar o pleito liminarmente. 

Para ilustrar a hipótese, vale mencionar o exemplo dado por Dinamarco257 

(ainda que sob diferente enfoque – buscando demonstrar a possibilidade de o 

resultado da liquidação ser igual a zero), de:  

[...] alguém condenado a pagar a familiares de uma pessoa falecida o 
equivalente dos rendimentos desta, verificando-se depois em 

                                                                                                                                        
é o pensamento de Alfredo Buzaid e Calamandrei. (Liquidação da sentença civil – individual e 
coletiva, p. 140-144). 
254

 Admitindo tal possibilidade, confira-se: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 802.011, 
Relator Min. Luiz Fux. Brasília, DF. Julgamento DJe 19.02.2008 Neste julgado, o sodalício equipara o 
título (que encarta crédito inexistente) àquele que consubstancia obrigação inexigível. Ver também, 
nesse sentido: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. AP. 970410100. Relator Romeu Ricupero. São 
Paulo, SP. Julgamento 12.07.2007, quando o relator fundamenta tal possibilidade na natureza 
constitutivo-integrativa da sentença de liquidação. Ambos os julgados foram citados por Luiz 
Rodrigues Wambier. (Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 143-144, respectivamente 
nas notas de rodapé 225 e 230). 
255

 Igualmente, aceitando que o resultado da liquidação possa ser igual a zero, ver: ASSIS, Araken 
de. Manual da execução. 10. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 263-264 e DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil. 6. ed, v. I, p. 729-731. 
256

 A esse respeito, com proveito, ver: SICA, Heitor Vitor Mendonça. A nova liquidação de sentença e 
suas velhas questões. In: BUENO, Cassio Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). 
Aspectos polêmicos e atuais da nova execução. São Paulo: RT, 2009, v. 4, p. 232. 
257

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed, v. I, p. 729. 
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liquidação que essa pessoa era desocupada há muitos anos e 
dedicada à vida criminosa, não percebendo qualquer rendimento 
indenizável [...]”.  

Nesse exemplo, se no início da fase liquidatória o magistrado verificar, 

mediante prova cabal já acostada aos autos, que o falecido realmente não percebia 

renda alguma, não faz sentido que ele siga em frente com o processo, devendo a 

pretensão ser imediatamente rechaçada. 

Esse entendimento é aplicável, outrossim, às hipóteses em que a decisão 

proferida na fase de conhecimento não faz coisa julgada, como, v.g., no tocante a 

juros de mora, correção monetária, forma de liquidação, entre outras questões que 

são, em rigor, unicamente de direito e, portanto, podem ser julgadas e afastadas de 

plano pelo magistrado, se for o caso, no início da fase de liquidação. 

 

3.5.4.3 Execução 

 

No caso da execução (de título judicial ou extrajudicial), apesar de ser 

difícil imaginar uma hipótese de aplicação do dispositivo, na medida em que este 

tipo de procedimento não é vocacionado a produzir uma sentença de mérito, mas 

sim a satisfação da obrigação executada, não se mostra possível excluir de plano a 

aplicação da norma em estudo.258 

Com efeito, é certo que a ação de execução não é ordinariamente julgada 

improcedente ou não. Tanto que tem como hipóteses típicas de extinção (com 

julgamento de “mérito”) as do art. 794 do CPC, diferentemente do que ocorre em 

uma ação de conhecimento, cujas hipóteses de extinção (com apreciação do mérito) 

                                            
258

 O posicionamento exarado no texto é absolutamente minoritário e reflete uma melhor reflexão do 
signatário sobre o tema que, em duas oportunidades anteriores, manifestara-se contrariamente a tal 
possibilidade, na linha da doutrina amplamente majoritária. Cf. LIMA, Lucas Rister de Sousa. 
Improcedência liminar (Art. 285-A) – Hipóteses de incidência e aplicação da improcedência liminar – 
Proposta para uma leitura completa do dispositivo, inclusive de acordo com o anteprojeto do novo 
CPC. Revista Síntese – Direito Civil e Processual Civil. São Paulo, Síntese, n. 75, jan. fev. 2012, p. 
66-67; LIMA, Lucas Rister de Sousa. Improcedência liminar (Art. 285-A) – Hipóteses de incidência e 
aplicação da improcedência liminar – Proposta para uma leitura do dispositivo, inclusive de acordo 
com o anteprojeto do novo CPC. In: LAMY, Eduardo; ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro 
Miranda de (Coord.). Processo civil em movimento – diretrizes para o novo CPC. Florianópolis: 
Conceito, 2013, p. 1.059. Toda a doutrina consultada e que efetivamente enfrentou a temática é 
contrária à aplicação do dispositivo em sede de execução. Nesse sentido: CAMBI, Eduardo. 
Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 63; PINTO, Fernanda Guedes. As ações repetitivas e o novel 
art. 285-A do CPC (racionalização para as demandas de massa). Revista de Processo. São Paulo, 
RT, n. 150, ago. 2007, p. 153-154. 
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estão arroladas no artigo 269 do CPC. 

Na esfera cognitiva, como é lição corrente na doutrina, o autor objetiva ver 

analisado – e, à evidência, acolhido – o pedido formulado.259 Nesse compasso, no 

“processo” de conhecimento, o mérito se confunde com o pleito deduzido em juízo, 

no tocante à relação jurídica de direito material subjacente e que só será analisada 

desde que presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. 

Se é assim na fase de conhecimento, guardadas as devidas proporções e 

feitas as necessárias adaptações, não pode ser diferente na de execução, na qual 

também se verifica a formulação de um pedido pelo credor, ainda que com finalidade 

e feição diversas do deduzido na sede cognitiva. Se o direito à determinada 

prestação já foi reconhecido nesta última ou em outra sede (extrajudicialmente), não 

resta outro caminho ao credor senão a busca pela “satisfação” do direito material 

que deu azo ao início do processo. Este, pois, é o mérito do processo de execução, 

que será atingido/alcançado no momento em que a obrigação exequenda for 

satisfeita.260  

Mas, como ressalvam Didier, Cunha, Braga e Oliveira, diferentemente do 

ocorrido na sede cognitiva, na execução o mérito não é acolhido na sentença, mas 

antes dela, quando ocorre o cumprimento da obrigação constante do título 

exequendo, como o recebimento do dinheiro, por exemplo, na execução por quantia 

certa.261 

Contudo, até se chegar à satisfação do título exequendo, haverá questões 

anteriores ao mérito que deverão ser necessariamente enfrentadas até que este seja 

satisfeito.262 

                                            
259

 “O Código de Processo Civil adotou, como se sabe, a teoria eclética de Liebman, incorporando a 
ideia de que a ação consiste no direito a uma sentença de mérito. Quanto a este – o mérito – 
identifica-se com o pedido formulado pelo autor. A ação, então, consiste no direito de provocar o 
julgamento do pedido, que é a decisão da lide ou a análise do mérito, Daí por que, na Exposição de 
Motivos do atual CPC, afirma-se que mérito é lide [Grifo dos autores].” Cf. DIDIER JR., Fredie; 
CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual 
civil – Execução. 3. ed., p. 44. 
260

 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 
Curso de direito processual civil – Execução. 3. ed, p. 44. 
261

 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 
Curso de direito processual civil – Execução. 3. ed, p. p. 44-45. Por esse prisma, arrematam os 
autores: “Tudo se passa, na execução, da mesma forma que ocorre na ação de consignação em 
pagamento. Nesta última, o que extingue a obrigação é o depósito; a sentença só declara a extinção 
[Grifo dos autores]”. (Curso de direito processual civil – Execução. 3. ed, p. 45). 
262

 “É inegável que há, na execução, um pedido a ser atendido. Logo, há mérito. E, se há mérito, 
existem questões de mérito, que são questões que dizem respeito ao acolhimento do pedido. Para 
que o pedido seja examinado, há, sempre, questões que lhe precedem logicamente. No caso da 
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Dessa forma, havendo questões que devem ser analisadas 

preliminarmente antes que o pedido seja atendido (rectius: satisfação da obrigação 

exequenda), pode ocorrer que, a depender da obrigação exequenda, a prática dos 

atos executórios não possa sequer iniciar, especialmente quando o título for de 

natureza extrajudicial. Basta pensar na hipótese em que as partes pactuarem que 

aquele que descumprir uma dada obrigação será obrigado a mutilar/decepar uma 

parte do seu corpo. 

Nessas circunstâncias, é evidente que o magistrado poderá agir de ofício, 

para impedir que a execução sequer se inicie, diante da obrigação manifestamente 

desproporcional e flagrantemente abusiva assumida pelas partes. Tal agir, que sem 

dúvida já seria possível antes mesmo da introdução do art. 285-A no ordenamento, 

não deixa de ser uma materialização da essência da ratio legis deste dispositivo 

dentro do processo de execução. 

Outro exemplo que aclara o que ora se pretende evidenciar é o de uma 

decisão que tenha fixado a obrigação de um dado veículo ser entregue por “A” para 

“B” no prazo “X”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de atraso: o 

decisum não é cumprido, ou seja, o veículo não é entregue e, dois anos depois do 

prazo avençado, o “credor” maneja execução para impor a “A” a imediata entrega do 

veículo e, ato contínuo, executar a multa no valor de R$ 730.000,00, sem realizar a 

prévia intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação.  

Considerando o teor da Súmula 410 do STJ 263  (e partindo-se do 

pressuposto de que ela é correta), que exige a necessidade de intimação pessoal do 

devedor para fins de incidência de multa diária decorrente de obrigação de fazer ou 

não fazer, não se poderia admitir a execução da multa fixada. Diante de tal quadro e 

inexistindo a referida intimação do devedor, é inquestionável a possibilidade de o 

magistrado indeferir, liminarmente, o prosseguimento dessa execução, o que, em 

última análise, não deixa de culminar na aplicação do dispositivo sub examine (pois 

o indeferimento liminar da inicial decorre da apreciação do próprio mérito do pedido 

                                                                                                                                        
execução, o pedido (ou o mérito) é a satisfação do credor. Para isso ser alcançado, uma série de 
questões sobre o mérito tem de ser examinada. O mérito identifica-se com o pedido formulado pelo 
demandante. Se é certo que há pedido na execução, não restam dúvidas acerca da existência de 
mérito no processo executivo [Grifos dos autores]”. Cf. DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo 
Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil – Execução. 
3. ed., p. 44. 
263

 Súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a 
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.“ 
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executivo). 

Ambos os exemplos mencionados nos parágrafos anteriores, 

especialmente o último, envolvem matéria de mérito e, portanto, não poderiam 

fundamentar tal agir do magistrado, simplesmente lastreado em violação ao art. 267, 

incs IV e VI, ou 580 do CPC, afinal, não se estaria diante da falta de uma das 

condições da ação ou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

do processo, e os requisitos do último dispositivo, em tese, teriam sido cumpridos, 

na medida em que a obrigação (líquida, certa e exigível) estaria encampada em 

título executivo. 

Fato é que, ao se considerar inadmissíveis referidas execuções, estar-se-

ia, por assim dizer, julgando “improcedente” o pedido executório manejado por 

manifesta inexistência do direito que sustenta a execução (no primeiro exemplo, 

porque a obrigação é manifestamente abusiva; no segundo, por não ter havido a 

intimação do devedor, como exige o STJ). A ilação é válida para execução de títulos 

judiciais e extrajudiciais. 

O ordenamento processual civil português continha disposição de 

natureza similar em seu artigo 234, item 4, alínea “e”, que autorizava o juiz a 

indeferir liminarmente, entre outras hipóteses, a inicial do processo executivo.264 Tal 

dispositivo, porém, foi recentemente revogado e substituído por outro mais amplo 

(atual art. 590), conforme aludido na seção 3.1.  

 

3.5.4.4 Cautelar 

 

Pelas mesmas razões até aqui expendidas para os demais itens, justifica-

se a aplicação do art. 285-A também à tutela cautelar. Pode ocorrer de inexistir tanto 

o direito à cautela como o próprio direito material que se busca proteger no processo 

                                            
264

 ARTIGO 234.º 
“Regra da oficiosidade das diligências destinadas à citação  
[...] 
4 - A citação depende, porém, de prévio despacho judicial: 
[...] 
e) No processo executivo, nos termos do n.º 5 do artigo 812.º-E e do n.º 2 do artigo 812.º-F; [...]”. 
"ARTIGO 234.º-A 
“Casos em que é admissível indeferimento liminar  
1 - Nos casos referidos nas alíneas a) a e) do n.º 4 do artigo anterior, pode o juiz, em vez de ordenar 
a citação, indeferir liminarmente a petição, quando o pedido seja manifestamente improcedente ou 
ocorram, de forma evidente, exceções dilatórias insupríveis e de que o juiz deva conhecer 
oficiosamente, aplicando-se o disposto no artigo 476.º.  
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principal, a justificar o encerramento prematuro do pleito cautelar. 

Na primeira situação é o “direito à cautela” que não recebe guarida nos 

termos em que foi formulado. Pense-se na hipótese de a parte veicular pedido 

cautelar para não ser inscrita em órgão de restrição ao crédito enquanto pender a 

ação revisional que será manejada para discutir a sua dívida, utilizando como 

argumento para tanto apenas o ajuizamento futuro da ação revisional, sem observar 

os demais requisitos que têm ordenado a jurisprudência pacífica do STJ para admitir 

a suspensão da exigibilidade da dívida (entre eles o depósito ou caução da parte 

incontroversa).265 

Na segunda situação, o problema se verifica com relação ao próprio 

direito material a ser debatido no processo principal. Inexistindo razão para a 

proteção de direito postulado, por corolário, o processamento de pedido cautelar se 

mostra estéril e inócuo, na medida em que visa proteger pretensão manifestamente 

improcedente e fadada ao insucesso. É dizer: se a sorte do processo principal já se 

mostra evidente, não faz sentido que o processo cautelar, que é acessório àquele, 

tenha o seu regular processamento à maneira tradicional.266  

Em ambas as circunstâncias, entende-se que o juiz, sem maiores 

delongas e desde que preenchidos os demais requisitos do preceptivo em comento, 

já rechace liminarmente a pretensão formulada, seja quando evidenciar a 

inexistência do “direito à cautela”, seja pela inexistência do próprio “direito material” 

que se pretendia discutir no processo principal.267 

 

                                            
265

 “Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a simples discussão judicial da dívida não 
é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual 
depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor 
contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se 
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito 
da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea. (Resp n. 1.061.530, Segunda Seção, Rel. 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).” No mesmo sentido, mais recentemente, ver: BRASIL. 
Superior Tribunal e Justiça. AgRg no AREsp 384109.  Relator Min. Luis Felipe Salomão. Brasília, DF. 
Julgamento DJe 16.10.2013. 
266

 Para exemplificar o asseverado, imagine-se um pedido cautelar que vise impedir a inscrição do 
autor nos órgãos de proteção ao crédito enquanto pender ação discutindo a dívida, se a pretensão a 
ser formulada no processo principal tiver como fundamento o fato de os juros anuais superarem o teto 
de 12% (questão esta já superada e rechaçada de há muito pelos tribunais superiores). 
267

 A maioria da doutrina consultada sequer enfrenta a questão pelo viés da ação cautelar, 
simplesmente ignorando o problema visto por este ângulo. Eduardo Cambi, contudo, apesar de 
analisar a temática, entende ser inaplicável o art. 285-A à via cautelar, ante o argumento de a 
instrumentalidade desta em relação ao processo principal impedir decisões satisfativas. (Julgamento 
prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 
854, dezembro 2006, p. 63). 
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3.5.5 Qualquer grau de jurisdição 

 

Quanto ao grau de jurisdição em que pode ser aplicado o dispositivo, 

como já adiantado no início da presente seção, também não há restrição no tocante 

a este particular, não obstante sua redação, por diversas vezes, dê a entender que a 

aplicação ficaria restrita unicamente ao primeiro grau de jurisdição, ao fazer menção 

a “sentença”, “citação”, “prosseguimento da ação”, todos vocábulos típicos de um 

dispositivo vocacionado a ser aplicado em primeiro grau de jurisdição.268  

Dessarte, a norma do art. 285-A será aplicável pelos tribunais de segundo 

grau e de superposição no julgamento das ações (excluindo-se os recursos, como 

ressalvado na seção 3.5.1) de suas respectivas competências originárias.  

Nesse compasso, tanto a rescisória269 como o mandado de segurança e 

demais ações de competência originária dos tribunais poderão ser julgadas 

liminarmente com a aplicação da aludida técnica. 270  E os requisitos para sua 

incidência são os mesmos, porquanto, nestas hipóteses, os tribunais acabam 

fazendo as vezes dos juízes de primeiro grau, julgando a demanda em primeira mão 

por força da competência que lhes foi atribuída em determinadas causas. Aliás, não 

faria sentido o juiz poder agir dessa forma e o tribunal (na condição de juiz natural da 

causa), hierarquicamente superior e revisor das decisões daquele, não poder, 

igualmente, valer-se de tal modus operandi. 

                                            
268

 Acolhendo a interpretação literal do texto, para o fim de restringir a utilização do dispositivo apenas 
ao primeiro grau de jurisdição, confira-se: BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo 
Civil, p. 94; DUARTE, Bento Herculano. Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão 
Liminar de Improcedência) – Uma resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e 
outras questões. In: _____; DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes, 
p. 137 e CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de improcedência, os requisitos para 
que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 47. 
269

 A aplicação do artigo à ação rescisória é admitida por Cassio Scarpinella Bueno. (Curso 
sistematizado de direito processual civil - Recursos. Processos e incidentes nos tribunais. 
Sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 
5, p. 354-355). 
270

 Também admitindo a ampla utilização do dispositivo para as ações de competência originária dos 
tribunais, ver: ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de 
processo civil. São Paulo: GZ, 2012, p. 450; Eduardo Arruda. Direito processual civil, p. 423; 
DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 228; FÉRES, 
Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-
econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 111; MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de 
improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 
165, nov. 2008, p.112. Sustentando a aplicação do dispositivo até mesmo para habeas corpus 
julgados pelos tribunais, confira-se: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica 
do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 63. 
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Quanto à aplicação do dispositivo também aos tribunais de superposição, 

vale recordar que o próprio art. 38 da Lei n. 8.038/1990271, há muito, franqueia tal 

possibilidade, haja vista autorizar aos ministros destas casas, seja em ações ou em 

recursos, a negar seguimento a “pedido” ou “recurso” que, entre outras hipóteses, 

seja manifestamente improcedente ou que contrarie súmula do tribunal em questão 

predominantemente de direito.  

Compreendida e admitida a natureza jurídica da reclamação como ação 

(como reconhecido pela doutrina majoritária)272, pelas mesmas razões anteriormente 

elencadas, tem-se como certa a aplicação a ela da letra e do espírito do art. 285-A. 

O raciocínio inverso, porém, não é verdadeiro. Ou seja, a reclamatória 

apenas poderá ser julgada (pelo relator) improcedente, e não procedente, como 

previsto no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal (RISTF)273. Tal disposição, além de inconstitucional (pois dispõe acerca de 

questão de índole processual em sede de regimento interno), viola disciplina da 

própria Lei n. 8.038/1990 (art. 38), que autoriza apenas o julgamento liminar de 

improcedência. 

Nesse caso, de lege lata, a “interpretação conforme a Constituição” da 

disposição autoriza apenas o julgamento liminar de “improcedência” e três são as 

razões para tal ilação: a primeira, porque, sendo a reclamação uma ação apta a 

influenciar e restringir direitos de outrem, salvo se houver expressa disposição de lei 

federal autorizando tal agir, não pode o pedido nela formulado ser acolhido 

liminarmente (como, de resto, em qualquer outra ação também não se poderia 

admitir a mesma possibilidade), sem instauração do contraditório e da ampla defesa, 

                                            
271

 Art. 38 da Lei n. 8.038/1990: “O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de 
Justiça, decidirá o pedido ou o recurso que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a 
pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, 
nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal”. 
272

 Nesse sentido, confira-se: DANTAS, Marcelo Ribeiro Navarro. Reclamação constitucional. In: 
DIDIER JR., Fredie; FARIAS, Cristiano Chaves (Coord.). Procedimentos especiais cíveis – legislação 
extravagante. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 331, 354-359 (que cita Pontes de Miranda e José da Silva 
Pacheco como signatários desta corrente); MORATO, Leonardo Lins. Reclamação e sua aplicação 
para o respeito da súmula vinculante, p. 109-112; e DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro 
da. Curso de direito processual civil. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 2011, v. 3, p. 466.  
273

 “Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma poderá: I – avocar o 
conhecimento do processo em que se verifique usurpação de sua competência; II – ordenar que lhe 
sejam remetidos, com urgência, os autos do recurso para ele interposto; III – cassar decisão 
exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição. 
Parágrafo único. O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência 
consolidada do Tribunal.” 
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ainda que de maneira mitigada e rarefeita (como ocorre na reclamação); a segunda, 

porque, além do reclamado (responsável pelo ato que deu origem à reclamação), 

imperiosa é a necessidade de intimação do(s) beneficiário(s) do ato para também ali 

se manifestar(em), sob pena de nulidade de eventual decisão proferida nesta sede 

(art. 472 do CPC); a terceira, porque admitir entendimento em sentido contrário seria 

violar a própria literalidade do art. 38 da Lei n. 8.038/1990, que autoriza apenas o 

julgamento liminar pelo relator para o fim de “rechaçar” eventual pretensão, não para 

o fim de “julgar procedente” pleito reclamatório (como autorizou o RISTF). 

O entendimento ora defendido encontra respaldo nos textos do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), art. 34, inc. XVIII274, e do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RITJSP), art. 

194275, os quais autorizam o relator apenas a negar seguimento276 à reclamação 

manifestamente improcedente ou prejudicada. 

Outra dúvida, que também pode surgir, é no sentido de verificar se o 

quanto exposto supra deverá ser aplicável ao STJ e demais tribunais eventualmente 

competentes para julgar e processar a reclamação. A resposta deve ser afirmativa 

(ou seja, aplica-se o art. 285-A a todos os tribunais), afinal, como explicitado, a 

interpretação sufragada decorre, propriamente, da exegese do art. 17 da Lei n. 

8.038/1990, em conjunto com o art. 285-A do CPC, e não da literalidade do art. 161 

do RISTF. 

 

3.5.6 Todas as esferas do Poder Judiciário 

 

Em relação ao juízo onde poderá ser aplicado o dispositivo em análise, a 

amplitude de interpretação igualmente deverá ser vasta, como assinalado, haja vista 

se tratar de regra geral, bem como em função de os motivos que justificaram a 

criação do dispositivo (prestígio à eficiência e à racionalidade do processo) existirem 

em todas as searas do Poder Judiciário. Desta feita, a técnica poderá ser utilizada 

                                            
274

 “Art. 34. São atribuições do relator: XVIII - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente 
intempestivo, incabível, improcedente, contrário a súmula do Tribunal, ou quando for evidente a 
incompetência deste.” 
275

 “Art. 194. O relator poderá negar seguimento a reclamação manifestamente improcedente ou 
prejudicada, cabendo agravo regimental para o órgão julgador competente.” 
276

 Melhor seria, aliás, se o dispositivo regimental tivesse feito menção à aplicação do art. 285-A ou, 
simplesmente, tivesse autorizado o julgamento liminar de improcedência, ao invés de falar em “negar 
seguimento”, como se a reclamação fosse um recurso e se estivesse a aplicar o art. 557.  
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tanto na Justiça do Trabalho277 (art. 769 da CLT)278 como na Justiça Federal ou de 

âmbito estadual, incluindo os juizados279 e as varas especializadas (por exemplo, 

vara da família, vara das fazendas públicas, vara da infância e da juventude etc.). É 

dizer: em todos os juízos onde se possa sustentar a aplicação do CPC, ainda que 

subsidiariamente, o julgador poderá valer-se de tal técnica de julgamento.  

 

3.5.7 Qualquer autor ou réu 

 

Também não se pode excluir a aplicação do preceptivo sub examine a 

qualquer tipo de litigante, esteja ele no polo passivo ou ativo. Aplica-se, v.g., tanto na 

ação manejada pelo representante do Ministério Público como no feito manejado em 

face de ou por qualquer das fazendas públicas.280  

O critério que deve nortear o exegeta (não custa repetir) é sempre o 

direito material debatido no feito que, em rigor, não justifica a instauração do 

demorado e dispendioso procedimento clássico, podendo seguramente ser 

abreviado por intermédio de tal técnica de aceleração da atividade jurisdicional. 

 

3.5.8 Eficácia da norma no tempo  

 

Como sói ocorrer com toda nova norma de direito processual, por força 

dos artigos 6º da lei de introdução às normas do direito brasileiro (antiga LICC) e 

                                            
277

 Admitindo a aplicação do art. 285-A na Justiça do Trabalho e enfrentando as hipóteses em que 
isso ocorrerá, confira-se: FELICIANO, Guilherme Guimarães. O "novíssimo" processo civil e o 
processo do trabalho: uma outra visão. Revista de Direito do Trabalho. São Paulo, RT, n. 125, janeiro 
2007, p. 54-59. 
278

 “Art. 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito 
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.” 
279

 Nesse sentido, aliás, é o teor do “Enunciado n. 6 do I Encontro JECSP (Boletim AASP n. 2.554, de 
17 a 23 de dezembro de 2007): “É aplicável no Juizado Especial Cível o disposto no art. 285-A do 
Código de Processo Civil, com a redação determinada pela Lei n. 11.277, de 7/2/2006”. Na doutrina, 
admitindo a aplicação da técnica para os juizados, confira-se: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima 
facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, 
dezembro 2006, p. 63; CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações acerca da 
improcedência liminar nas ações repetitivas: Um estudo sobre a compatibilidade do art. 285-A do 
Código de Processo Civil com o sistema processual vigente. In: CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; 
VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos temas de processo civil, p. 172 e COSTA, Fábio Nogueira. 
Sentença liminar no CPC, p. 96. 
280

 Admitindo a aplicação do dispositivo nas ações em que for ré uma das fazendas públicas (sem 
excluir expressamente, porém, a possibilidade de aplicação também nas ações em que estas forem 
autoras), confira-se: CUNHA, Leonardo Carneiro. A fazenda pública em juízo. 9. ed. São Paulo: 
Dialética, 2011, p. 110. 
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1.211 do CPC, a aplicação do artigo 285-A também deverá ser considerada imediata 

e extensível a todos os processos em curso no momento em que a norma veio a 

lume (após superada a sua vacatio legis).  

Esse parece mesmo ser o melhor entendimento, na medida em que se 

pula diretamente da fase postulatória (deixando para trás as fases de defesa, 

saneadora e instrutória) para a decisória. Evita-se a prática de atos inúteis e que têm 

tudo para sequer influenciar a decisão final proferida.  

Porém, se a citação do réu já tiver ocorrido e ele já tiver apresentado 

resposta (ou transcorrido o seu prazo para tanto) quando veio a lume o dispositivo, 

ficará impedido o magistrado de valer-se dele.281 Fato é que, doravante, o julgador 

que decidir pôr fim à lide certamente estará realizando o chamado “julgamento 

antecipado da lide” e, para tanto, valer-se-á da técnica encampada no artigo 330, 

inc. I, do CPC, a qual, aliás, de maneira muito mais ampla, autoriza tanto o 

reconhecimento da procedência do pleito como da sua improcedência.  

Apesar de o nome que rotula – ou o artigo que fundamenta – a decisão 

proferida parecer questão de menor importância, no caso em tela, não é bem o que 

ocorre, porquanto o dispositivo escolhido pelo magistrado para arrimar o seu agir, 

em tais circunstâncias, influenciará diretamente o regime recursal aplicável à 

espécie. Se a norma aplicada for a do art. 330 do CPC, por exemplo, não haverá 

possibilidade de o magistrado reconsiderar a sua decisão no momento do 

recebimento do recurso contra ela interposto, diferentemente do que ocorre no caso 

de aplicado o art. 285-A ou o 296 do CPC, em que se admite expressamente esta 

possibilidade. 

O magistrado que aplicar o 285-A fora do momento correto estará, de 

                                            
281

 Entendendo que a aplicação do dispositivo apenas poderia ocorrer antes da citação do réu, é o 
pensamento de: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, 
p. 82; GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceira fase da reforma do Código de Processo Civil. São 
Paulo: Método, 2009, v. II, p. 40. Aliás, como já afirmamos em outra oportunidade: “De forma 
semelhante ocorre com o art. 296 do CPC, quando também não se deve admitir a sua aplicação após 
a triangularização da relação processual. Em rigor, após a apresentação da contestação, será então 
o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito com esteio no art. 267, incs. IV, V e VI, e não 
mais com arrimo no art. 267, inc. I do CPC”. (LIMA, Lucas Rister de Sousa. Improcedência liminar 
(Art. 285-A) – Hipóteses de incidência e aplicação da improcedência liminar – Proposta para uma 
leitura do dispositivo, inclusive de acordo com o anteprojeto do novo CPC. In: LAMY, Eduardo; 
ABREU, Pedro Manoel; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (Coord.). Processo civil em movimento – 
diretrizes para o novo CPC, p. 1.064). Em sentido contrário, porém, é o pensamento de Glauco 
Gumerato Ramos, que admite a aplicação do dispositivo mesmo após a citação do réu. (Resolução 
imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 
11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 388-389). 
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certa forma, burlando via típica previamente estatuída pelo diploma processual civil, 

por isentar o autor de arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu, o 

que não ocorreria se, estando este último já integrado ao processo, tivesse o 

magistrado aplicado o art. 330 do CPC. 

 

3.6 NOVIDADE NO SISTEMA? 

 

Na esteira do mencionado anteriormente, a despeito do frisson causado 

pela técnica em estudo quando foi promulgada a Lei n. 11.277/2006, nada há de 

novo. A citada lei nada mais é do que uma pura e simples ampliação das hipóteses 

de indeferimento liminar da petição inicial. 

Se há algo de novo, diz respeito basicamente a apenas duas 

particularidades: 1) agora, a dispensa de citação do requerido vem expressamente 

contemplada no texto legal, coisa que não ocorre no artigo 295 do CPC, no qual a 

conclusão pela desnecessidade de integração do réu ao processo acaba sendo 

extraída de uma interpretação lógica do dispositivo, em conjunto com o art. 296, 

parágrafo único, do mesmo Codex282; 2) a decisão proferida pelo juiz servirá para 

reconhecer a inexistência do direito material que fundamenta o pedido formulado 

(com análise do mérito propriamente dito) 283 , haja vista que a prescrição e a 

decadência, apesar de também fazerem parte do mérito (art. 269, inc. IV), 

assumiram tal condição por pura opção do legislador, pois, na essência, afiguram-se 

autênticas questões preliminares de mérito (ou albergam o chamado mérito indireto), 

dada a sua verificação ser dissociada do direito material debatido.  

Para demonstrar o acerto da conclusão exarada nos dois parágrafos 

anteriores, nas seções seguintes demonstrar-se-á a existência de dispositivos (a 

maior parte deles do próprio CPC) similares, de uma forma ou de outra, ao art. 285-

A. 

 

 

                                            
282

 De maneira similar é a constatação de MADRID, Daniela Martins. Reestudo da citação como 
pressuposto processual. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 47, fev. 
2007, p. 16. 
283

 Com raciocínio parecido, confira-se: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de 
improcedência e o recurso de apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, 
p. 206. 
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3.6.1 Artigo 395 do CPP 

 

O Código de Processo Penal (CPP) possui dispositivo com características 

similares as do art. 285-A do CPC. É o caso do artigo 395 daquele Código284, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.719/2008, a qual alterou a redação deste e 

suprimiu o antigo art. 43 do mesmo Codex (que fazia papel similar ao do atual art. 

395).285 

O citado art. 395 faculta ao magistrado a rejeição liminar da denúncia, 

antes mesmo da citação do réu, nas hipóteses nele elencadas. E, caso assim não o 

faça o magistrado, ele então receberá a denúncia ou queixa e ordenará a citação do 

acusado para se defender (art. 396 do CPP)286. 

Apesar de o dispositivo do CPP ter uma semelhança muito maior com o 

art. 295 do que, propriamente, com o artigo 285-A do CPC, dado o tipo de matéria 

que o legislador dispõe em seu bojo para autorizar o indeferimento liminar da 

denúncia/queixa (por não envolver, ao que parece, o mérito propriamente dito da 

ação penal), não se pode deixar de reconhecer certa semelhança entre ambas as 

hipóteses e destacar que, se o processo penal (muito mais voltado à busca da 

verdade real do que o processo civil) permite a dispensa de citação do réu em certas 

hipóteses, é mais lógico e razoável que o processo civil assim também o faça. 

 

3.6.2 Artigo 38 da Lei n. 8.038/1990 

 

A Lei n. 8.038/1990, que instituiu normas processuais para a tramitação 

de determinadas ações perante o STJ e o STF, igualmente possui disposição com 

                                            
284

 “Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 
2008). 
I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; (Incluído pela Lei nº 
11.719, de 2008). 
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 
285

 A lembrança à disposição do Código Processo Penal é feita por TESHEINER, José Maria. Crítica 
à investida de Mitidiero contra o art. 285-A do CPC. 29.04.2006. Disponível em: 
<http://www.tex.pro.br/home/artigos/90-artigos-abr-2006/5411-critica-a-investida-de-mitidiero-contra-
o-artigo-285-a-do-cpc>. Acesso em: 5 set. 2013. Porém, como o artigo do referido autor foi escrito em 
2006, e o artigo 43 (por ele mencionado) foi revogado em 2008, foi necessário apenas encontrar no 
CPP o artigo que continua, hoje, a fazer as vezes do dispositivo revogado.  
286

 “Art. 396.  Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a 
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).” 
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feição similar à da norma sub examine. É caso do já citado artigo 38, o qual autoriza 

o relator a decidir monocraticamente acerca de “pedido” ou “recurso”, que tenha 

perdido o seu objeto ou que seja manifestamente intempestivo, incabível, 

improcedente ou contrarie súmula do respectivo tribunal nas questões 

predominantemente de direito. É dizer: sempre que for para obstar a caminhada de 

pleito com poucas chances de êxito, a liberdade outorgada ao relator para decidir 

monocraticamente é ampla.   

A semelhança entre ambas as normas é, a toda evidência, manifesta. 

Primeiro, porque autorizam que o julgamento ocorra sem a integração do réu ao polo 

passivo da ação ou recurso. Segundo, porque restringem tal agir por parte do 

julgador às questões eminentemente de direito. E, terceiro, em razão de autorizarem 

o Estado-Juiz a ceifar o trâmite de feito fadado ao malogro.287  

A diferença substancial entre ambas as normas parece ser, na verdade, o 

destinatário de cada uma delas. 288  Enquanto no caso da Lei n. 8.038/1990 o 

mandamento autorizador do julgamento liminar procurou albergar apenas os 

tribunais excepcionais, no caso do art. 285-A, o permissivo legal visou atingir, 

máxime, o juízo de primeira instância, outorgando-lhe ferramenta similar àquela 

outra, existente no ordenamento há mais de vinte anos.   

 

3.6.3 Artigo 273 do CPC 

 

Na tutela antecipada, positivada em nosso ordenamento desde 1994, o 

magistrado tem de, inegavelmente, passar pela apreciação do próprio mérito (da 

tutela final pleiteada) para decidir se defere ou indefere o pedido antecipatório 

formulado. Por vezes, ao conceder a tutela solicitada liminarmente, o magistrado 

acaba por conceder o próprio pedido final formulado in natura. Daí porque não se 

pode negar a semelhança do artigo 285-A com o artigo 273, tratando-se ambos de 

técnica de aceleração da prestação jurisdicional por meio da qual o magistrado, initio 

litis e antes da citação do réu, antecipa decisão que, ordinariamente, apenas seria 

                                            
287

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 111. 
288

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 111. 
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proferida em momento futuro, após a prática de outros atos processuais. 

É curioso, aliás, que o art. 273, doze anos “mais velho” do que o artigo 

285-A, denota técnica mais “agressiva” e “ousada” do que esta última, na medida em 

que permite que a parte seja “formal” e “materialmente” beneficiada (diferente do 

que ocorre no caso do art. 285-A, haja vista a decisão proferida só produzir efeitos 

no mundo empírico após o trânsito em julgado), para o fim de sentir no mundo 

fenomênico os efeitos da atividade jurisdicional, com a entrega do próprio bem da 

vida postulado (ou de parte dele). 

Aliás, mediante a técnica encampada no art. 273, o juiz pode tanto afastar 

como conceder um dado pedido, enquanto no caso do art. 285-A, de maneira tímida, 

o legislador autorizou apenas a rejeição do pedido. Tal particular, segundo Amaro289, 

seria hábil para testificar a própria constitucionalidade do dispositivo (afinal, quem 

pode o mais tem de poder o menos) que, segundo entende, poderia ter sido mais 

ousado e permitido que o magistrado julgasse liminarmente um dado pleito sempre 

que se mostrasse “possível e conveniente”. 

Em ambos os casos, também é necessário que a matéria objeto de 

apreciação seja eminentemente de direito. A diferença é que no caso da tutela 

antecipada, a questão pode futuramente ser objeto de cognição probatória ampla, 

após a citação do réu. Contudo, é mister que, no momento da sua concessão, o 

julgador esteja suficientemente seguro para decidir com os documentos até aquele 

momento apresentados. 

 

3.6.4 Artigos 295 e 310 do CPC 

 

O artigo 295 do CPC, assim como o 285-A do mesmo diploma legal, 

afigura-se técnica de aceleração da prestação jurisdicional com finalidade bem 

definida no ordenamento pátrio: evitar o trâmite de processo fadado ao insucesso, 

ficando autorizado o julgador a impedir, por decisão liminar, o seu processamento. A 

diferença de maior relevo entre as técnicas é a matéria que autoriza o uso de cada 

uma delas pelo juiz. Na primeira, a matéria, geralmente conhecida liminarmente pelo 

magistrado, não faz parte ontologicamente do mérito. São questões preliminares 
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 SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 45. 
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“ao” mérito (como inépcia da inicial e falta de uma das condições da ação etc. – 

previstas no art. 295, incs. I, II, III, V e VI) ou preliminares “de” mérito (como é o caso 

da prescrição e da decadência – previstas no art. 295, inc. IV). Na segunda técnica 

(do 285-A), autoriza-se um passo maior por parte do magistrado, que poderá 

conhecer do mérito propriamente dito do pedido (ainda que para rejeitá-lo), desde 

que presentes os requisitos estatuídos pelo legislador.  

Outra diferença que também pode ser apontada entre os dispositivos 

citados é a necessidade de integração do réu ao polo passivo da ação, que na 

hipótese de improcedência liminar já ocorrerá desde logo caso o autor recorra da 

decisão liminar proferida. No que tange à hipótese do art. 295, a citação do réu 

apenas ocorrerá se o recurso for provido e o tribunal determinar o regular 

processamento da ação, afastando o teor da decisão proferida pelo magistrado de 

piso.290  Em ambas as hipóteses, porém, com ou sem a citação do réu, haverá 

possibilidade de reconsideração da decisão pelo magistrado, após a interposição do 

recurso de apelação pela parte autora. 

Dada a manifesta similitude entre os dispositivos em comento, melhor 

seria, como mencionado anteriormente, que o legislador tivesse unificado ambos os 

regimes, inserindo a improcedência liminar como mais um inciso do art. 295, seja por 

questão de ordem técnica (por terem características similares) ou sistemática 

(buscando extrair um melhor resultado da atividade jurisdicional), com a imposição 

inclusive da necessidade de citação em primeiro grau, em prestígio aos princípios da 

economia e da celeridade processuais. 

A necessidade de citação, apesar de aparentemente inútil quando 

mantida a decisão liminar, terá, por outro lado, grande serventia se houver eventual 

possibilidade de sua reforma em favor do autor. Afinal, o réu já terá apresentado a 

sua defesa, ainda que de forma peculiar e sui generis (como melhor se verificará 

                                            
290

 Não obstante a decisão do tribunal afastando o teor da decisão liminar extintiva do magistrado, 
tanto a doutrina como a jurisprudência são firmes no entendimento de que o réu poderá alegar a 
mesma matéria objeto da decisão do magistrado (haja vista não ter participado da primeira fase do 
procedimento), a qual poderá, evidentemente, ser inclusive acolhida (novamente) pelo julgador, sob 
pena de, se assim não for, oportunizar-se à parte requerida um contraditório de “fachada” e 
meramente formal. Nesse sentido, por todos, confira-se: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 
Julgamento liminar de improcedência e o recurso de apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, 
n. 152, outubro 2007, p. 207 e BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgIn-AgRg 427.533-RS, Tribunal 
Pleno. Relator Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso. Brasília, DF. Julgamento 
02.08.2004. Para um maior aprofundamento sobre a temática, ver seção 3.12.3.3.2, alínea “a” (As 
limitações do rejulgamento pelo juiz de 1º grau). 
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adiante), viabilizando ao tribunal que já aplique o direito à espécie e, conforme for o 

caso, ponha fim à demanda. 

Assim, evitar-se-á situação bastante usual, em que o processo tramita por 

longos anos sem a citação do réu e, posteriormente, com a reforma da decisão 

liminar e a determinação de sua integração ao feito, retoma-se o processo desde o 

início, como se nada tivesse acontecido, como se fossem simplesmente apagados 

os vários anos anteriores de tramitação. O Judiciário e, por corolário, a própria 

sociedade são os maiores prejudicados quando isso ocorre. Afinal, é como se um 

mesmo processo “fosse duplicado”, pois acabará “tramitando” duas vezes. E se já 

está difícil de conter o crescente influxo de demandas apresentadas pela população, 

que passa a conhecer e a exigir o cumprimento dos seus direitos, o que se dirá se 

demandas dessa ordem passarem a tramitar por duas vezes?  

Ademais, subsiste também a crítica formulada por parte da doutrina, que 

reforça o acerto do posicionamento ora sustentado, no sentido de que a ausência de 

citação do réu violaria o seu direito ao conhecimento da existência de demanda que 

tramita em seu desfavor, não podendo, inclusive, valer-se da decisão ali proferida na 

hipótese de repetição da demanda por parte do autor.291 

A última diferença que merece ser mencionada alude à coisa julgada 

material. Na hipótese do art. 295, apenas ocorrerá se a matéria objeto da decisão for 

a prescrição ou a decadência. No caso do artigo 285-A, sempre ocorrerá, dado o 

teor das matérias apreciadas, envolvendo o mérito propriamente dito. 

No tocante ao art. 310 do CPC, que integra a versão originária do CPC 

vigente (com apenas uma modificação realizada na sua redação pela Lei n. 5.925, 

de 1.10.1973), verifica-se encampar técnica similar à do art. 285-A, na medida em 

que autoriza o magistrado a indeferir a petição inicial da exceção “quando 

manifestamente improcedente”. 

O próprio Código Buzaid, há mais de quarenta anos portanto, já autoriza o 

juiz, diante de situações em que a improcedência saltar aos olhos, a abreviar o 

                                            
291

 “O prejuízo está exatamente no desconhecimento acerca do processo já em estado avançado; o 
prejuízo está no desrespeito ao direito de ser informado, que é inerente à garantia constitucional do 
contraditório. E mais, o prejuízo está na possibilidade de o réu só vir a saber que foi réu quando 
precisar de uma certidão negativa às vésperas de obter um financiamento, de vender um imóvel ou 
de concorrer a um concurso público”. Cf. MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo 
Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, p. 300 apud GARCIA, Gustavo Filipe 
Barbosa. Terceira fase da reforma do Código de Processo Civil, p. 38. 
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trâmite de incidente de exceção de incompetência, rechaçando-o liminarmente, a 

exemplo do que o art. 285-A passou a admitir (33 anos mais tarde), num contexto 

mais amplo, com relação à própria questão de fundo, objeto da ação principal. 

 

3.6.5 Artigo 330, inciso I, do CPC 

 

O art. 330, inc. I, do CPC, é bastante similar ao artigo 285-A, afigurando-

se ambos técnicas de aceleração da atividade jurisdicional. Seria, nesta última 

hipótese, como se o magistrado já pudesse proferir a decisão que, antes da 

alteração legislativa em estudo, só seria possível após a citação do réu (com base 

no art. 330).  

As duas principais diferenças, contudo, são: na hipótese do art. 330 (inc. 

I), o julgamento poderá ser favorável ao autor ou ao réu, independente de ter havido 

anterior enfrentamento da matéria pelo julgador; no caso do art. 285-A, apenas a 

decisão de improcedência será admitida e deverá ter havido precedentes anteriores 

no mesmo sentido decidido pelo juízo sentenciante.292 

Portanto, é correto sustentar que o art. 330, inc. I, do CPC constituiria 

gênero de julgamento antecipado da lide, enquanto o 285-A seria espécie 

daquele.293  

Gajardoni294, parecendo concordar com tal afirmação, chega a denominar 

o instituto em estudo de “julgamento antecipadíssimo da lide”. Ele traça, com 

absoluta correção, paralelo entre o art. 285-A e o art. 330, inc. I, afirmando que 

ambos teriam “[...] a mesma razão de ser (o julgamento da demanda sem a 

necessidade de outras provas)”, fazendo com que este julgamento liminar também 

possa ocorrer “[...] quando, preenchidas as demais condições do art. 285-A do CPC, 

                                            
292

 Segundo Luis Guilherme Aidar Bondioli, os requisitos do artigo 285-A seriam mais rígidos que os 
do art. 330, inc. I, do CPC. (O Novo CPC: a terceira etapa da reforma. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 
195-196 e O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: 
ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao Professor 
Arruda Alvim, p. 1.324). 
293

 PINTO, Fernanda Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização para 
as demandas de massa). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 138. 
294

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações 
indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide. Revista de processo. São Paulo, RT, n. 141, 
novembro 2006, p. 155. De maneira similar, Fredie Didier Júnior sustenta que se trata de hipótese 
excepcional de julgamento antecipado da lide antes da citação do réu e apta a julgar improcedentes 
causas repetitivas. (Julgamento de causas repetitivas: improcedência prima facie. In: _____: JORGE, 
Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha (Coord.). A terceira etapa da reforma processual civil: 
comentários às Leis n. 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006, p. 58-59). 
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a matéria controvertida depender de questão de fato que só se prove por documento 

já apresentado na petição inicial ou cuja apresentação possa ser determinada (ao 

autor da ação ou terceiro)”.295  

Dessa forma, como já referido na seção 3.5.8, o julgamento liminar de 

rejeição do pleito exordial apenas poderá ser proferido até a integração do réu ao 

polo passivo da relação processual (e desde que dentro do seu prazo para tanto)296, 

após o que eventual julgamento proferido, com ou sem a presença do réu, deverá 

estribar-se no art. 330, inc. I ou II, do CPC. 

A aplicação de ambos os dispositivos fica condicionada à constatação, 

pelo magistrado, de se tratar a questão de fundo de matéria “unicamente de direito” 

(expressão usada por ambas as normas). E quanto à parte final do inciso I, também 

se mostra aplicável ao artigo 285-A, para considerar que, se a questão for “de fato”, 

mas não houver necessidade de produção de qualquer outra prova no curso do 

processo, a utilização do dispositivo também é recomendada. 

Aqui, a dicotomia é igualmente relevante (no sentido de se saber qual o 

dispositivo aplicável), afinal, haverá influência no regime recursal adotado. 

Aplicando-se o artigo 285-A, existirá a possibilidade de reconsideração da decisão 

pelo magistrado singular e não caberá a condenação do autor em honorários 

sucumbenciais, enquanto na hipótese do art. 330 a decisão apenas poderá ser 

“revista” em alguma das circunstâncias previstas no art. 463 do CPC e, por já haver 

integração do réu aos autos, haverá fixação de verba honorária.297 

 

3.6.6 Artigo 515, § 3º, do CPC 

 

A técnica de aceleração encampada no art. 515, § 3º, também exige que 

                                            
295

 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações 
indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide. Revista de processo. São Paulo, RT, n. 141, 
novembro 2006, p. 157. 
296

 Integração quer significar efetivo ingresso do réu no processo, com a apresentação de qualquer 
modalidade de resposta. Se o réu apenas foi citado e mesmo dentro do prazo, ainda não interveio, o 
juiz, apercebendo-se do preenchimento dos requisitos do artigo 285-A, poderá voltar atrás de sua 
anterior decisão, que determinou a citação do réu e julgar improcedente a pretensão exordial. 
297

 Sugerindo uma aplicação comedida do art. 285-A, Teresa Arruda Alvim Wambier entende tratar-se 
a decisão estribada no art. 330, inc. I, de uma sentença mais amadurecida e com maior probabilidade 
de ser mantida, além de evitar vários incidentes processuais de difícil solução. (Nulidades do 
processo e da sentença. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 120-121). 



 

 

 

114 

a matéria seja de direito298 e, havendo questão de fato, o mérito possa ser julgado 

com as provas já coligidas aos autos, a exemplo do que se passa, em igual medida, 

com a improcedência liminar.  

Tal qual o artigo 285-A, o preceptivo busca economizar a atividade 

jurisdicional, evitando a prática de atos que, provavelmente, pouco ou nada influirão 

no resultado final do processo em trâmite (como ocorria antes da edição do 

dispositivo, quando o tribunal afastava o vício formal reconhecido pelo julgador de 

piso e devolvia o processo para um novo julgamento, que não raro acabava sendo o 

mesmo, trocando-se apenas a nomenclatura formal com a qual se rotulara a 

decisão). 

Não obstante alocado topologicamente no capítulo da apelação, como 

assinalado no início da seção 3.5, tal dispositivo tem aplicação ampla na esfera 

recursal (não ficando restrito apenas ao recurso de apelação) e até mesmo, ainda 

que excepcionalmente, em sede de ação rescisória (quando o vício que a 

fundamenta denotar error in procedendo).  

Assim ocorre, certamente, por se tratar de técnica salutar que muito 

contribui para o aprimoramento da prestação jurisdicional oferecida aos cidadãos e, 

portanto, não pode ficar restrita ao exclusivo âmbito da apelação (até porque sua 

aplicação não ofende a qualquer garantia constitucional, se sempre for observado o 

contraditório), a exemplo do que ocorre com o art. 285-A (em que o contraditório é 

apenas diferido), cuja interpretação/aplicação, como demonstrado antes, também 

deve ser a mais ampla possível e não ficar restrita apenas ao primeiro grau de 

jurisdição, como parece sugerir a literalidade do dispositivo. 

 

3.6.7 Artigo 518, § 1º, do CPC 

 

O artigo 518, § 1º, seguindo a tendência crescente em nosso 

ordenamento de valorização dos precedentes, também verificada em uma série de 

outros dispositivos, determina que o magistrado de primeiro grau não receba o 

recurso de apelação que estiver em confronto com súmula de algum dos tribunais de 

                                            
298

 Porém, neste caso, diferentemente do artigo 285-A e do art. 330, o legislador falou em questão 
“exclusivamente” (ao invés de “unicamente”) de direito, sem que, porém, tal alteração gramatical 
implique qualquer modificação na exegese do dispositivo em comparação com os outros dois 
referidos no tocante a este particular. 
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superposição (STJ e STF). 

Trata-se de técnica mista de aceleração da prestação jurisdicional e 

uniformização da jurisprudência, que busca obstar a caminhada de recurso que tem 

remotas chances de êxito, criando, em última análise, mais um requisito de 

admissibilidade para a apelação. De maneira semelhante ao art. 285-A, configura 

técnica aplicada em primeiro grau de jurisdição que tenciona evitar a prática de atos 

desnecessários e que pouco ou nenhuma influência terão sobre o resultado final do 

processo, pretendendo encurtar o seu tempo de duração.299 

O dispositivo busca ceifar a marcha processual com mitigação do 

contraditório e aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência 

amplamente dominante, servindo de desestímulo à parte que pretender recorrer em 

tais situações e como mais um filtro para os tribunais. 

 

3.6.8 Artigos 543-B e 543-C  

   

Os dispositivos em questão incorporam técnica que, por intermédio da 

parcial mitigação do contraditório, busca realizar o julgamento em conjunto de 

demandas repetitivas.  

Assim, para evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria, 

determina-se o sobrestamento de demandas que envolvam idêntica vexata quaestio 

e tramitem perante os tribunais de segundo grau, impedindo com isso decisões 

conflitantes e, ainda, que uma avalanche de processos versando sobre o mesmo 

assunto chegue aos tribunais superiores. 

A propósito, o sobrestamento perdurará até o julgamento do(s) recurso(s) 

representativo(s) da controvérsia, após o que deverá ser estendido o resultado ali 

obtido aos demais recursos sobrestados. 

A semelhança desses dispositivos com o art. 285-A é patente, na medida 

em que constituem técnica que também visa acelerar a tutela jurisdicional, 

uniformizar o entendimento jurisprudencial e evitar a prática de atos inúteis em um 

dado tipo de demanda, fazendo com que, consequentemente, sobre mais tempo 

para o Judiciário “enfrentar” as demandas que realmente justificam um tratamento 

                                            
299

 Também, reconhecendo a semelhança entre ambos os dispositivo, é o escólio de Luiz Guilherme 
Bittencourt Marinoni. (Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 
858, abril 2007, p. 13). 
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diferenciado e da maneira tradicional, com a prática de cada uma das etapas 

previstas pelo diploma processual civil pátrio. 

 

3.6.9 Art. 557 do CPC 

 

A grande semelhança entre os arts. 557 e 285-A já foi motivo para que se 

sustentasse a inaplicabilidade deste último aos tribunais, em virtude da existência da 

previsão daquele300; também já se defendeu que tal similitude tornaria o dispositivo 

inconstitucional, na medida em que se buscou estender a técnica do art. 557 ao 

primeiro grau, sem que, porém, na hipótese do artigo 285-A, o réu tivesse sido 

citado.301 

A orientação se mostra acertada, desde que apenas direcionada aos 

recursos. Realmente, não faz sentido que se julgue um recurso mediante aplicação 

da técnica do art. 285-A (como registrado na seção 3.5.1), quando o legislador criou 

técnica mais pujante, completa e específica para esta seara, como é o caso do art. 

557, que permite improvimento ou provimento do recurso (este último apenas se a 

decisão recorrida estiver em confronto com a jurisprudência dominante de qualquer 

tribunal superior). 

A técnica do art. 557 do CPC, tal como a do 285-A, pode ser considerada 

técnica mista, pois serve para acelerar a tutela jurisdicional (igualmente evitando a 

prática de atos que, regra geral, não contribuirão para uma melhor decisão final) e, 

por vezes, também tem inequívoca feição uniformizadora da jurisprudência, quando 

sua aplicação for fundada na jurisprudência dominante dos tribunais superiores. 

Em rigor, enquanto o art. 285-A evita a integral tramitação do feito em 

primeira instância, com a supressão de algumas de suas etapas, o art. 557 tem a 

mesma função, porém na esfera recursal, quer dizer: impede que o processo tenha 

seu regular trâmite nesta seara, tendo de passar pelo relator e revisor antes de ser 

colocado em pauta para julgamento. Depois disso, o processo ainda pode ser objeto 

de memoriais apresentados pelos advogados a cada um dos julgadores, ou de 

sustentação oral no dia do julgamento, nas hipóteses previstas pelo regimento 

                                            
300

 NOGUEIRA, Gustavo Santana. A improcedência manifesta do pedido. In: _____ (Coord.). A nova 
reforma processual, p. 142. 
301

 NOGUEIRA JÚNIOR, Alberto. Da inconstitucionalidade do art. 285-a do CPC, com a redação dada 
pela Lei nº 11.277/2006, por violação ao princípio do contraditório. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, 
n. 1.059, 26 maio 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8457>. Acesso em: 16 set. 2013. 
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interno de cada tribunal. 

 

3.6.10 Artigo 103-A da CF 

 

Trata-se igualmente de técnica mista que, de maneira absolutamente 

ampla, objetiva estender o entendimento consolidado no Pretório Excelso tanto ao 

Poder Judiciário como à Administração Pública, sem margem de liberdade alguma 

aos membros daquele poder ou aos servidores públicos, para seguir ou não o 

verbete sumular. Se ocorrer a situação tipificada na súmula vinculante, a orientação 

nela contida deve ser invariavelmente observada. 

Com efeito, diz-se técnica mista pelo seu propósito de acelerar a 

prestação jurisdicional e uniformizar o entendimento jurisprudencial. Aliás, é 

interessante notar que a aceleração é fundada sempre na orientação jurisprudencial 

predominante, diferentemente do que ocorre com a maior parte das técnicas 

referidas nesta seção do estudo e inclusive com o próprio artigo 285-A, nas quais a 

jurisprudência é utilizada como mais uma forma de abreviar a prestação jurisdicional 

(a principal, aliás), mas não a única. 

          

3.6.11 Relação entre todos os dispositivos  

 

Todos os artigos referidos na presente seção, como anteriormente se 

buscou demonstrar (ainda que de maneira bastante objetiva e sucinta, para não se 

perder o foco do presente estudo), têm certa relação e ligação com a ratio legis do 

artigo 285-A – uns em maior e outros em menor intensidade. Buscam todos, à sua 

maneira, extrair da máquina jurisdicional o mais eficiente e o melhor resultado 

possível. 

O legislador, ciente do novo papel do magistrado (que não mais se pode 

ater apenas à letra fria da lei), vale-se de técnicas e soluções, muitas delas 

importadas do direito comparado, para tentar conter a avalanche de processos que 

assola o Judiciário, a maior parte fruto do fenômeno da massificação das relações 

sociais, com as relações interpessoais cada vez mais padronizadas e mecanizadas. 

Como o Judiciário não tem estrutura física nem financeira para fazer 

frente a essa nova avalanche de processos, tenta-se separar o joio do trigo para que 
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possa ser melhor gerido o número crescente de ações. As chamadas causas 

repetitivas, que envolvem geralmente a mesma questão de fundo, não precisam 

receber o mesmo tratamento das demais (não padronizáveis). De igual forma ocorre 

com as ações que, apesar de não repetitivas, são de fácil resolução por envolverem 

pedidos absurdos/manifestamente incabíveis ou que já foram enfrentados em outras 

oportunidades. 

As demandas que permitem solução conjunta e padronizada, que são 

aparentemente a maior parte das ações atualmente em trâmite, devem ser julgadas 

tendo essas técnicas como ferramental, com o maior aproveitamento possível dos 

atos e das próprias decisões já proferidas em processo anteriores envolvendo a 

mesma temática.  

Reforça-se, com isso, a maior importância que assume o contraditório 

(ante a força dos precedentes) nesse novo contexto, dada a possibilidade de uma 

decisão proferida em um processo individual ter o condão de, no futuro, influenciar 

um sem-número de feitos similares. 

As técnicas de aceleração e uniformização da prestação jurisdicional, 

geralmente envolvendo a mitigação do contraditório e antes restritas aos tribunais, 

começam a albergar também o primeiro grau de jurisdição, onde tudo começa, como 

se o legislador pretendesse “atacar” o problema diretamente “no ninho”. É o caso, 

por exemplo, da súmula vinculante, da súmula impeditiva de recursos e da 

improcedência liminar. O legislador percebeu que, para a boa gestão da máquina 

judiciária, também é necessário “atacar” na fonte, onde a atividade jurisdicional 

inicia, com a criação de técnicas que busquem conter o número crescente de 

demandas, sob pena de haver um colapso do sistema. 

Tudo isso, consequentemente, exige uma nova leitura do processo, 

sempre a partir da adequada interpretação dos valores (hauridos da sociedade) que 

passam a informar a Constituição Federal, com detida reflexão acerca dos 

dispositivos e garantias constitucionais, considerando especialmente o fator 

econômico de uma demanda (abordado na seção 4.1.2), ou seja, quanto ela custa 

para o Poder Judiciário e para os envolvidos, de maneira a desestimular o seu 

prosseguimento. 

Assim, desfeita a impressão de “novidade” que, em um primeiro momento, 

despertou a técnica em estudo na comunidade jurídica, doravante, passa-se a 
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estudá-la com maior profundidade nos itens seguintes. 

 

3.7 HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA E APLICAÇÃO 

 

Antes de seguir adiante e começar a esmiuçar o texto legal sub examine, 

é imperioso observar preliminarmente, como já se teve a oportunidade de afirmar em 

outra sede, que na tarefa de interpretar qualquer dispositivo legal:  

[...] deve-se ter em mente a sua ratio legis e, atento a ela, na linha do 
que já vaticinava Pontes de Miranda de há muito, reconhecer que a 
lei não é apenas o texto, mas sim o conjunto, que, por vezes, pode 
chegar até a colidir com o texto escrito. A letra fria da lei deve ser 
tida, nas palavras do jurista alagoano [Pontes de Miranda], muito 
mais como um ‘guia’, ‘itinerário’, um roteiro com traços exteriores, 

mais ou menos acidentais, do conteúdo real do direito objetivo.
 302,303 

No dispositivo em comento, mais do que a usual reflexão exigida do 

hermeneuta acerca de qualquer texto legal, necessária é a sua análise atenta e 

centrada nas premissas alinhavadas no parágrafo anterior, haja vista que a sua 

redação, além de não ser das melhores304, se interpretada literalmente pode levar ao 

reconhecimento da sua própria inconstitucionalidade. 

Bem se sabe que será necessário muito mais do que realizar a leitura 

isolada305 do dispositivo ou, simplesmente, identificar o que pretendia o legislador 

quando confeccionou o texto que entrou em vigor. A leitura da lei, qualquer que seja 

ela, deva ser feita em confronto com a idiossincrasia da sociedade atual e os valores 

                                            
302

 LIMA, Lucas Rister de Sousa. Rescisória por violação à literal disposição de lei - aspectos 
polêmicos e atuais. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 222, ago. 2013, p. 302. 
303

 Ver, com muito proveito, as profundas e profícuas considerações de Francisco Cavalcanti Pontes 
de Miranda sobre o tema, nas seguintes obras: Tratado da ação rescisória. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1976, p. 264-266, 270, 273 e Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1975. t. VI, p. 290. 
304

 O que, aliás, não é novidade no Brasil, com já tivemos a oportunidade de constatar em outra sede, 
quando inclusive se concluiu que o Poder Legislativo também é responsável, em certa medida, pela 
demora da prestação jurisdicional, afinal, quando edita leis de boa qualidade técnica, seja no aspecto 
literal, como no tocante à conveniência e à adequação da lei criada, evita ou, pelo menos, reduz as 
discussões no Judiciário acerca da sua interpretação ou validade/adequação. (Cf. LIMA, Lucas Rister 
de Sousa. Questões novas e velhas sobre a morosidade processual. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 312-313). 
305

 Isto porque, como frisa Paulo de Barros Carvalho: “As regras jurídicas não existem isoladamente, 
mas sempre num contexto de normas com relações particulares entre si. Atentar para a norma, na 
sua individualidade, em detrimento do sistema é, na contundente metáfora de Norberto Bobbio, 
‘considerar-se a árvore, mas não a floresta’. Construir a norma aplicável é tomar os sentidos de 
enunciados prescritivos no contexto do sistema de que fazem parte. A norma é proposição prescritiva 
decorrente do todo que é o ordenamento jurídico”. (Direito tributário – linguagem e método. 4. ed., 
São Paulo: Noeses, 2011, p.  137). 
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preconizados na Constituição Federal, segundo, inclusive, o que vem reconhecendo 

a própria jurisprudência. A lei, portanto, não será apenas o texto, mas sim o contexto 

em que está inserida.306 

Os ensinamentos de Ávila 307  só reforçam o acerto e a atualidade do 

entendimento de Pontes de Miranda, quando destaca (aquele) a possibilidade de 

ausência de correspondência entre dispositivo (no sentido de texto legal) e norma, 

lembrando que texto e norma não são necessariamente a mesma coisa. 

O acerto dessa constatação é incontestável, afinal, não fosse assim, 

certamente o STF ainda não teria reconhecido (até hoje) a possibilidade de união 

entre pessoas do mesmo sexo, haja vista que a interpretação literal da lei 

(constitucional e civil), indubitavelmente, levaria à conclusão de que este tipo de 

união estaria vedada em nosso ordenamento.308 

Feita essa advertência preliminar, é possível, agora, seguir em frente na 

análise da norma jurídica em questão, com o espírito que permeou as considerações 

efetuadas nos parágrafos anteriores e procurando salvar e expandir o quanto 

possível o contido no texto em comento, atribuindo-se-lhe uma interpretação 

conforme à Constituição Federal e sempre tendo em mente que o artigo 285-A se 

afigura “um órgão dentro de um organismo, e, portanto, aquele deve funcionar na 

mais perfeita harmonia com os demais componentes deste”.309  

  

 

                                            
306

 E tal ilação soa mesmo ser a mais acertada, porquanto, como destaca Tércio Sampaio Ferraz Jr.: 
“Na verdade, o propósito básico do jurista não é simplesmente compreender um texto, como faz, por 
exemplo, o historiador ao estabelecer-lhe o sentido e o movimento no seu contexto, mas também 
determinar-lhe a força e o alcance, pondo o texto normativo em presença dos dados atuais de um 
problema”. (Introdução ao estudo do direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 256). 
307

 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 30. Conferir, com muito proveito, os inúmeros exemplos citados por 
Humberto Ávila em sua obra, a corroborar o acerto de tal constatação. (Teoria dos princípios: da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos p. 30-31). 
308

 LIMA, Lucas Rister de Sousa. Rescisória por violação à literal disposição de lei - aspectos 
polêmicos e atuais. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 222, ago. 2013, p. 302. 
309

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 99-100. “A 
consequência prática de toda carga teórica do modelo constitucional do processo reside na 
construção de uma técnica segura de inserção das inovações legislativas ligadas ao processo, 
mantendo sua coerência. Portanto, e isso seria até mesmo desnecessário dizer, a interpretação que o 
art. 285-A receberá será aquela que se harmonize com o proposto modelo constitucional do 
processo. Só assim é possível dar-lhe utilidade, não apenas para mantê-lo vivo perante a ordem 
vigente, e com isso evitar uma traumática declaração de inconstitucionalidade, mas também para 
imprimir-lhe o melhor sentido possível, oferecendo à problemática que será apresentada soluções 
alinhadas com a forma e a finalidade constitucionalmente impostas.” Cf. DONOSO, Denis. 
Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 44.  
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3.7.1 Matéria controvertida unicamente de direito 

 

3.7.1.1 “Matéria”  

 

Por matéria, deve-se entender a questão de direito que já foi discutida em 

outro processo e cuja conclusão alcançada pelo magistrado naquela oportunidade 

poderá ser importada para o processo em que se pretende aplicar o artigo 285-A. 

Dentro do termo “matéria” estão compreendidas apenas as questões 

atinentes ao direito material debatido. Não se enquadra no texto legal “matéria” que 

não se refira ao mérito propriamente dito, como é caso, por exemplo, dos 

pressupostos processuais ou condições da ação. Ainda que já existam decisões 

anteriores do mesmo juízo e entendimento consolidado na jurisprudência acerca 

destas questões formais (reconhecendo, por exemplo, que determinado sujeito não 

é legitimado ativo para o pleito formulado), quando o juiz obsta a caminhada do 

processo por conta de tal particular, ele o faz com esteio no art. 267 c.c. o art. 295 

do CPC, e não com arrimo no art. 285-A. 

 

3.7.1.2 “Controvertida” 

 

Como observam Sá e Pimenta310, o vocábulo “controvertido” é utilizado 

em inúmeras oportunidades pelo legislador ao longo do CPC. 311  É sempre 

manejado, lembram eles, na esteira da clássica acepção carneluttiana de questão, 

materializando-se, pois, a controvérsia em “cada ponto duvidoso de fato ou de 

direito, [em] cada incerteza em torno da realidade de um fato ou em torno da sua 

eficácia jurídica.”312  

O acerto da constatação supra fica mais evidente se a análise se 

estender também para o substantivo “controvérsia”, verificado com o mesmo sentido 

em vários outros dispositivos do CPC.313  

                                            
310

 SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 139. 
311

 A saber: artigos 53; 331, § 2°; 451; 475, § 2°; 549, parágrafo único; e 899, § 1°, todos do CPC. 
312

 CARNELUTTI, Francesco. Lezioni di diritto processuale civile. Padova: Cedam, 1926, p. 3, v. 4 
apud SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 139.  
313

 A saber: artigos 115, inc. III, 277, § 4º, 485, § 2º, 543-B, caput e § 1º, 543-C, §§ 1º e 2º, e 543-C, 
§§ 3º e 4º. 
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Dessa forma, percebe-se que a matéria apenas poderá tornar-se 

controvertida após a citação do réu.314 E como, in casu, tal ato ainda não ocorreu 

quando o juiz profere a sentença nos moldes do 285-A, é necessário entender a 

expressão como apta a indicar que a questão de fundo debatida já tenha sido 

apreciada (rectius: controvertida) em anterior processo pelo mesmo viés e julgada 

improcedente.  

A controvérsia seria importada de outra demanda em que houve o seu 

amplo debate315, na clássica acepção de Carnelutti.  

Se é assim, oportuna é a advertência de Medeiros316, no sentido de exigir 

que o fundamento utilizado na decisão liminarmente proferida tenha sido 

amplamente debatido no feito anterior (de onde adveio a “sentença-paradigma”), 

com instauração do contraditório na sua forma tradicional naquela oportunidade. É 

dizer: o magistrado que já tenha julgado improcedente o mesmo pedido em anterior 

demanda não poderá fazê-lo, agora, valendo-se da técnica em estudo, caso o 

fundamento tenha sido apresentado por ele, de ofício, apenas ao proferir a 

sentença, sem que às partes tenha sido dada oportunidade de sobre ele se 

manifestar.  

Quanto à redação do dispositivo, melhor seria, para ser fiel à intenção do 

legislador e à boa técnica, que se tivesse suprimido o adjetivo “controvertida”317 do 

texto, a exemplo do ocorrido no CPC projetado318, ou fosse trocada a expressão 

                                            
314

 Afinal, “Quando se pensa em qualquer derivação do substantivo controvérsia, vem à mente o 
choque de afirmações provocado pelo réu por ocasião do seu ingresso na relação jurídica processual; 
a sua contraposição aos pontos insertos na petição inicial, de modo a controvertê-los e transformá-los 
em questões”. (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 196). 
315

 Entendem de maneira similar os seguintes doutrinadores: ALVIM, Eduardo Arruda. Direito 
processual civil, p. 423; DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do 
CPC, p. 104-105; JORGE JR., Nelson. O pronto julgamento no Código de Processo Civil: 
considerações sobre as inovações dos artigos 285-A e 515, parágrafo 3º, e sua repercussão. 
Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 
68. 
316

 MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o deferimento, a emenda e o 
indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de 
novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, jun. 2006, p. 140. 
317

 DUARTE, Bento Herculano. Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão Liminar 
de Improcedência) – Uma resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e outras 
questões. In: _____; DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes, p. 135. 
318

 Eis a redação do caput do art. 333, na versão aprovada na Câmara dos Deputados em 
25.03.2014: “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que: [...]”. 
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“matéria controvertida” por, simplesmente, “matéria de mérito”.319 

 

3.7.1.3 “Unicamente de direito” 

 

Na verdade, não há uma causa que verse exclusivamente sobre uma 

questão de direito.320 Afinal, como preconiza a máxima ex facto oritur ius: é do fato 

que nasce o direito. Poderão ocorrer, isto sim, graus de predominância do aspecto 

jurídico sobre o fático, como há muito ensina Teresa Wambier.321  

A distinção entre questão de direito e de fato, no plano ontológico, seria 

impossível, segundo frisa a citada doutrinadora, haja vista que “[...] o fenômeno 

direito ocorre, efetivamente, no momento de incidência da norma, no mundo real, no 

universo empírico. Assim, na verdade, o direito acontece quando se encontram o 

mundo dos fatos com o mundo das normas [Grifos da autora]”.322 

Dessa forma, o fenômeno, para ser jurídico, deverá envolver o encontro 

do mundo fático com o normativo. Porém, por mais que exista um necessário 

encaixe entre ambos, haverá circunstâncias em que o magistrado já poderá decidir, 

sem um maior aprofundamento no plano dos fatos, seja porque estes são notórios (e 

independem de prova) ou já se encontram suficientemente provados, seja porque 

                                            
319

 A sugestão é de BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 
197. 
320

 Concordam com tal assertiva: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do 
Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 54; FICHTNER, 
José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: algumas 
considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 76, julho 2009, p. 51-52; CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de 
improcedência, os requisitos para que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 48; FÉRES, 
Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-
econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 112.  
321

 “No plano ontológico, devem-se admitir (tanto quanto no plano técnico-processual) graus de 
predominância do aspecto jurídico da questão. Ter-se-á, por exemplo, uma questão quase que 
exclusivamente jurídica, se o foco de atenção do raciocínio do Juiz estiver situado em como deve ser 
entendido o texto normativo, já que estariam ‘resolvidos’ os aspectos fáticos (= que fatos ocorreram e 
como ocorreram) e o mecanismo de subsunção. Estas primeiras etapas do raciocínio do aplicador da 
lei terão sido superadas e, agora, sua atenção se centra na exata compreensão do mandamento legal 
[Grifos da autora]". Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Distinção entre questão de fato e de direito 
para fins de cabimento de recurso especial. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 92, out. 1998, p. 
53. e Distinção entre questão de fato e de direito para fins de cabimento de recurso especial. 2011. v. 
7. (Doutrinas essenciais de processo civil), p. 582.  
322

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Distinção entre questão de fato e de direito para fins de 
cabimento de recurso especial. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 92, out. 1998, p. 52-53 e 
Distinção entre questão de fato e de direito para fins de cabimento de recurso especial. 2011. v. 7. 
(Doutrinas essenciais de processo civil), p. 582-583.  
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sobre eles poderá militar alguma presunção legal ou, ainda, simplesmente porque a 

forma como rigorosamente ocorreram é irrelevante para a resolução da questão de 

direito agitada. Em outras situações, o julgador precisará, primeiro, certificar-se 

“como” e “se” os fatos realmente ocorreram da maneira narrada, para então, apenas 

em momento seguinte, aplicar o direito à espécie e verificar se as consequências 

jurídicas advindas dos fatos são as pretendidas pelo autor. 

Nas primeiras hipóteses aventadas no parágrafo anterior, a questão é 

predominantemente de direito, nas últimas o aspecto preponderante (ao menos 

prima facie) é o fático.323  

Ao versar a causa, portanto, sobre uma questão eminentemente de 

direito, o foco do julgador estará na adequada exegese da lei. No caso do art. 285-A, 

é como se o legislador admitisse que todos os fatos narrados pelo autor fossem 

verdadeiros324 e, ainda assim, o seu pedido seria rechaçado integralmente.325 

Nesse compasso, não se pode dizer que nas hipóteses do art. 285-A não 

existirão fatos. Eles existirão, sempre, em todas as demandas, como sublinhado 

linhas atrás. O juiz apenas não precisará realizar maior investigação porque a forma 

como os fatos foram narrados pelo autor (ainda que presumidamente verídicos) 

                                            
323

 De maneira similar, é a conclusão da precitada autora, quando adverte que: “[...] se, de um lado, o 
fenômeno jurídico envolve necessariamente fato/direito, a nosso ver, pode-se falar em questões que 
sejam predominantemente de fato e predominantemente de direito, ou seja, o fenômeno jurídico é de 
fato e é de direito, mas o aspecto problemático deste fenômeno pode estar girando em torno dos 
fatos ou em torno do direito. Queremos com isso dizer que, embora indubitavelmente o fenômeno 
jurídico não ocorra senão diante de fato e de norma, o aspecto problemático desse fenômeno pode 
estar lá ou cá”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Distinção entre questão de fato e de direito para 
fins de cabimento de recurso especial. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 92, out. 1998, p. 53 e 
Distinção entre questão de fato e de direito para fins de cabimento de recurso especial. 2011. v. 7. 
(Doutrinas essenciais de processo civil), p. 583).  
324

 Daí a advertência de Sérgio Bermudes, no sentido de que “[...] o art. 285-A incide quando a 
improcedência do pedido do autor depender, só e só, de aplicar a lei”. (As reformas do Código de 
Processo Civil, p. 94). 
325

 Com raciocínio semelhante acerca da intenção do legislador quando elaborou o dispositivo (no 
sentido de que haveria presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor), conferir: 
RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 158-159; MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como 
estratégia de aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito 
jurisprudencial, p. 454; NOGUEIRA, Gustavo Santana. A improcedência manifesta do pedido. In: 
_____ (Coord.). A nova reforma processual, p. 134 e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 
Julgamento liminar de improcedência e o recurso de apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, 
n. 152, outubro 2007, p. 209. Este último doutrinador chega inclusive a sustentar que, em razão de tal 
presunção de veracidade dos fatos asseverados pelo autor em sua petição inicial, sequer haveria 
interesse deste em alegar, em eventual apelação, a existência de matérias de fato que necessitam de 
instrução probatória, porquanto a questão fática já teria sido resolvida a seu favor. (Julgamento 
liminar de improcedência e o recurso de apelação. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, 
outubro 2007, p. 209). 
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conduz à improcedência do pleito exordial. Para compreendê-los e julgar o pleito 

formulado, bastará que o julgador se valha dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda (art. 283 do CPC)326; se não forem suficientes, o processo 

deverá então seguir o rito tradicional, com a citação do réu.  

Bueno327, ao interpretar o dispositivo em comento, observa que a questão 

de fato deve ser inquestionável e no tocante à sua existência, contornos e limites, 

padronizada ou no mínimo padronizável. A dúvida estaria no direito a ser aplicado 

sobre tais fatos incontroversos. 

Melhor seria, pois, que o legislador, primando pela boa técnica, tivesse 

adotado a expressão “questão predominantemente de direito”328, como fez no art. 38 

da Lei n. 8.038/1990329, ao invés de “unicamente de direito”. Se estivesse assim 

redigido, o dispositivo ficaria mais próximo da sua realidade, qual seja, a de 

materializar aquelas hipóteses em que a questão jurídica prepondera sobre a 

fática330, como indubitavelmente pretendeu o legislador. 

No particular, andou bem o CPC projetado em sua última versão (de 

25/03/2014), quando restringiu, de maneira genérica e objetiva, a aplicação do 

dispositivo às causas que “dispensem a fase instrutória”, suprimindo a referência à 

locução “unicamente de direito”.331 

Em arremate, é possível fazer um paralelo entre o artigo 285-A e os 

artigos 330, inc. I, e 515, § 3º, do CPC. Todos eles, de maneira mais ou menos 

apurada tecnicamente, no final, significam exatamente a mesma coisa no tocante à 

matéria que autoriza o magistrado a valer-se das técnicas encampadas nos referidos 

                                            
326

 No mesmo sentido: FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento 
imediato do mérito: algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 52-53; CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 
285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os 
poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 411; ARAÚJO, José Henrique Mouta. 
Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 11.277/06. Observações e críticas. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 37, abril 2006, p. 74. 
327

 BUENO, Cassio ScarpinelIa. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 68. 
328

 BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 67-68. Já 
para Denis Donoso, a melhor expressão seria matéria “presumidamente” de direito, uma vez que, 
assim como a controvérsia, a matéria também seria importada de outros processos anteriores. 
(Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 114). 
329

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 112. 
330

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: 
ordinário e sumário. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, v. 2, t. I, p. 127. 
331

 “Art. 333. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que: [...]” [Grifos nossos]. 
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dispositivos.  

Basicamente, a questão unicamente (ou exclusivamente, como no caso 

do art. 515, § 3º) de direito quer evidenciar as hipóteses em que não há necessidade 

de produção de qualquer outra prova (como estabelecido no art. 330, inc. I) e, no 

mais, estiver o feito em condições de imediato julgamento (como destaca o art. 515, 

§ 3º332 in fine). A principal diferença entre as três técnicas de aceleração parece ser, 

essencialmente, o seu momento de aplicação: enquanto o art. 285-A pode ser 

utilizado apenas até a integração do réu ao processo, o art. 330, inc. I, com hipótese 

de incidência mais pujante e ampla que o anterior, apenas poderá ser manejado 

após a citação; já o art. 515, § 3º, é ferramenta colocada à disposição do julgador no 

âmbito recursal.  

A matéria que autoriza a aplicação de cada uma das normas, repita-se, 

será sempre a mesma, nos termos do explicitado anteriormente. E não é 

despropositado afirmar, aliás, que a questão “predominantemente” de direito 

mencionada nos preceptivos suprarreferidos será a mesma a estribar, v.g., o 

mandado de segurança, que exige exclusivamente prova documental e pré-

constituída da ameaça ou lesão a direito, materializando o chamado direito líquido e 

certo.333 

Nota-se, assim, o firme propósito do legislador em atacar a morosidade 

processual de todas as formas possíveis, em diferentes fases e momentos do 

procedimento. Busca-se, desta forma, aproveitar ao máximo e com a maior 

eficiência possível cada uma das etapas processuais, com a prática apenas dos atos 

realmente necessários e com salutar influência para o bom desenlace da contenda. 

 

                                            
332

 Versando sobre o dispositivo sub examine, em lição, porém, igualmente aplicável aos arts 285-A e 
330, com as devidas adaptações, observa Teresa Arruda Alvim Wambier: “[...] a expressão matéria 
de direito, no contexto deste dispositivo, pode significar, literalmente, matéria de direito pura e 
simplesmente (no sentido mais estrito), que assim se tenha revelado desde o início da demanda; 
matéria de direito e de fato, mas cujo aspecto fático tenha sido comprovado por prova documental, 
submetida ao adequado e imprescindível contraditório (incidindo aqui, por analogia, o art. 330, I, do 
CPC); matéria de direito e de fato, mas cujo aspecto fático não tenha suscitado divergência entre as 
partes, ou se componha de fatos notórios (art. 334), ou confessados (confissão extrajudicial) – enfim, 
parece-nos que o tribunal pode afastar a preliminar e decidir a respeito do mérito do processo que 
‘esteja em condições de ser julgado’, ou seja, em que o aspecto instrutório se encontre de tal forma 
delineado, de molde que não haja séria margem de dúvidas a respeito de quais sejam e de como 
tenha os fatos ocorrido [Grifos da autora]”. (Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed. São Paulo: RT, 
2006, p. 345). 
333

 No mesmo sentido é a conclusão de DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do 
art. 285-A do CPC, p. 112. 
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3.7.2 Anterior manifestação do mesmo juízo em casos idênticos 

 

3.7.2.1 Necessidade de existência de mais de uma decisão sobre o mesmo assunto 

 

O dispositivo, quando impõe, para autorizar a aplicação do art. 285-A, a 

necessidade de que tenha havido sentença anterior em outros casos idênticos, na 

verdade quer exigir do julgador uma cautelosa reflexão sobre a matéria antes de 

passar a julgar liminarmente improcedentes os pedidos que lhe são formulados 

sobre um dado tema.334 

Não obstante a lei não estipule um número mínimo de decisões, é 

prudente que o magistrado tenha apreciado a questão de maneira substancial e 

profunda antes de passar a adotar tal técnica de julgamento.335 Não é possível, 

contudo, mensurar quantas decisões efetivamente o magistrado deverá ter proferido 

para que possa, então, valer-se do dispositivo em questão.336 

Com efeito, tudo vai depender da complexidade da questão posta e, 

especialmente, da dedicação do magistrado (no seu estudo e preparo) no momento 

de julgá-la. É possível que logo na primeira oportunidade em que se depare com a 

matéria, antevendo o potencial multiplicativo de demandas em torno desta, ele já se 

disponha a estudar o tema com o esperado afinco, procurando conhecer o 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência (especialmente dos tribunais 

                                            
334

 “Para o juiz indeferir a petição inicial com base no art. 285-A, deve ter dado oportunidade, antes, 
para o amplo contraditório em processos anteriores, de forma a que o juiz tenha tido condições de 
amadurecer seu posicionamento, analisando variados argumentos e contra-argumentos 
apresentados pelas partes nos processos anteriores. Ou seja, é necessário, por exemplo, em face da 
edição de uma nova lei tributária, que se aguarde aquela fase de amadurecimento da interpretação 
pela qual toda lei nova passa.” Cf. MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o 
deferimento, a emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 
11.280/2006 introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, 
p. 130-149 Jun. 2006, p. 142-143.  
335

 Segundo Denis Donoso, “[...] o julgador poderá utilizar-se da faculdade do novo dispositivo após 
julgar um considerável número de ações idênticas e depois de estar absolutamente convencido e 
seguro de seu entendimento”. (Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 124). 
Com entendimento similar, fazendo alusão a um “número representativo de demandas similares”, 
confira-se: BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência da demanda da 
ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em 
homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.325. 
336

 Em virtude de a expressão (“outros casos idênticos”) estar no plural, Gustavo Medeiros entende 
necessária a existência de, no mínimo, duas sentenças iguais de improcedência do pleito no mesmo 
“juízo”, sem que necessariamente tenham sido proferidas pelo mesmo “juiz”. (MELO, Gustavo de 
Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 107). No mesmo sentido: WAMBIER, Luiz 
Rodrigues WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à 
nova sistemática processual civil 2, p. 67.  
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superiores) a respeito, antes de dar o seu veredito (o que, aliás, não fosse a carga 

desumana de processos que assola o Judiciário, deveria ser a regra para todos os 

processos). E, depois de concluída a sua pesquisa possa, então, posicionar-se 

sobre a matéria suscitada na lide.  

Na hipótese de o magistrado constatar que a jurisprudência dos tribunais 

superiores ainda não se posicionou solidamente sobre o assunto, é prudente que 

aprecie um número razoável de casos similares, até que se sinta seguro para decidir 

liminarmente. É dizer: deve julgar da forma clássica, com a tradicional citação do 

réu, até que, no seu íntimo, verifique que já não há mais o que se debater sobre o 

assunto; até o momento em que perceber que a padronização e a massificação 

efetivamente tomaram conta da atividade judiciária naquele tipo de ação. Ao se dar 

conta de que nem ele nem a serventia estão lendo as peças das partes acerca de 

determinado tema porque são absolutamente idênticas as de outros feitos anteriores 

já julgados, sem nenhuma novidade, é hora de começar a aplicar o art. 285-A. 

O número de casos apreciados pelo magistrado antes de adotar tal 

modus operandi, repita-se, não é possível precisar. Será muito subjetivo e poderá 

variar de caso a caso, a depender da complexidade da matéria e, principalmente, da 

dedicação do julgador no estudo e no enfrentamento do tema. 

Por outro lado, a tarefa do magistrado será um tanto quanto mais simples 

se a questão já tiver sido apreciada pelos tribunais superiores. A própria leitura dos 

julgados advindos destas cortes (que, muitas vezes, são verdadeiras “aulas” acerca 

do assunto abordado) já lhe permitirá obter um melhor conhecimento e 

aprofundamento sobre a temática. Se assim ocorrer, valendo-se da experiência 

haurida das cortes superiores a respeito, certamente o magistrado conseguirá 

chegar a uma conclusão sobre o assunto em menos tempo para, então, começar a 

aplicar a técnica em análise. 

Contudo, não é possível admitir que o magistrado, mesmo em hipótese 

em que a jurisprudência esteja consolidada nos tribunais superiores, dispense o 

anterior enfrentamento da matéria, por ele próprio, em outros casos semelhantes. É 

dizer: não poderá o juiz se valer de precedente de uma corte superior sem que, 

antes, tenha julgado outras demandas em idêntico sentido por intermédio do modelo 
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clássico (com a citação do réu).337 Isto porque a aplicação de tal técnica, como dito, 

impõe um necessário amadurecimento do magistrado sobre o assunto e isso só 

ocorrerá com o tempo. Ademais, pode ocorrer de o caso sub judice nem ser assim 

tão parecido com aquele que foi objeto de manifestação dos tribunais, 

especialmente por intermédio de súmulas (cujos enunciados, não raro, não 

espelham os próprios precedentes que lhes deram origem).  

Neste ponto do estudo, porém, uma ressalva há de ser feita: se a 

jurisprudência já estiver consolidada nos tribunais superiores em sentido contrário ao 

posicionamento encampado pelo magistrado, é salutar que, por razões de ordem 

lógica e sistemática, ele não faça uso de tal técnica, proferindo uma decisão que 

fatalmente será reformada e, contrario sensu, apenas cuidará de agravar a já difícil 

realidade do Poder Judiciário, que se procurava melhorar com a criação da norma. 

Por igual razão, deve ele se valer da norma em questão para o fim de julgar 

improcedente a pretensão exordial liminarmente, ainda que em processos anteriores 

já tenha acolhido pleitos dessa natureza, se o posicionamento das cortes superiores 

já estiver consolidado em sentido contrário ao seu entendimento (ou seja, no sentido 

de reconhecer a improcedência do pleito).338 

Diferentemente do que tem sustentado a maior parte da doutrina e da 

jurisprudência, mesmo nas hipóteses em que o tema ainda não foi enfrentado uma 

única vez pelos tribunais superiores, o magistrado poderá adotar tal modus operandi 

se, na forma acima exposta, ele já estiver suficientemente convencido do acerto do 

seu posicionamento.339 

                                            
337

 Em sentido contrário, é o pensamento de Cláudia Cimardi. Ela entende que para o manejo de tal 
técnica, o entendimento do juiz de primeiro grau deve necessariamente estar alinhado à orientação 
predominante nas cortes superiores e, desta forma, bastará que a matéria tenha sido enfrentada 
antes, apenas por tais cortes e não pelo próprio juiz. (Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença 
Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle 
das decisões judiciais, p. 414). Com entendimento semelhante, e também dispensando o necessário 
enfrentamento prévio da matéria, especialmente quando a decisão do magistrado estiver afinada com 
a jurisprudência dos tribunais superiores, ver: RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 161. 
338

 A este respeito, ver, adiante, as seções 3.7.3 e 3.7.8, onde se abordará com maior vagar a 
questão da vinculação da aplicação do dispositivo à jurisprudência das cortes superiores e acerca da 
sua obrigatoriedade para o magistrado.  
339

 Igualmente admitindo tal possibilidade, com base apenas na jurisprudência “do juízo”, ver: 
RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 161. Em sentindo contrário, leciona Maria Medeiros, a qual condiciona a aplicação do 
dispositivo às hipóteses em que os tribunais superiores já se tenham manifestado a respeito. 
(Considerações sobre o deferimento, a emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o que as 
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Ora, se o seu posicionamento é contrário ao da pretensão exordial, é bom 

até para o autor que a decisão seja proferida o quanto antes possível, a fim de que 

possa buscar a proteção do seu direito pelas vias recursais. Ademais, por que exigir 

o desenrolar de um procedimento (à sua maneira clássica) que, rigorosamente, é 

apenas “pro forma”? Apenas para que as partes tenham a – ilusória – “sensação” de 

que houve “justiça”, quando na verdade, lá no fundo ou no próprio inconsciente, todo 

mundo sabe que nem o juiz nem a própria serventia estão lendo as peças 

apresentadas pelos advogados naqueles tipos de demanda, cujas sentenças, muitas 

vezes, são elaboradas, mecanicamente e sem maior reflexão, seguindo modelos 

previamente estipulados. 

Quando a decisão for proferida pelo tribunal nas hipóteses em que se 

admitir a aplicação do dispositivo nesta sede, na forma anteriormente explicitada, o 

mesmo raciocínio deve ser aplicado. A questão já deve ter sido objeto de prévia 

reflexão pelo “magistrado” e não pela “câmara” ou “turma” julgadora. Não valem, 

pois, apenas os precedentes do tribunal.340  

No CPC projetado, verificou-se sensível modificação do espectro de 

abrangência do dispositivo sub examine. Foram suprimidas as expressões “casos 

idênticos” e “no juízo já houver sido proferida”. Se aprovado nestes termos, o 

julgador apenas poderá valer-se de tal técnica de julgamento nas hipóteses 

indicadas numerus clausus no art. 333, sendo quatro delas diretamente atreladas à 

jurisprudência dominante e uma (a do inc. IV) para o caso de ataque “frontal” à 

norma jurídica.341 

Se, por um lado, a liberdade de agir do magistrado na aplicação do 

dispositivo foi sensivelmente limitada, em virtude de o legislador ter imposto rol 

taxativo de hipóteses de incidência e aplicação do texto (com forte vinculação ao 

                                                                                                                                        
leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, v. 136, jun. 2006, p. 243). 
340

 Em sentido contrário, porém, é o entendimento de Glauco Gumerato Ramos, para quem bastará a 
existência de precedentes da respectiva câmara ou turma para justificar a aplicação do dispositivo. 
(Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do 
CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 383). 
341

 A saber: O juiz julgará liminarmente improcedente pedido que contrariar:  
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 recursos repetitivos;  
III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência;  
IV – frontalmente norma jurídica extraída de dispositivo expresso de ato normativo;  
V – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
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entendimento jurisprudencial predominante, como, aliás, já vinha entendendo a 

doutrina e a jurisprudência na vigência do atual código), por outro, dispensou-se o 

magistrado de anterior reflexão sobre a temática. Poderá ele, pois, na primeira 

oportunidade que se deparar com o tema, já adotar a técnica em estudo e obstar a 

marcha processual prematuramente.  

Percebe-se que o legislador deixou uma espécie de válvula de escape 

(que não existia nas primeiras versões do projeto do novo código), para o caso de 

pleitos manifestamente improcedentes, que poderão ser afastados liminarmente 

desde que se possa enquadrá-los como “pedidos frontalmente contrários à norma 

jurídica” e quando a jurisprudência ainda não se tenha debruçado satisfatoriamente 

sobre a matéria, como mandam os incisos I, II, III e V. Parece tratar-se de hipótese 

similar à do art. 485, inc. V, do CPC, que fala em “violação a literal” disposição de lei 

e, ao que parece, deverá receber tratamento análogo, especialmente no tocante à 

conceituação do ataque “frontal”.342  

Andou bem o legislador quando procurou delimitar melhor as hipóteses de 

aplicação do dispositivo, especialmente por deixar uma hipótese apartada da 

jurisprudência (de molde a permitir que o sistema possa “respirar” e não ficar 

atrelado exclusivamente ao posicionamento da jurisprudência). Andou mal, no 

entanto, ao não exigir uma anterior reflexão do magistrado sobre a matéria antes de 

chancelar a improcedência liminar, correndo-se o risco de serem proferidas decisões 

açodadas e precipitadas com base, v.g., em súmula que parecia mas não era 

idêntica – e, portanto, não se aplicava – ao caso sub judice, e assim 

sucessivamente. 

 

3.7.2.2 Juiz ou juízo? 

 

Da literalidade do dispositivo deflui que o vocábulo “juízo” quer significar 

                                            
342

 Que, como já se teve a oportunidade de defender em outra sede (em texto versando sobre o art. 
485, inc. V), não precisa ser a violação manifesta ou que salte aos olhos. Bastarão, para incidência 
do dispositivo, “[...] todas aquelas violações que podem ser aferidas pela simples análise de ‘questões 
de direito’ (assim como ocorre nos recursos excepcionais).” (LIMA, Lucas Rister de Sousa. Rescisória 
por violação à literal disposição de lei - aspectos polêmicos e atuais. Revista de Processo. São Paulo, 
RT, n. 222, ago. 2013, p. 301). Para Cassio Scarpinella Bueno, contudo, a inovação “[...] quer 
desempenhar o papel que, para o Código atual, seria desempenhado pela “impossibilidade jurídica do 
pedido.” (Projetos de novo código de processo civil comparados e anotados – Senado Federal PLS n. 
166/2010 e Câmara dos Deputados PL n. 8.046/2010. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 177) 
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“órgão jurisdicional dotado de competência para julgar”. Daí se extrai que o texto 

legal não estaria, aparentemente, a referir-se, propriamente, ao juiz, pessoa física, 

mas sim ao órgão judiciário por meio do qual o Estado julga o conflito de interesses 

que lhe é submetido. É dizer: “juízo” denota o lugar onde o magistrado labora e 

pratica o seu ofício (ou seja, onde exerce a jurisdição). O juiz, em rigor, apenas 

integraria o juízo. Este é, aliás, o entendimento que impera na doutrina.343  

A prevalecer tal entendimento, porém, nas varas em que houvesse 

magistrado auxiliar ou substituto recém-chegado, este não poderia decidir segundo a 

sua íntima convicção (já sedimentada em outros juízos pelos quais passou, na 

análise de vários casos idênticos) se a sua posição não estivesse alinhada à do juiz 

principal ou titular, que, aliás, também deve ter decidido anteriormente em igual 

sentido. Para poder lançar mão do dispositivo, o juiz recém-chegado na vara, 

mesmo já possuindo posicionamento consolidado sobre a temática em um sem-

número de decisões previamente proferidas, deveria julgar no mínimo mais duas 

demandas da maneira clássica (com a citação do réu), para, só então, voltar a 

empregar a técnica contemplada no dispositivo. E, o que é pior: caso ainda não 

tivesse apreciado a matéria, o juiz auxiliar/substituto poderia prestigiar 

entendimento-paradigma que já vinha sendo aplicado naquele juízo pelo juiz titular 

da vara, sem maior reflexão ou análise do tema versado. Com a manutenção de tal 

entendimento, seria, por assim dizer, criada uma sui generis súmula de primeiro 

grau.344 Contudo, não se afigura correto nem razoável que seja assim. Também 

                                            
343

 Entendendo ser essa a melhor interpretação do artigo sub examine, confiram-se os seguintes 
autores: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 136-140 e, 
do mesmo autor: Matéria controvertida unicamente de Direito, casos idênticos, dispensa de citação e 
seus efeitos – primeiras impressões sobre a lei 11.277/06. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 38, maio 2006, p. 45; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 
Código de Processo Civil – comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 294-295; 
BERMUDES, Sérgio. As Reformas do Código de Processo Civil, p. 94; FICHTNER, José Antonio; 
MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: algumas considerações sobre o 
art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 
56; CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de improcedência, os requisitos para que seja 
proferida e os limites da apelação interposta contra ela. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 50; ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução 
antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 
141, novembro 2006, p. 121; DIAS, Jean Carlos. A introdução da sentença-tipo no sistema 
processual civil brasileiro – Lei n. 11.277. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 37, abril 2006, p. 67. 
344

 Com raciocínio semelhante, Maria Lúcia Medeiros entende não ser possível que um juiz se valha 
de sentenças proferidas por outros juízes, sob pena de se estar instituindo uma súmula de primeiro 
grau. (Considerações sobre o deferimento, a emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o 
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neste particular, a exemplo do que ocorre com o dispositivo em inúmeros outros 

pontos, a interpretação fria da lei deve ser descartada, sob pena de malograr o 

intento do legislador com a norma em questão. Afinal, não é racional que se admita 

exegese de dispositivo, qualquer que seja ele, dissociada do mundo empírico e dos 

resultados que tal interpretação importará para a atividade jurisdicional. Se o 

principal intento da norma é evitar a prática de atos mecânicos e inúteis para o bom 

deslinde da controvérsia, não faz sentido, em igual medida, que a interpretação do 

dispositivo seja feita também de modo autômato, ignorando a própria ratio legis. 

Nesse passo, onde constou “juízo”, deve-se ler “juiz”. É ele, o julgador 

(pessoa física), quem deve ter tido significativo contato com a matéria (ainda que em 

outro juízo), a ponto de se sentir convencido e seguro para afastar liminarmente a 

pretensão do autor.345  

Não se pode admitir que um magistrado faça uso da decisão de outro 

colega, de igual hierarquia, sem aprofundada verificação do tema versado, em ao 

menos duas hipóteses anteriores. Não que isso resolveria todos os problemas do 

Judiciário, mas, sem dúvida, minimizaria as possibilidades de erros, especialmente 

no sentido de ajudar o magistrado a reconhecer se o caso apresentado é realmente 

idêntico ao julgado por ele anteriormente. Admitir tal entendimento seria o mesmo 

que fomentar o ócio dos juízes, convidando-os a, em nome da celeridade e do 

desafogamento da sua pauta desumana de processos para julgar, valer-se 

mecanicamente dos entendimentos aplicados por seus pares.346 

A orientação será a mesma, independentemente da instância em que a 

                                                                                                                                        
que as leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, v. 136, p. 130-149 Jun. 2006, p. 141).  
345

 No mesmo sentido do texto, confiram-se: MELLO, Rogério Licastro Torres de. Atuação de ofício 
em grau recursal, p. 164; CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 
285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 55; KOEHLER, 
Frederico Augusto Leopoldino. Breve análise sobre alguns aspectos polêmicos da sentença liminar 
de improcedência (artigo 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 41, agosto 2006, p. 72. 
346

 Na mesma linha do entendimento ora defendido, acena o pensamento da Des. Elaine Harzheim 
Macedo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, firmado no curso de atualização para 
magistrados, em 11.08.2006, logo que veio a lume a Lei n. 11.277/2006: “A ideia de juízo não 
desvincula a ideia da pessoa física do Juiz. Havendo, naquela Comarca, naquela Vara, uma troca 
física do Juiz, mesmo que o novo Juiz adote o mesmo entendimento do Juiz anterior, ele não pode 
simplesmente se aproveitar das sentenças anteriores e prosseguir aplicando aquelas sentenças e, 
desde logo, ir julgando improcedente, porque a sua fundamentação, as suas razões de decidir são o 
seu sentir. Sentença vem da palavra sentire, que deu a nós, hoje, dois sentidos: sentença e 
sentimento. Sente-se, também, quando se decide.” Cf. PINTO, Fernanda Guedes. As ações 
repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização para as demandas de massa). Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 143. 
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aplicação do dispositivo ocorrer. O julgador (seja ele juiz, desembargador ou 

ministro), para adotar a disciplina do 285-A, deverá ter enfrentado a matéria em pelo 

menos duas hipóteses anteriores. Não servem os precedentes do tribunal, ainda que 

da mesma câmara ou turma julgadora. 347  Não obstante o dispositivo possa ser 

aplicado pelos tribunais apenas no julgamento de “ações” e não de “recursos” (até 

porque, para esta última hipótese, existe o art. 557), nada impede que o anterior 

enfrentamento da matéria pelo julgador tenha sido no julgamento de um recurso, 

bastando apenas que se trate da mesma questão de fundo. 

Foi, certamente, por força dessas contingências que o legislador 

reformador, desde a versão originária do CPC projetado, já substituiu o vocábulo 

“juízo” por “juiz”. A despeito da modificação, a discussão, contudo, torna-se estéril e 

sem sentido no cenário do novo código, na medida em que não mais se exige o 

anterior enfrentamento da matéria para aplicação do dispositivo pelo juiz. 

 

3.7.2.3 Decisão-paradigma  

 

Decisão-paradigma é aquela que fundamenta a aplicação da técnica de 

julgamento ora em estudo e evidencia que o julgador já analisou a temática segundo 

o viés pretendido pelo autor da nova demanda. É o indicativo de que já houve 

anterior reflexão sobre o assunto por parte do julgador. Não obstante não se poder 

precisar o número de decisões que deverão ter sido proferidas, pela literalidade do 

texto legal é certo que deverão existir no mínimo (na pior das hipóteses) duas 

decisões anteriores, proferidas pelo mesmo juiz (em qualquer juízo), para que se 

autorize a utilização do art. 285-A. 

No caso de aplicação do art. 285-A diretamente por um tribunal, a 

percepção é que a ideia permanece a mesma: deve ter havido o enfrentamento da 

temática “pelo relator” (e não pela turma ou câmara, como entende respeitável parte 

da doutrina348) em um número razoável de oportunidades. E, como já ressalvado na 

                                            
347

 Em sentido diverso, porém, é o raciocínio esposado por Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo 
Arruda Alvim, para quem o precedente deverá ser do órgão fracionário do tribunal (Câmara, turma 
etc.). (Comentários ao código de processo civil, p. 450).  
348

 Nesse sentido, afirma Eduardo Cambi: “O relator terá como paradigma o acórdão proferido pela 
mesma câmara ou turma julgadora.” (Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do 
CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 63). Gustavo de Medeiros 
Melo também comunga tal pensamento. (O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura 
sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p.112). 
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seção anterior, apesar de o preceptivo poder ser aplicado pelos tribunais apenas no 

julgamento de “ações” e não de “recursos”, nada impede que a decisão-paradigma 

tenha sido proferida no julgamento de um recurso, bastando apenas que a questão 

de direito material versada seja a mesma. 

Bem por isso, é imperioso que as decisões utilizadas como paradigmas 

sejam as mais completas possíveis, tanto na fundamentação como no relatório e na 

parte dispositiva, de maneira a permitir que nos futuros casos em que venham a ser 

aplicadas, as partes possam compreendê-las e ter a plena consciência do que se 

passou naqueles feitos (como se estivessem diante – ou o mais próximo possível – 

do próprio processo em que foram proferidas).  

É importante que o magistrado tenha consciência de tal contingência e, 

de antemão, quando começar a redigir o decisum que se prestará a tal objetivo, o 

faça da maneira mais completa e pujante possível (ciente do fim para o qual ela se 

destinará), a começar pelo relatório, que deverá indicar minuciosamente tudo o que 

ocorreu na oportunidade e, especialmente, o teor das peças apresentadas (incluindo 

seus fundamentos), passando pela fundamentação, que precisará demonstrar 

aprofundado e corajoso enfrentamento da matéria (tanto dos argumentos contrários 

como dos favoráveis ao pleito). Na conclusão, a parte dispositiva é o local onde o 

julgador resume o que se passou nos dois itens anteriores do seu arrazoado e julga, 

com caráter de definitividade, o ponto cerne da controvérsia.  

Assim ocorre, pois as decisões-paradigmas deverão ser carreadas 

integralmente aos processos em que for aplicado o art. 285-A.349 São elas a principal 

garantia do fiel cumprimento da norma em questão. Como é dispositivo legal de 

natureza nitidamente restritiva de direitos, à parte que vê aplicado em seu desfavor 

tal preceito tem de ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, no sentido de 

lhe franquear a possibilidade de aferir se todos os requisitos da norma em questão 

foram preenchidos pelo julgador no momento de proferir a decisão liminar de 

improcedência, entre eles, saber se já houve prévia e razoável reflexão acerca da 

temática em litígio.  

Certo é que, quanto maior for o número de vezes que o magistrado tiver 

enfrentado a temática e maior a identidade entre as decisões-paradigmas e o caso 

                                            
349

 A questão da necessidade e da forma como se dará a juntada das decisões paradigmas será 
analisada com maior vagar, adiante, na seção 3.9.1.1. 
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em que se aplica o art. 285-A, menor será chance de a sua decisão ser anulada ou 

reformada. 

Assim, dada a inegável importância das primeiras decisões-paradigmas 

(no mínimo duas), a partir do que o juiz já poderá começar a julgar liminarmente 

improcedentes as ações seguintes, é razoável que, a exemplo do que ocorre no 

caso do art. 543-C, o magistrado possa determinar o sobrestamento de todas as 

outras ações que tramitem em sua vara e versem sobre a mesma temática (a fim de 

se evitar a prática de atividade estéril). Esse sobrestamento perdurará até o 

momento que o magistrado julgar os processos por ele “afetados”. A hipótese 

parece caber na previsão contida no art. 265, inc. IV, “a”, do CPC.  

Em nome do princípio da economia processual, afigura-se razoável 

admitir a utilização, neste caso, de expediente similar ao que se tem aplicado para 

os casos de julgamento de recursos repetitivos (arts. 543-B e 543-C, § 1º), no 

sentido de evitar a prática de atividade inócua e sem maior proveito para o processo, 

a qual, posteriormente, poderá ser considerada inútil.350 

Quanto aos processos “afetados”, que poderão ser dois ou mais, a ideia é 

similar à que permeia os arts. 543-B e 543-C, quando deverão ser selecionadas 

aquelas ações cuja matéria esteja bem posta na petição inicial, com a pujança e 

completude que se espera, a fim de permitir uma análise completa da temática pelo 

julgador de piso. 

Julgados os feitos atribuídos ao magistrado e reconhecida a 

improcedência dos pedidos ali elencados, ato contínuo, deverá o julgador estender o 

seu entendimento para os demais processos suspensos e também para os futuros 

(na linha do sustentado na seção 3.7.8.1).  

No tocante ao conteúdo das decisões-paradigmas, como a seguir será 

demonstrado em seção própria (3.7.3), para aplicação do artigo 285-A tem-se como 

adequado que o entendimento (encampado na decisão-paradigma) esteja alinhado 

                                            
350

 Afinal, se é verdade que já se tem admitido, tanto na doutrina (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 
MEDEIROS, Maria Lúcia Lins Conceição. Realização integral da finalidade do novo sistema impõe 
mais do que a paralisação dos recursos especiais que estão em 2º grau. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, ano 36, n. 191, jan. 2011, p. 192) como na jurisprudência (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Resp 1.418.593, 2ª Seção. Relator Min. Luis Felipe Salomão. Brasília, DF. Julgamento DJe 
28.04.2014), que o sobrestamento determinado pelo STJ, em sede julgamento de recurso repetitivo, 
seja extensível a todas as instâncias, envolvendo todas as ações em primeiro e em segundo grau que 
versem sobre a temática posta no recurso “afetado” (com vistas a uniformizar o entendimento sobre a 
matéria), nada mais razoável do que admitir o manejo de semelhante expediente, por parte do juiz, 
quando pretender uniformizar o seu próprio entendimento sobre a vexata quaestio. 
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com a orientação dos tribunais superiores acerca da temática, caso esta já tenha 

sido enfrentada por aqueles.  

No CPC projetado, contudo, como assinalado antes, não haverá mais 

necessidade de existir anterior enfrentamento da matéria pelo magistrado. Seu agir, 

porém, deverá (como já ocorre atualmente) estar alinhado à orientação 

jurisprudencial predominante nos tribunais superiores (nos moldes exigidos pelo 

dispositivo) ou, se a orientação ainda não estiver consolidada da forma exigida pelo 

texto, poderá valer-se da hipótese do inc. IV do art. 333, em caso de haver violação 

frontal à “norma extraída de ato normativo”.  

Quando decidir com esteio na jurisprudência (e a advertência vale tanto 

para o CPC atual como para o projetado), o magistrado não poderá simplesmente 

mencionar o processo no qual foi proferida a decisão-paradigma ou limitar-se a 

transcrevê-la no corpo da decisão prolatada. Na fundamentação do seu arrazoado 

deverá demonstrar adequadamente as suas razões de decidir (justificando, pois, a 

subsunção do fato à norma), fazendo inclusive referência, se for o caso, à orientação 

prevalente acerca do tema e aos casos que já julgou em igual sentido (com a 

transcrição de trechos pontuais de uma ou de algumas decisões).351  

Nessa medida, se o magistrado julgar, v.g., com esteio em súmula, 

deverá citá-la em seu decisum e, no mínimo, transcrever um ou dois julgados (a 

ementa ou trechos pontuais) envolvendo a ratio decidendi, de modo a demonstrar a 

relação do enunciado com o caso julgado. E, da mesma forma, se a decisão for 

fundada em acórdão que julga processo repetitivo, incidente de demandas 

repetitivas ou assunção de competência, a decisão-base deverá ser sempre 

parcialmente transcrita, com indicações de trechos pontuais, a fim de igualmente 

demonstrar a correta aplicação da técnica e a coincidência entre o caso-paradigma e 

o julgado.352 

                                            
351

 “Para a correta aplicação do art. 285-A. é imprescindível que o juiz explicite as razões pelas as 
quais os casos confrontados são ‘idênticos’. O juiz poderá utilizar-se integralmente das razões 
contidas na decisão do caso ‘idêntico’; isso, porém, não o exime, de expor pormenorizadamente, na 
fundamentação da decisão, as semelhanças relevantes entre os casos, que tornem justificável o 
tratamento jurídico paritário”. Cf. SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões 
iniciais sobre o art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, 
março 2006, p. 141. 
352

 O cuidado se justifica para que não se incorra na chamada fundamentação per relationem, tão 
criticada por Michele Taruffo e rejeitada pela jurisprudência italiana (por não permitir o consentâneo 
controle da decisão), que é aquela em que o juiz não apresenta uma justificação autônoma quando 
decide, valendo-se apenas de referência à fundamentação contida em outra decisão. A motivação de 
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Por fim, se é imprescindível a juntada da íntegra das principais decisões-

paradigmas (no mínimo duas), como referido anteriormente e também será 

demonstrado adiante (seção 3.9.1.1), mostrar-se-á inviável utilizar  como paradigma 

decisões proferidas em causas que tramitem em segredo de justiça. Afinal, se a 

parte não pode controlar a consentânea utilização do dispositivo pelo magistrado 

(conferindo a íntegra da decisão-paradigma aplicada), difícil é admitir que possa ser 

aplicado em tais circunstâncias, sob pena de flagrante arbitrariedade. 

 

3.7.2.4 Casos idênticos 

 

A doutrina é absolutamente tranquila no sentido de reconhecer que os 

“casos idênticos” referidos no dispositivo em estudo nada tem que ver com as 

chamadas “causas idênticas” do art. 301, § 2º, do CPC, aptas a ensejar o 

reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada.353 

Aqui, mais uma vez, o legislador não se valeu da melhor técnica quando 

concebeu o dispositivo em estudo. Quando mencionou a expressão “casos 

idênticos”, a intenção foi, certamente, referir-se àquelas hipóteses em que há 

“semelhança” entre dois dos elementos da ação: o pedido e a causa de pedir.354  

                                                                                                                                        
qualquer decisão é sobremaneira importante para viabilizar a exata interpretação do julgado, permitir 
à parte prejudicada que a impugne, além de garantir a sua legalidade, imparcialidade, e a efetividade 
do contraditório. (La motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam, 1975, p. 422 apud SÁ, 
Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do Código de 
Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 141). 
353

 Por todos, ver: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José 
Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil 2, p. 67 e PINTO, Fernanda 
Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização para as demandas de 
massa). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 139. 
354

 Com entendimento similar, mas exigindo integral identidade (não mera semelhança) entre pedido 
e causa de pedir, ver: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, 
p. 119-122; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel 
Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil 2, p. 68); WAMBIER, Teresa Arruda 
Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p.120; FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André 
Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 55; MELO, Gustavo 
de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 107; CAMPOS, Gledson Marques de. A 
sentença liminar de improcedência, os requisitos para que seja proferida e os limites da apelação 
interposta contra ela. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 
2007, p. 50. Conferindo interpretação mais abrangente e afinada com o posicionamento defendido no 
texto, é o pensamento de Cláudia Cimardi, para quem basta a identidade entre as causas de pedir 
para se autorizar a aplicação do 285-A, (Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de 
Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das 
decisões judiciais, p. 415-416). Com raciocínio semelhante ao dela, Marcelo Andrade Féres entende 
que: “[...] o que a norma exige é a identidade de argumentação jurídica entre as diversas demandas, 
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Quanto às partes, por outro lado, apesar de poder haver (em algumas 

circunstâncias) identidade ao menos em relação a uma delas (no caso de um banco 

ou ente estatal – litigantes habituais –, por exemplo, que já responderam 

passivamente por inúmeras ações iguais), não há nada que indique ou obrigue a 

existência de tal correspondência. 

Em relação à causa de pedir, é oportuno o registro de que a 

correspondência deve ser integral ao menos no tocante aos fatos jurídicos.355 É 

dizer: para se admitir a aplicação de uma dada decisão-paradigma, é necessário que 

esta tenha enfrentado o pedido formulado pelo mesmo viés da nova demanda na 

qual se pretende aplicar o art. 285-A, afastando todos os argumentos que poderiam 

levar à procedência do pleito formulado. Assim, como mencionado na seção 

anterior, se houver um único argumento jurídico não enfrentado pelas decisões-

paradigmas invocadas, deve ser afastada a aplicação da técnica de abreviação do 

procedimento e determinado o regular processamento da ação. 

Para auxiliar na identificação dos casos idênticos, poderá o hermeneuta 

servir-se das noções de ratio decidendi e obiter dicta356: o primeiro alude à essência 

do litígio (de onde se extraem as razões que levam o magistrado a decidir em um 

dado sentido); o segundo se refere àquilo que eventualmente possa constar da 

decisão, mas não se afigura necessário ou fundamental para a conclusão nela 

exarada. Com efeito, será da análise da ratio decidendi que se poderá divisar, com 

precisão, a identidade entre os casos idênticos para os fins do art. 285-A.357  

                                                                                                                                        
para que possa ser sujeitado o caso ulterior aos termos de decisório pretérito.” (Julgamento 
sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de 
Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 
113).  
355

 Isso porque, segundo observa Denis Donoso, a alteração de um fato simples não seria hábil para 
alterar a causa de pedir e, consequentemente, descaracterizar a identidade entre o processo decidido 
e a decisão paradigma. Arrimado em lição de Cruz e Tucci e Calmon de Passos, ele lembra que fatos 
essenciais seriam aqueles jurídicos (regulados pelo direito) e principais, a serem objeto de prova 
inclusive (constituem “pressuposto inafastável da existência do direito submetido à apreciação 
judicial”), enquanto os fatos simples seriam aqueles acessórios, secundários, dos quais não 
decorrem, por si sós, consequências jurídicas, mas que objetivam tornar certa a existência ou 
inexistência de fato jurídico. (Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 120-
121). 
356

 “A expressão vem de ‘dito para morrer’, ou seja, trata-se de coisas ditas na decisão, mas que não 
têm efeito vinculante em relação às decisões posteriores, só persuasivo.” Cf. ANDREWS, Neil. O 
moderno processo civil, p. 23. 
357

 Quem chama atenção para tal particular é Arruda Alvim, para quem: “A identificação do que vêm a 
ser ‘casos idênticos’ poderá servir-se, senão deverá servir-se, das noções de ratio decidendi e obiter 
dicta. Ratio decidendi diz respeito à essência de um litígio, que, no caso, será igual ao outro. E obiter 
dicta é o que possa constar de uma decisão, mas que não se terá colocado como necessário para 
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Nesse compasso, avulta a importância do advogado, a quem cumprirá 

redigir a petição inicial com cautela e parcimônia, de molde a demonstrar, de 

antemão, que o seu caso, a despeito de similar, difere dos outros julgados 

improcedentes pelos tribunais superiores. 

Um exemplo materializa bem a utilidade do critério aventado. Em uma 

ação, a parte “X” pleiteia, cumulativamente, o reconhecimento da 

inconstitucionalidade de um dado tributo, a restituição de todos os valores já pagos e 

a suspensão da cobrança a partir do ajuizamento da ação. Em outra ação de índole 

similar, a parte “Y” formula, ainda que com base nos mesmos argumentos jurídicos, 

pedido mais restrito: quer apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade do 

tributo e a suspensão das cobranças futuras (não pede a restituição dos valores 

pagos indevidamente). 

Ora, a despeito de “Y” ter formulado pedido mais restrito do que “X”, a 

ratio decidendi em ambas as hipóteses é a mesma, de maneira que tais demandas 

podem ser consideradas “idênticas” para os fins do disciplinado no art. 285-A. O 

pedido, não se pode negar, não é exatamente o mesmo e pode ser até que um ou 

outro fato simples 358  também não seja idêntico (como o local onde reside o 

contribuinte, o valor pago pelo tributo etc.), porém a fundamentação utilizada pelo 

magistrado ao julgar o caso “X”, inegavelmente poderá – aliás, até mesmo por 

coerência, deverá – ser importada e aplicada para o caso “Y”, pois a base/cerne do 

litígio é a mesma.359 

                                                                                                                                        
decidi-la. Essas duas noções podem ser úteis porque, certamente – conquanto se reputem casos 
idênticos -, não haverá identidade necessária nos argumentos que possam constar desses casos. 
Mas haverá uma essência dessa argumentação que se projetará nas decisões (ratio decidendi), e 
haverá parte dessa argumentação que se evidenciará como desnecessária. Curialmente, não se trata 
de hipótese de causas idênticas (inaplicável o art. 301, § 2.º), mas de causas em que os fundamentos 
se repetem, e, igualmente, os pedidos (na terminologia da lei, casos idênticos). E uns e outros já se 
encontram no juízo decididos contrariamente [Grifos do autor]”. (Manual de direito processual civil. 14. 
ed. São Paulo: RT, 2011, p. 732). 
358

 Segundo Denis Donoso: “A alteração de fatos simples é indiferente para a aplicação do art. 285-A, 
assim como seria indiferente para a configuração de um litígio de massa (em qualquer modalidade) 
ou para a desfiguração de uma tese jurídica. Forçoso reconhecer que cada caso tem sua 
singularidade, sem que com isso deixe de ser um caso idêntico para os fins do art. 285-A”. 
(Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 120-121). 
359

 Com conclusão similar à exarada no texto, observa Cassio Scarpinella Bueno: “Os casos 
idênticos, por sua vez, devem ser entendidos como aquelas situações em que a tese jurídica 
questionada pelo autor já encontrou, naquele juízo, resposta. Os fatos subjacentes à aplicação 
daquela tese jurídica não podem despertar qualquer espécie de dúvida ou insegurança no magistrado 
porque isto, por si só, afastaria a incidência do dispositivo legal, como procurei destacar no n. 3.1, 
supra.” (A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 69-70). Em sentido contrário, 
contudo, é o entendimento de Humberto Theodoro Júnior, segundo o qual: “As causas identificam-se 
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Do exposto decorre a ilação no sentido de que as demandas, na verdade, 

deverão apresentar “causas de pedir similares” (com núcleos semelhantes)360, na 

esteira da fundamentação supra e não exatamente ‘idênticas’361  

 

3.7.2.5 Desnecessidade de trânsito em julgado da sentença-paradigma 

 

Apesar de respeitada doutrina entender ser necessário o trânsito em 

julgado das decisões-paradigmas362 ou, pelo menos, a manifestação do colegiado 

local acerca de uma delas363, não se afigura ser esse o melhor posicionamento 

sobre a temática. 364  Primeiro, porque tal exigência não é feita pela norma em 

questão (nem mesmo implicitamente), qualquer que seja o ângulo que se a analise. 

Segundo, porque o trânsito em julgado não é garantia de acerto da decisão 

proferida. Terceiro, porque o importante, para o dispositivo, é que o magistrado 

                                                                                                                                        
pelo pedido e pela causa de pedir. Se a tese de direito é a mesma, mas a pretensão é diferente, não 
se pode falar em ‘casos idênticos’, para os fins do art. 285-A. Da mesma forma, não ocorrerá dita 
identidade se, mesmo sendo idêntico o pedido, os quadros fáticos descritos nas duas causas se 
diferenciarem”. (As novas reformas do Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p.16). Também exigindo ‘milimétrica’ correspondência entre os pedidos (imediato e mediato) e a 
causa de pedir (próxima e remota), é o pensamento de Jean Carlos Dias. (A Introdução da sentença-
tipo no sistema processual civil brasileiro – Lei n. 11.277. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 37, abril 2006, p. 66). 
360

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 157. 
361

 Afinal, “O que importa é o núcleo ser semelhante, e as sentenças repetitivas se tenham concebido 
nos limites dessas questões nucleares. Mas tal similaridade há de configurar um padrão de agir, um 
liame entre as várias situações trazidas a juízo, pelo que seria inviável buscar precedentes em 
contextos históricos já consumidos pelo tempo - sem atualidade -, ainda que formalmente adequados 
à letra da lei e oriundos do mesmo juízo. Nem se trata de limites temporais, é bom dizer, mas de 
atualidade no sentido de os precedentes e o caso em julgamento constituírem parte de um conjunto.” 
(RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 157-158). Ainda segundo esclarece este autor, “[...] não parece acertado afirmar a 
identidade de causa petendi entre as ações já julgadas e a nova ação objeto de julgamento prima 
facie. Isso porque a causa de pedir é composta ‘do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido’ (art. 
282, III, do CPC), com o que, para compartilharem a mesma causa petendi, as ações teriam de 
originar-se do mesmo fato e mesmos fundamentos jurídicos”. (Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 156). 
362

 MONTENEGRO FILHO, Misael. Cumprimento da sentença e outras reformas processuais, p. 139; 
DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 146 e JORGE JR., 
Nelson. O pronto julgamento no Código de Processo Civil: considerações sobre as inovações dos 
artigos 285-A e 515, parágrafo 3º, e sua repercussão, p. 101-102.  
363

 MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o deferimento, a emenda e o 
indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de 
novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, jun. 2006, p. 142.  
364

 Esta, aliás, foi a orientação adotada no III Curso de Atualização dos Magistrados da Escola de 
Magistratura do Paraná, ocorrido em 2006, oportunidade em que foi aprovado enunciado exigindo o 
trânsito em julgado das decisões paradigmas (‘Para os fins do artigo 285-A, as sentenças-paradigmas 
devem ter transitado em julgado’). (Cf. DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do 
art. 285-A do CPC, p. 146).  
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julgue por intermédio de tal técnica quando já tiver uma convicção formada a 

respeito do tema, não fazendo o mínimo sentido que continue a processar 

determinadas ações (apenas porque suas “decisões-paradigmas” ainda não 

transitaram em julgado) versando sobre tema que, além de já ter sido enfrentado 

inúmeras vezes por aquele juiz, é objeto inclusive de posicionamento consolidado 

nas cortes superiores. Quarto, porque acabaria, por via transversa, confinando o 

dispositivo a uma vacatio legis longa e por tempo indeterminado, porquanto, no 

Brasil, não raro, uma decisão pode levar de cinco a dez anos para transitar em 

julgado.  

Ademais, como faria o magistrado, prolator da decisão “potencialmente” 

paradigma, para saber se a sua decisão já transitou em julgado, nas hipóteses em 

que passasse a judicar em outra comarca? Deveria acompanhar, mensalmente, se 

as suas decisões-paradigmas já foram ou não confirmadas pelas instâncias 

superiores ou estas é que deveriam comunicar o resultado de cada julgamento? 

Ainda, como faria o magistrado se os processos fossem arquivados, sem que ele 

pudesse ter tomado ciência da decisão final? E quanto à prova do trânsito em 

julgado, como seria feita?  

Os argumentos supraelencados são mais do que suficientes para afastar 

a necessidade de tal exigência, que apenas complicaria – sem benefício algum, em 

contrapartida – a já dificultosa e conturbada aplicação do dispositivo no 

ordenamento pátrio.365  

 

3.7.3 Orientação conforme os tribunais superiores 

 

Apesar de o art. 285-A ser silente a respeito, outra dúvida que surge 

sobre a sua interpretação é no sentido de saber se, para a sua aplicação, a decisão 

a ser proferida pelo magistrado deve ou não estar alinhada com a orientação dos 

tribunais superiores ou locais sobre a questão de fundo. 

                                            
365

 Igualmente, entendendo não haver necessidade do trânsito em julgado, confiram-se: BERMUDES, 
Sérgio. As reformas do Código de Processo, p. 94; CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie 
(imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, 
dezembro 2006, p. 56; FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: 
uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de 
Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 120; ATAIDE JUNIOR, Vicente de 
Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 122. 
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Compulsando a doutrina, encontra-se todo tipo de manifestação sobre 

este particular, razão por que, talvez, seja esta uma das questões mais 

controvertidas enfrentadas pelos autores que se debruçaram sobre a temática. Há, a 

propósito, doutrinadores que se manifestam pela necessidade de fiel 

correspondência entre o conteúdo do julgamento liminar de improcedência e a 

orientação dos tribunais e aqueles que admitem a sua aplicação com base 

exclusivamente no prévio e reiterado entendimento do magistrado sentenciante, 

ainda que contrário à orientação dos tribunais. 

Dentro desse amplo contexto, porém, subsistem várias nuances que 

acabaram dando causa ao surgimento de vários posicionamentos sobre o assunto, 

as quais, a seguir, serão elencadas, ainda que de maneira resumida e objetiva, 

apenas para posicionar o leitor sobre as possíveis exegeses do dispositivo em 

relação a este particular. 

Logo que veio a lume a Lei n. 11.277/2006, surgiu uma primeira corrente, 

defendendo que a interpretação literal do art. 285-A o tornaria incoerente e 

destoante das últimas reformas sofridas pelo diploma processual civil pátrio, na 

medida em que se verifica inequívoca tendência do legislador pátrio em, cada vez 

com maior intensidade, impor a necessidade de observância, pelas instâncias 

ordinárias, do posicionamento encampado pela jurisprudência dos tribunais 

superiores (como se constatou na seção 2.2.2), em algumas hipóteses até de 

maneira vinculante (como a do art. 103-A da CF). 

Assim ocorreu e continua a ocorrer porque se descobriu a força e o poder 

da jurisprudência como importante parâmetro interpretativo para resolução de casos 

similares366, especialmente na luta contra o crescente número de demandas que 

assola o Poder Judiciário. 

Tomando a análise por esse viés, a primeira corrente passou então a 

                                            
366

 Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso: “Essa é a grande contribuição que a jurisprudência 
predominante e reiterada, especialmente estratificada em súmula, pode oferecer à nossa práxis 
judiciária, propiciando benefícios diversos: a) para as partes, na medida em que possibilita uma certa 
previsibilidade quanto à solução final do caso, operando assim como fator de segurança e de 
tratamento judicial isonômico; b) para o Judiciário, porque a jurisprudência sumulada agiliza as 
decisões, alivia a sobrecarga pelas demandas repetitivas e assim poupa precioso tempo, que poderá 
ser empregado no exame de casos mais complexos e singulares; c) para o próprio Direito, em termos 
de sua eficácia prática e credibilidade social, porque o tratar igualmente as situações assemelhadas é 
algo imanente a esse ramo do conhecimento humano, certo que o sentimento do justo integra a 
essência do Direito desde suas origens: Jus est ars boni et aequo [Grifos do autor].” (Divergência 
jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 65). 
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sustentar que o pleito apenas poderia ser rechaçado liminarmente pelo juiz de 

primeiro grau se a sua decisão estivesse em conformidade com a orientação dos 

tribunais superiores.367 É dizer: na hipótese de inexistir manifestação das cortes 

superiores sobre a matéria, ou da orientação do juízo ser contrária à orientação 

destes tribunais, o dispositivo não poderia ser aplicado. Uma segunda corrente 

encampou orientação similar, apenas com a ressalva de que a decisão deveria estar 

respaldada no posicionamento dos “tribunais” de uma maneira geral (tribunais 

superiores e/ou cortes locais).368 Assim, para os partidários desta corrente (alguns 

de forma mais explícita outros menos), a aplicação do dispositivo exigiria que os 

tribunais superiores ou, na falta destes, os tribunais locais, já se “tivessem 

manifestado” sobre a questão controvertida. Outros doutrinadores entendem de 

maneira similar, desde que haja “posicionamento reiterado” ou que a “matéria já 

esteja pacificada” em um destes tribunais.369  

                                            
367

 Nesse sentido: SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 
285-A do Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 147; 
MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 
11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 106; NOGUEIRA, Gustavo 
Santana. A improcedência manifesta do pedido. In: _____ (Coord.). A nova reforma processual, p. 
137; BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 55 e 
Curso de direito processual civil: procedimento comum: ordinário e sumário, v. 2, p. 128; este último 
autor chega a dizer que a aplicação mais afinada ao nosso sistema seria àquela que condicionasse a 
aplicação do dispositivo à existência de súmula do STF ou STJ. 
368

 Comungando de tal entendimento, confira-se: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil 
2, p. 66-67; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p.119-120; 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. III, p. 413; DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A 
do CPC, p. 141-144; FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento 
imediato do mérito: algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 56-58; MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. 
Considerações sobre o deferimento, a emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o que as 
leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, v. 136, jun. 2006, p. 148; CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de 
improcedência, os requisitos para que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 51; CIMARDI, 
Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José 
Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 412-414; MITIDIERO, 
Daniel. A multifuncionalidade do direito fundamental ao contraditório e a improcedência liminar (art. 
285-A, CPC): resposta à crítica de José Tesheiner. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 144, 
fevereiro 2007, p. 106 (este último autor, apesar de considerar a inconstitucional o dispositivo, conclui 
que teria sido ‘menos desastrosa’ a opção do legislador se ele tivesse feito referência à jurisprudência 
dos tribunais).  
369

 Aderindo a este posicionamento: BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de 
improcedência da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito 
civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.324; CAVALCANTI, 
Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações acerca da improcedência liminar nas ações repetitivas: 
Um estudo sobre a compatibilidade do art. 285-A do Código de Processo Civil com o sistema 
processual vigente. In: CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos 
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Existe também uma terceira corrente, que considera que a aplicação não 

poderá ocorrer apenas se a decisão proferida for contrária à orientação dos tribunais 

recursais competentes. Para os signatários desta orientação, o art. 285-A poderia 

ser aplicado em duas hipóteses: 1) se a decisão fosse prolatada no mesmo sentido 

do entendimento das cortes revisoras; 2) ou, não havendo posicionamento 

consolidado no âmbito destas cortes a respeito da matéria objeto da ação, o 

magistrado teria a sua autonomia funcional preservada e então poderia aplicar o 

“seu” entendimento reiterado sobre a matéria.370  

Por fim, em sentido oposto ao das três correntes indicadas linhas atrás, 

existem os partidários – considerada a quarta e última corrente encontrada ao longo 

da pesquisa – da ideia de que o juiz poderá julgar contra a orientação consolidada 

do tribunal ao qual esteja vinculado e apenas com base nos seus precedentes 

anteriores.371 

Do exposto no curso deste estudo, até o presente momento, uma primeira 

conclusão já pode ser adiantada sobre o tema tratado nesta seção: nos dias 

atuais372, permitir a um juiz de primeira instância que decida liminarmente, utilizando-

se da técnica do art. 285-A, contra o que vem decidindo as cortes hierarquicamente 

                                                                                                                                        
temas de processo civil, p. 161; POITTEVIN, Ana Laura González. O art. 285-A do CPC e os 
embargos de declaração. In: MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; GOMES JUNIOR, Luís Manoel (Coord.). Os poderes do juiz e o 
controle das decisões judiciais – estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim 
Wambier, p. 619-620. 
370

 Entendem dessa forma: ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, p. 731-732; MARINONI, 
Luiz Guilherme Bittencourt. Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, 
RT, n. 858, abril 2007, p. 14; CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 
285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 54-55; CUNHA, 
Leonardo José Carneiro da. O Regime processual das causas repetitivas. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, n. 179, janeiro 2010, p. 152 e Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC 
(Julgamento imediato de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 96-97; 
MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do 
procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 456; FÉRES, 
Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-
econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 114, 124. 
371

 Entendem dessa maneira: DUARTE, Bento Herculano. Constitucionalidade do novel artigo 285-A 
do CPC (Decisão Liminar de Improcedência) – Uma resposta à luz dos princípios fundamentais do 
direito processual e outras questões. In: _____; DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - 
Aspectos relevante, p. 140; ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato, 
antecipado e maduro da lide): evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 1939 até 
2007. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 167-168. 
372

 Mesmo reconhecendo que o texto da norma em questão, ao invés de falar em reiteradas decisões 
do mesmo “juízo”, poderia ter sido mais explícito a este respeito, fazendo menção expressa à 
“súmula” ou “jurisprudência dominante”, como as utilizadas em inúmeros outros dispositivos do 
Código (v.g., art. 518, § 1º, e 557) e no próprio CPC projetado. 
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superiores, afigurar-se-ia inegável contrassenso (tornando o dispositivo incongruente 

com o restante do sistema processual civil pátrio) porque, além de contribuir para um 

congestionamento maior da nossa sistemática recursal, militaria contra todos os 

avanços galgados pelo legislador ao longo do tempo e a sua indisfarçável 

preocupação em criar instrumentos que busquem realizar a isonomia dentro do 

ordenamento pátrio.373 

De outro norte, exigir que a aplicação do dispositivo ocorra apenas após a 

manifestação dos tribunais superiores, ainda que sejam os de segunda instância, 

seria apequenar a função do juiz de piso e o próprio texto legal, restringindo a 

utilização deste à ocorrência de contingência que não se sabe quando ocorrerá, 

privando-o de qualquer eficácia por tempo indeterminado.  

É importante, pois, encontrar um meio-termo para resolver o impasse: se 

ainda não houver manifestação dos tribunais superiores a respeito, será franqueado 

ao juiz decidir de acordo com o seu convencimento prévio e reiterado, nos termos do 

art. 285-A; se, porém, a questão já tiver sido enfrentada pelas instâncias superiores, 

de duas uma: a) o magistrado poderá julgar liminarmente improcedente uma dada 

pretensão, desde que a orientação encampada por seu decisum coincida com a dos 

tribunais superiores; b) ou, se o seu entendimento for divergente das cortes 

superiores, deverá determinar o processamento regular da demanda, com a citação 

do réu. 

Em rigor, não é razoável que se obrigue um magistrado a processar uma 

determinada demanda à moda tradicional se ele já tem entendimento consolidado 

sobre a pretensão apenas porque os tribunais superiores ainda não se pronunciaram 

sobre a matéria versada. Todo mundo já sabe que “fim” levará “aquele” pleito se o 

processo tramitar na sua forma clássica ou abreviada. A diferença é que, com a 

aplicação do art. 285-A, ao contrário do que possa parecer prima facie, haverá 

benefício também em favor do próprio autor, que já pode partir diretamente para o 

âmbito recursal,374 sem precisar aguardar todo o trâmite em primeira instância sob a 

condução de juiz que possui posicionamento contrário ao da pretensão exordial, 

                                            
373

 Para citar apenas alguns exemplos destes “instrumentos”, basta lembrar as técnicas encampadas 
nos arts. 285-A, 476, 481, § único, 518, § 1º, 555, § 1º, 546, 557 do CPC, dos inúmeros recursos 
existentes à disposição do jurisdicionado, da súmula vinculante, do controle de constitucionalidade, 
da reclamação e da própria ação rescisória. 
374

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Primeiras aplicações do art. 285-A do CPC. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 157, mar. 2008, p. 234-235. 
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economizando tempo e dinheiro.  

Por outro lado, não faz sentido admitir que o juiz se valha da técnica em 

questão quando o seu entendimento destoar das instâncias revisoras, mesmo 

porque, ao assim agir, violará a própria ratio legis (que visa conferir efetividade e 

racionalidade ao sistema) e deflagrará a interposição de novos recursos. Também 

não faz sentido admitir técnica de abreviação da prestação jurisdicional se, em 

última análise, ela contribuirá, contrario sensu, para o colapso do sistema. Nesta 

hipótese, portanto, o processamento regular da demanda (mesmo sabendo que 

poderá ser rechaçada no final) não deixa de ser mais uma oportunidade para o 

magistrado refletir melhor sobre o seu posicionamento, desde o protocolo da petição 

inicial até a prolação da sentença (podendo surgir, neste interregno, novas decisões 

sobre a temática, inclusive súmulas) e, quiçá, o reconsidere.  

Se é verdade que não há obrigação legal de o julgador de primeiro grau 

decidir no mesmo sentido das cortes superiores (salvo nas hipóteses expressamente 

previstas no sistema), por força da sua proclamada autonomia funcional, tal dever 

parece ser, deveras, moral e cívico, em face da própria sociedade.375  

Afinal, quando se decide de forma contrária ao entendimento das 

instâncias superiores, afirmam Marinoni e Arenhart: 

[...] longe de ser algo que tenha a ver com a consciência do 
magistrado, constitui um ato de falta de compromisso com o Poder 
Judiciário, que deve estar preocupado, dentro do seu sistema de 
produção de decisões, com a efetividade e a tempestividade da 

distribuição da justiça.
376

 

Ainda, um último ponto merece ser enfrentado em arremate à presente 

                                            
375

 Oportuna, neste particular, é a ressalva feita por Ruy Zoch Rodrigues, no sentido de que: “A 
postura de um juiz singular que se contraponha ao sentido das decisões de um tribunal – mesmo o 
enunciado de súmula – com argumentos renovados, propondo um diálogo jurídico, é desejável e 
realiza os objetivos do sistema. Essa liberdade deve ser realmente preservada. O problema é quando 
ela degenera, e então deixa de haver debate, pois já não existe mais diálogo e tudo se resume na 
insistência em continuar julgando contrariamente ao que a instância superior pacificou. Esse nível de 
endurecimento pode ultrapassar o sentido que justifica a liberdade de convicção do juiz, 
transformando-se em desafio à lógica do duplo grau de jurisdição”. (Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 147-148). 
376

 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, Curso de Processo Civil – Processo de 
conhecimento. São Paulo: RT, 2007, v. 2, p. 95 e MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. Ações 
repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 2007, p. 12. 
Entabulando judiciosa argumentação para demonstrar a necessidade de observância e respeito à 
orientação das cortes superiores na aplicação do art. 285-A, com destaque para a assimetria do 
dispositivo (caso interpretado literalmente) se comparado com todos os demais constantes do CPC 
que autorizam a atuação isolada do relator no âmbito dos tribunais, ver: BUENO, Cassio Scarpinella. 
A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 50-55. 
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seção e suscita os seguintes questionamentos: que tipo de manifestação dos 

tribunais será exigida para que se vincule o proceder do juiz que pretender lançar 

mão da técnica do art. 285-A? A jurisprudência terá de ser dominante nos tribunais 

ou bastará apenas que tenham enfrentado a temática antes, em decisões isoladas?  

Com efeito, não se vê necessidade de a jurisprudência estar consolidada 

para se autorizar o manejo da técnica em questão. O aplicador do direito deve valer-

se dos indicativos existentes no sistema para guiá-lo na busca da melhor decisão a 

ser prolatada no caso concreto. Esses “indicativos” (cujo rol não é exaustivo) são 

basicamente os seguintes (nesta ordem de preferência e força, do mais forte para o 

mais fraco): a) súmula vinculante; b) outras decisões vinculantes (como as 

proferidas, v.g., em sede de Adin, Adecon, ADPF e no julgamento de recursos 

repetitivos); c) súmula persuasiva dos tribunais de superposição; d) decisão 

proferida em sede de incidente de uniformização da jurisprudência nestes tribunais; 

e) decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade pelas cortes 

superiores; f) decisão proferida em embargos de divergência; g) decisões reiteradas 

em sede de recurso extraordinário (sobre matéria constitucional) ou recurso especial 

(para o caso de matéria infraconstitucional); h) súmula persuasiva dos tribunais 

locais (na falta das anteriores); i) decisão proferida em sede de incidente de 

uniformização da jurisprudência pelos tribunais locais; j) decisões reiteradas no 

tribunal local (na falta das anteriores).377 

Nas duas primeiras hipóteses (alíneas “a” e “b”), não há dúvida sobre o 

modus operandi dos magistrados: se o pleito contrariar súmula ou decisão de 

caráter vinculante, deverá, invariavelmente, ser julgado improcedente. E, se é assim, 

o quanto antes decidir o magistrado, melhor será para o sistema, para as partes e 

para a própria sociedade.378 

                                            
377

 Orientação similar à defendida no texto, porém bem mais restritiva, foi a adotada pelo CPC 
projetado em sua última versão, como mencionado anteriormente, quando se autorizou o uso de tal 
técnica de julgamento apenas quando o pedido formulado: “I – contrariar súmula do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III – 
contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência; IV – contrariar frontalmente norma jurídica extraída de dispositivo expresso de ato 
normativo; V – contrariar enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.” 
378

 Erik Navarro Wolkart concorda com a obrigatoriedade de aplicação do artigo 285-A para as 
hipóteses em que houver súmula vinculante, com o cabimento inclusive de reclamação contra a 
decisão que não o fizer. (Súmula vinculante - necessidade e implicações práticas de sua adoção. O 
processo civil em movimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial. 
São Paulo: RT, 2012, p. 286). Também assentindo a obrigatoriedade nesta hipótese, porém sem 
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Os demais indicativos (alíneas “c” até “j”) são indícios do posicionamento 

da jurisprudência e podem (aliás, devem) ser utilizados pelo julgador, com o apoio 

da doutrina, como norte e fundamento de reforço para encontrar a melhor e mais 

precisa interpretação acerca de determinada norma jurídica. 

Como estamos situados em um sistema piramidal, é prudente que o 

julgador, no momento de solucionar o caso concreto, realize o adequado estudo da 

matéria e verifique se estão presentes alguns dos indicativos mencionados, a 

começar pelos primeiros (advindos dos tribunais superiores)379, que têm maior força 

e pujança, até chegar nos últimos, em busca da melhor e mais correta interpretação. 

Bem se sabe que esta não é tarefa simples ou de fácil execução, mas tal 

agir evidencia o maior comprometimento do magistrado com a boa aplicação do 

texto legal, como destaca Cimardi.380 Mesmo porque, acrescenta Donoso, “impor ao 

magistrado de primeiro grau o alinhamento aos precedentes dos tribunais é mais do 

que mera conveniência, mas uma verdadeira imposição do modelo constitucional do 

processo”.381  

Se nenhum dos indicativos mencionados estiver presente, o julgador terá, 

então, liberdade para decidir conforme o “seu” entendimento reiterado e já aplicado 

em outros casos anteriores. Mas, verificando existir no mínimo um indicativo, de 

duas uma: a) poderá valer-se da técnica do art. 285-A para aplicar o entendimento 

que vem sendo aplicado (majoritariamente) pelos tribunais de superposição ou, na 

falta de manifestação destas cortes, pelos tribunais locais competentes (devendo, 

                                                                                                                                        
fazer menção ao cabimento de reclamação: MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. Ações repetitivas 
e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 2007, p. 14. 
379

 “Afirmar que o juiz tem o direito de julgar de forma diferente aos tribunais superiores constitui 
gritante equívoco. Se é o Superior Tribunal de Justiça quem dá a última palavra em relação à 
interpretação da lei federal, qual é a racionalidade de se dar ao juiz o poder de proferir uma decisão 
que lhe seja contrária? Basta perguntar quem tem razão, diante do sistema judicial, diante de uma 
súmula do Superior Tribunal de Justiça: é claro que aquele que tem o seu direito reconhecido na 
súmula. Portanto, decidir de forma contrária à súmula apenas obriga à interposição de recurso, 
consumindo mais tempo e despesas, seja da administração da justiça, seja do próprio cidadão.” Cf. 
MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. Ações repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. 
São Paulo, RT, n. 858, abril 2007, p. 11-12. 
380

 CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: 
MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 414. 
381

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 193. E tal 
entendimento se justifica, como alerta Cassio, “[...] não porque sejam melhores [os tribunais 
superiores] que os demais, não é disto que o estudo do Direito se ocupa, mas porque são eles os 
órgãos competentes para dizer, em decisão não mais sujeita a nenhum recurso ou, quando menos, 
sujeita a recursos menos amplos, e, por isto mesmo, tendentes a uma maior estabilização ao longo 
do tempo, qual é ‘o’ direito aplicável à espécie”. (BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da 
reforma do Código de Processo Civil, p. 54). 
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para tanto, apenas ter enfrentado a questão anteriormente em outros julgados de 

sua lavra); b) ou determinará o processamento da demanda na forma clássica, com 

a citação do réu, se a questão tiver sido enfrentada de maneira incipiente pelos 

tribunais – especialmente os superiores (existindo, ainda, poucos indicativos do 

melhor caminho a ser trilhado) – e o magistrado não estiver suficientemente 

convencido da tese da improcedência. 

O STJ, por sua vez, tem apresentado certo dissenso acerca da temática. 

Em recente manifestação desta casa, cujo voto condutor foi relatado pela ministra 

Nancy Andrighi, entendeu-se que, para aplicação do art. 285-A seria necessário 

haver conformidade entre o entendimento do juízo sentenciante e o dos tribunais 

locais e superiores. Na oportunidade, a despeito de o entendimento 

consubstanciado na sentença estar alinhado com a jurisprudência do STJ, em 

virtude de divergir do entendimento do tribunal local, considerou-se que a referida 

técnica de julgamento foi mal aplicada.382 

Melhor e mais coerente interpretação conferida ao dispositivo, porém, foi 

a exarada em julgado anterior desse mesmo sodalício, relatado pelo ministro Luis 

Felipe Salomão, no qual também se pregou a necessidade de alinhamento da 

decisão liminar de improcedência ao entendimento das instâncias superiores, 

especialmente STJ e STF, sem exigir, no entanto, a chamada “dupla 

conformidade”.383 No caso que deu origem ao referido acórdão, diferentemente do 

citado no parágrafo anterior, a sentença proferida contrariava a jurisprudência do 

tribunal local e do STJ, razão por que se entendeu, com acerto, ter sido mal utilizado 

o art. 285-A.384  

                                            
382

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. n. 1.225.227. Relatora Min. Nancy Andrighi. Brasília, 
DF. Julgamento DJe 12.06.2013.  
383

 Igualmente, acolhendo tal orientação, confiram-se os seguintes precedentes: SÃO PAULO. 
Tribunal de Justiça. Apelação n. 0048711-59.2012.8.26.0602, 22ª Câmara de Direito Privado. Relator 
Matheus Fontes, São Paulo, SP. Julgamento DJ 05.12.2013; SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 
Apelação n. 9211324-35.2009.8.26.0000, 22ª Câmara de Direito Privado. Relator Fernandes Lobo, 
São Paulo, SP. Julgamento DJ 23.05.2013 e SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 
1.202.139-0/0, 31ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Antonio Rigolin, São Paulo, SP. 
Julgamento DJ 11.11.2008. 
384

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE. ART. 285-A DO CPC. 
ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE. DISSIDÊNCIA RELATIVA ÀS INSTÂNCIAS 
SUPERIORES. APLICAÇÃO DA NOVA TÉCNICA. DESCABIMENTO. EXEGESE TELEOLÓGICA. 
1. A aplicação do art. 285-A do CPC, mecanismo de celeridade e economia processual, supõe 
alinhamento entre o juízo sentenciante, quanto à matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nas 
instâncias superiores, sobretudo junto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 
2. Recurso especial não provido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp n. 1.109.398, 4ª 
Turma. Relator Min. Luis Felipe Salomão. Brasília, DF. Julgamento DJe 01.08.2011. De maneira 
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Sintetizando todo o exposto, a orientação mais correta sobre o assunto 

aponta no sentido de que, para aplicação do art. 285-A, o posicionamento adotado 

pelo juiz deve estar alinhado com o encampado pelos tribunais superiores ou de 

segundo grau, caso os primeiros ainda não tenham enfrentado satisfatoriamente a 

matéria. Não bastam, pois, apenas os precedentes do julgador monocrático. Porém, 

se ainda não houver jurisprudência consolidada no seio dos tribunais sobre a 

matéria ou nenhum dos indicativos antes mencionados, o juiz poderá decretar 

liminarmente a improcedência da demanda de acordo com a sua convicção 

pessoal.385 No caso de divergência entre os tribunais superiores e de segundo grau, 

deverá prevalecer o entendimento das cortes superiores para fins de aplicação do 

citado art. 285-A. 

 

3.7.4 Improcedência parcial e cumulação de pedidos 

 

Boa parte da doutrina entende ser incabível a aplicação parcial do art. 

285-A e que não se deve admitir a sua aplicação em relação a apenas um ou alguns 

dos pedidos, em caso de cumulação.386 Os argumentos, é bom que se diga, são 

absolutamente razoáveis e sensatos. 

Os autores contrários à aplicação parcial da norma sustentam que a 

redação do dispositivo teria sido clara ao fazer alusão à sentença de “total 

improcedência”. 387  Aduzem, outrossim, que não teria serventia a sua utilização 

                                                                                                                                        
similar, confira-se: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.279.570, 2ª Turma, Relator Ministro 
Mauro Campbell Marques. Brasília, DF. Julgamento DJe 17.11.2011. 
385

 Com pensamento similar ao sustentado no texto, confira-se: OLIANI, José Alexandre Manzano. O 
contraditório nos recursos e no pedido de reconsideração. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
58-60. O precitado autor, contudo, diferente do defendido no presente trabalho (seção 3.7.2), entende 
que se a decisão proferida estiver alinhada com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, 
não há necessidade de haver pronunciamento prévio do magistrado acerca da temática para se valer 
da técnica do art. 285-A. (O contraditório nos recursos e no pedido de reconsideração, p. 61-62). 
386

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 126-132; 
BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo Civil, p. 95; RAMOS, Glauco Gumerato. 
Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do 
CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 390; DIAS, Jean 
Carlos. A Introdução da sentença-tipo no sistema processual civil brasileiro – Lei n. 11.277. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 37, abril 2006, p. 67-68; NEGRÃO, Theotonio 
et al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 45. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
421.  
387

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil, p. 113; MONNERAT, Fábio Victor da 
Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do procedimento. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 458. 
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apenas para julgar improcedente um ou mais dos pedidos cumulados, na medida em 

que o processo continuaria a sua marcha normal quanto aos outros ainda não 

julgados.388 Desta maneira, a celeridade pretendida pela lei não seria alcançada, 

pois o trâmite do processo teria de ocorrer normalmente, com a citação do réu (que 

não mais seria poupado do processo), no tocante aos pedidos não julgados 

liminarmente. 

Argumenta-se, ainda, que tal aplicação traria inúmeros problemas de 

ordem prática, criando uma duplicidade de procedimentos com chances de tumultuar 

o processo389  e cindir indevidamente o julgamento do mérito. 390  Em resumo, as 

desvantagens seriam maiores do que as vantagens. 

Os principais argumentos elencados para sustentar a inadmissibilidade da 

chamada “improcedência parcial” podem ser assim resumidos: (i) dificuldade de 

definir qual seria o recurso cabível contra a decisão (com conteúdo de sentença) que 

julga parte do pedido, (ii) vislumbrar se referida decisão teria natureza de sentença 

ou de decisão interlocutória, (iii) saber se transitaria em julgado, (iv) prever se 

poderia ser atacada por rescisória – e, caso positivo, em que prazo.391  

Todos os argumentos supra-apontados, a despeito de respeitáveis, não 

são suficientes para desautorizar a aplicação parcial do dispositivo, quando houver 

cúmulo objetivo e simples de pedidos em uma mesma ação.392 Primeiro, porque, 

ainda que considerada a interpretação literal do dispositivo, com a locução “sentença 

de total improcedência em outros casos idênticos”, o objetivo do legislador foi exigir 

que o pedido rechaçado liminarmente tivesse sido enfrentado por inteiro em 

oportunidades anteriores, pelo mesmo viés argumentativo do pedido que se 

                                            
388

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Primeiras aplicações do art. 285-A do CPC. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 157, mar. 2008, p. 237; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: 
a terceira etapa da reforma, p. 199. 
389

 DUARTE, Bento Herculano. Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão Liminar 
de Improcedência) – Uma resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e outras 
questões. In: _____; DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes, p. 139. 
390

 CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: 
MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 416. 
391

 Ver, nesse sentido, Denis Donoso (Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 
129 e 131). 
392

 Admitindo a aplicação parcial do art. 285-A, tal qual sustentado no texto, confiram-se as seguintes 
vozes doutrinárias: ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao 
código de processo civil, p. 450; BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de 
Processo Civil, p. 69; ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil, p. 423-424, ARAÚJO, José 
Henrique Mouta. Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 11.277/06. 
Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 37, abril 
2006, p. 76. 
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pretende julgar pela técnica do artigo 285-A. É dizer: pretendeu-se condicionar o 

julgamento liminar à prévia e integral análise do pleito formulado, especialmente com 

enfrentamento de todos os “argumentos” utilizados para sustentar o pedido a ser 

julgado pelo magistrado. Segundo, porque prejudicar o réu – que poderia livrar-se, 

prima facie, de ao menos um dos muitos pedidos eventualmente formulados contra 

si –, pelo fato de o autor ter lançado mão de uma faculdade que a lei lhe confere (art. 

292 do CPC), não se afigura lícito nem razoável, na medida em que a questão de 

fundo (de direito material) passível de ser resolvida de plano (que, cumulada ou não 

com outra pretensão, continua a ser a mesma) permanecerá em aberto (e não 

pacificada) apenas por conta de eventual dificuldade de ordem prática, gerada pelo 

instrumento (o processo) em algumas hipóteses especiais e excepcionais.  

Como é sabido, o instrumento é que se deve adaptar ao direito material, 

de molde a melhor resolver o caso concreto, segundo as exigências da situação 

jurídica subjacente, e não o contrário. Cabe, pois, aos operadores do direito, 

especialmente aos processualistas, encontrar meios de adequar e conformar o 

processo à situação que visa, acima de tudo, proteger. Não se pode, como quer 

parte da doutrina, simplesmente deixar de aplicar este ou aquele dispositivo por 

conta da dificuldade gerada na sua utilização, o que, aliás, ocorre com certa 

frequência no direito pátrio. 

Assim, em um pleito indenizatório decorrente de acidente de trânsito, em 

que há cumulação de pedidos de danos morais (no valor de R$ 90.000,00) e 

materiais (o montante pretendido é de R$ 10.000,00), supondo que a jurisprudência 

e o entendimento do juízo já se encontrem alinhados no sentido de não existir danos 

morais nessas hipóteses, independentemente da forma como aconteceu o acidente 

ou de quem foi a culpa, cabe indagar: se é assim, por que não admitir o imediato 

julgamento de tal parte do pedido, que representa 90% da pretensão inaugural? Não 

se afigura razoável negar tal possibilidade apenas porque poderão existir algumas 

dificuldades de ordem prática na sua aplicação, como a existência, por exemplo, de 

duas “citações” no mesmo processo (uma para responder ao recurso apresentado 

pelo autor e outra para apresentar resposta aos demais pedidos não julgados). 

Com o tempo que usualmente demora uma demanda para ser julgada em 

definitivo no Brasil, não é preciso ir muito longe para antever os benefícios 

(superando as dificuldades procedimentais) que o pensamento ora sustentado pode 
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proporcionar ao réu. Entre eles, é possível elencar exemplificativamente: a) os 

honorários cobrados pelo advogado para representar o réu na ação certamente 

serão menores (porque restritos apenas à defesa quanto à parte não julgada 

improcedente liminarmente); b) no momento de entabular uma transação imobiliária 

e o comprador verificar a existência de uma ação que tramita contra o vendedor (in 

casu o réu), é inegável que o valor em jogo naquele pleito indubitavelmente será 

considerado para que o negócio seja ou não concretizado; c) o estado de espírito do 

réu será um, se existir uma ação tramitando contra si no valor de R$ 100.000,00, e 

será outro se o valor for de apenas R$ 10.000,00.393 O réu, neste exemplo prático, 

teria inequívocos benefícios com a aplicação parcial do texto legal. 

Em terceiro lugar, também reforça o pensamento ora defendido, o fato de 

se mostrar muito mais simples, em termos de gestão operacional do processo, a 

diminuição do número de pedidos a serem apreciados. Ora, se entre três pedidos 

formulados, há um que prescinde de instrução probatória, por que deve ele aguardar 

até os demais serem julgados? O trabalho do juiz é, sem dúvida, facilitado, seja na 

fase de instrução ou no momento de proferir a decisão, quando poderá concentrar a 

sua atenção apenas nos pedidos ainda não julgados, sem risco de confusão. Desta 

feita, é evidente que o grau de reflexão sobre o pleito, se julgado separada ou 

conjuntamente, são diferentes. Além disso, por vezes, a resolução antecipada de 

uma dada questão pode até viabilizar um acordo no tocante às demais questões.  

Aliás, na esteira do observado na seção 3.1, no direito inglês também já 

se admite a cisão parcial do julgamento, em prol da eficiência e da agilidade da 

jurisdição, tanto para o fim de julgar “questões preliminares” como para realizar o 

chamado “julgamento sumário”, ou até mesmo para efetuar a “rejeição de ações ou 

defesas”.394 

O quarto aspecto que também justifica o acerto do entendimento ora 

defendido, é o fato de que o mito chiovendiano da unicidade e unidade do 

julgamento já se encontra superado, há muito, no ordenamento pátrio.  

A nova redação dada ao § 1º do art. 162 do CPC não deixa dúvida acerca 

da possibilidade de ser proferida mais de uma decisão, com natureza de sentença, 

                                            
393

 Em última análise, até mesmo o autor acabará por se beneficiar, de certa forma, na medida em 
que, se não recorrer da decisão liminar proferida, ficará livre da eventual sucumbência que seria 
arbitrada em seu desfavor, considerando o valor de R$ 90.000,00. 
394

 ANDREWS, Neil. O moderno processo civil, p. 189-193. 
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no curso do processo. 395  Aliás, muito antes dessa modificação legislativa já se 

admitia e reconhecia tal possibilidade. Basta lembrar, v.g., a decisão que indeferia 

liminarmente o processamento da reconvenção ou que reconhecia a ilegitimidade de 

uma das partes rés logo no princípio do processo e já se admitia o agravo de 

instrumento como recurso cabível para atacá-la. A fim de colocar uma pá de cal no 

assunto acerca da possibilidade de cisão do julgamento do mérito em nossa 

sistemática, vêm a letra e o espírito do art. 273, § 6º, do mesmo codex.396  

Para que todo esse pensamento faça sentido, é necessário admitir que 

haverá o trânsito em julgado parcial dos pedidos já resolvidos initio litis (após 

esgotados os recursos cabíveis), de maneira que se possa avançar e deixar para 

trás o que for resolvido, que restará pacificado entre as partes e adquirirá caráter de 

imutabilidade.397 

O prazo para o manejo da ação rescisória, não obstante respeitável 

manifestação doutrinária398 e recente decisão do STF em sentido contrário,399 deve 

                                            
395

 Mesmo porque, anota José Henrique Mouta Araújo: “As últimas reformas processuais ampliaram a 
necessidade de repensar o conceito de sentença como pronunciamento judicial, não como aquele 
que extingue o processo com julgamento de mérito, mas o que resolve o mérito, inclusive tendo em 
vista que, em seguida, o feito passará para a fase de cumprimento, consoante previsão contida nos 
arts. 461, 461-A e 475-J”. (Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 11.277/06. 
Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 37, abril 
2006, p. 69). 
396

 O qual, aliás, tem sido considerado por autorizada doutrina como verdadeira sentença parcial de 
mérito. (BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela antecipada. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 52-55). 
397

 A possibilidade de trânsito em julgado parcial das decisões proferidas no curso do processo já foi 
muito bem enfrentada pelo STJ, que admitiu expressamente a sua ocorrência em primoroso julgado, 
da lavra do ministro Waldemar Zveiter: “PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO 
DE OFENSA AO ARTIGO 267, §3º, DO CPC – INEXISTÊNCIA – EXECUTIVIDADE DO TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL EMBASADOR DA EXECUÇÃO – DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL A 
QUO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA 
QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – 
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.  
I – A matéria relativa à executividade do título extrajudicial embasador da execução foi apreciada e 
decidida pelo Tribunal a quo em sede de Agravo de Instrumento, ocorrendo o trânsito em julgado. 
II – Afastada a pretendida falta de condição da ação, com prestação jurisdicional plena a respeito do 
tema, formou-se a coisa julgada, não sendo razoável que possa a sentença contrariar o decidido, e 
consequentemente exigir-se, do mesmo Tribunal, posterior revisão de matéria por ele já decidida. 
III – Quando o legislador refere-se, no artigo 267, §3º, do CPC, ao exame das condições da ação a 
qualquer tempo, não tem o objetivo de possibilitar seja revisto julgado definitivo, mas sim o de permitir 
o exame da matéria, mesmo de ofício, quando ainda não resolvida. 
IV – Ausente o prequestionamento dos demais dispositivos legais ditos violados. 
V – Dissídio jurisprudencial prejudicado. 
VI – Recurso Especial não conhecido”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 180.969. 
Relator Min. Waldemar Zveiter. Brasília, DF.  Julgamento DJ 02.04.2001. 
398

 Com proveito, ver artigo da lavra do professor Humberto Theodoro Júnior, sustentando 
entendimento contrário ao propugnado no texto: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). A ação rescisória e 
os julgamentos fracionados do mérito da causa. Direito civil e processo: estudos em homenagem ao 
Professor Arruda Alvim, São Paulo: RT, 2008, p. 571-572. Em abono ao entendimento ali 
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continuar a ser contado a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no 

processo, nos termos da Súmula 401 do STJ400, até que haja alteração legislativa 

em sentido diverso (máxime para não gerar insegurança e evitar surpresa aos 

jurisdicionados)401. E, se aprovado o CPC projetado nos moldes da última versão 

aprovada na Câmara dos Deputados em 25/03/2014, a orientação continuará a ser a 

mesma, pois, apesar de haver previsão expressa autorizando o conhecimento 

parcial do mérito402, quanto ao prazo não houve modificação alguma, além de existir 

menção explícita à “última decisão proferida no processo” como regra geral da 

contagem do prazo.403 

Em arremate, uma última observação: se for o caso de cúmulo de pedidos 

com manifesta relação de prejudicialidade/acessoriedade entre eles, de maneira a 

não ser possível dissociá-los autonomamente, é certo que a improcedência do 

primeiro culminará na não apreciação do segundo, que acabará prejudicado. Como 

exemplo, pode-se citar uma demanda de reintegração de posse cumulada com 

pedido de ressarcimento de eventuais prejuízos causados no imóvel pelo possuidor. 

No caso de o primeiro pedido ser julgado improcedente, o segundo acaba perdendo 

                                                                                                                                        
manifestado, o precitado jurista mineiro cita ainda o posicionamento de Eduardo Talamini, Dinamarco 
e Liebman, nas páginas, p. 571-572, nota de rodapé 23. 
399

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. RExt. 666.589, Relator Min. Marco Aurélio. Brasília, DF. 
Julgamento DJ 25.03.2014. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Trânsito em julgado de decisão 
pode ocorrer em momentos diferentes. 26 março 2014. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI197940,41046-
Transito+em+julgado+de+decisao+pode+ocorrer+em+momentos+diferentes>. Acesso em: 13 jun. 
2014. 
400

 Súmula 401: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer 
recurso do último pronunciamento judicial.” 
401

 A questão, aliás, já foi muito bem enfrentada pela Corte Especial do STJ, em julgado de 86 laudas, 
relatado pelo ministro Peçanha Martins (Ediv no Resp 404.777, DJ 09/06/2003), cuja conclusão foi no 
sentido defendido no texto. 
402

 “Art. 363. O juiz decidirá parcialmente o mérito, quando um ou mais dos pedidos formulados ou 
parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos 
termos do art. 362. Tal decisão continuará a ser atacável por agravo de instrumento: Art. 1.037. Além 
de outros casos previstos em lei, cabe agravo contra decisão interlocutória que: II – versar sobre o 
mérito da causa; [...]”. 
403

 “Art. 987. O direito de propor ação rescisória se extingue em dois anos contados do trânsito em 
julgado da última decisão proferida no processo. 
§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, 
quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente 
forense. 
§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 978, o termo inicial do prazo será a data de descoberta 
da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da última 
decisão proferida no processo. 
§ 3º Nas hipóteses de simulação ou colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro 
prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que 
têm ciência da simulação ou da colusão.” 
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a sua razão de ser, afinal, se não há direito à reintegração, significa dizer que a 

posse exercida pelo réu é legítima e não há se falar em dever de indenizar. Vale, 

aqui, a máxima de que “o acessório deve seguir o principal”.404 

 

 

3.7.5 Aplicação não restrita às demandas de massa ou processos repetitivos 

 

No curso do processo legislativo, a redação originária do dispositivo que 

deu origem ao art. 285-A foi alterada. O texto inicial do caput dispunha que as 

hipóteses ali previstas seriam aplicadas aos “processos repetitivos e sem qualquer 

singularidade”405, valendo lembrar que o trecho em destaque foi suprimido na versão 

final aprovada e sancionada. Também foi substituída a expressão “cassar”, prevista 

no § 1º, por “não manter”.406  

O ponto que interessa à presente seção alude à primeira alteração 

mencionada. A justificativa apresentada pelo autor da emenda (deputado Roberto 

Magalhães) foi no sentido de que a singularidade exigida pelo dispositivo seria 

inviável, na medida em que os processos deveriam ser diferenciados em alguns 

pontos (como partes, valores etc.). 

O relator, deputado João Almeida, acolheu a sugestão, entendendo que 

ela seria realmente necessária para o fim de “conferir mais clareza e objetividade e 

evitar interpretações que não se coadunem com os propósitos que orientaram a sua 

apresentação”. 

A despeito do voto do deputado Darci Coelho, opinando pela 

inconstitucionalidade do dispositivo (por ofensa ao duplo grau de jurisdição e às 

normas que regem a coisa julgada formal, a ampla defesa e o contraditório), o texto 

com as alterações referidas foi sancionado em 07/02/2006, na forma em que se 

encontra até a presente data. 

Pelos trechos suprarreferidos, nota-se que a alteração em questão não foi 

                                            
404

 No mesmo sentido, e com raciocínio similar, ver: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie 
(imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, 
dezembro 2006, p. 58. 
405

 “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito, em processos repetitivos e 
sem qualquer singularidade, e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em 
outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor 
da anteriormente prolatada.” [Grifo nosso] 
406

 “Art. 285-A, § 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, cassar a 
sentença e determinar o prosseguimento da ação.” 
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feita com o fito de modificar a intenção originária do projeto, mas, como constou da 

exposição de motivos (quando fala em racionalização do julgamento de “processos 

repetitivos”) e no próprio título do projeto (“processos repetitivos”), visou criar 

mecanismo destinado a acelerar o julgamento de processos repetitivos.  

A alteração da redação, como mencionado no parágrafo anterior, foi 

apenas para deixar o dispositivo mais claro e evitar a confusão com outros institutos 

já existentes no processo civil, como a litispendência ou a coisa julgada (o que 

ocorreria apenas se os processos fossem realmente idênticos e “sem qualquer 

singularidade”, no sentido empregado pelo CPC vigente). 

Tanto é assim que Féres reconhece que a redação do art. 285-A, após 

essa alteração sofrida durante o processo legislativo, não estaria a exigir que 

referido dispositivo legal fosse aplicado apenas aos processos repetitivos e com 

efeito multiplicador (como constava da redação originária do projeto). Porém, apesar 

de tal constatação, o doutrinador conclui que o dispositivo aplicar-se-ia apenas aos 

processos repetitivos, por não haver razão de sua incidência em outro tipo de 

demandas. No seu entender, a norma teria sido criada para albergar o julgamento 

imediato de processos cuja sorte já se sabe de antemão, em virtude de decisões 

anteriores enfrentando o mesmo tema, constituindo-se em mais um mecanismo para 

lidar com demandas repetitivas, a exemplo das ações diretas de 

inconstitucionalidade, das ações civis públicas e dos mandados de segurança 

coletivos.407 

Não obstante seja possível reconhecer que a intenção do projeto foi a de 

realmente conceber técnica que pudesse agilizar o julgamento dos processos 

repetitivos – finalidade esta que não parece ter sido alterada nem com a supressão 

da expressão “processos repetitivos” do texto legal –, não significa dizer que a 

                                            
407

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 116. Leonardo José Carneiro da Cunha tem 
entendimento similar. Para este autor, o dispositivo também se aplicaria apenas às demandas de 
massa, em que os atos processuais praticados e as peças apresentadas são geralmente os mesmos 
e que, exatamente por isso, estas últimas passam a não ser lidas pelos juízos, que se limitam a 
adaptar as sentenças já prontas a cada processo julgado, de maneira que o tramitar de processos 
desse jaez acaba gerando desnecessária movimentação da máquina judiciária, em virtude de já se 
saber como será o seu desfecho final. (Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento 
imediato de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 93-95). No mesmo sentido, 
ver: CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 100; 
BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 49; ARAÚJO, 
José Henrique Mouta. Reflexões sobre as reformas do CPC, p. 22. 
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norma em questão, nos termos em que foi sancionada, realmente atenda aos 

anseios do legislador e deva ser aplicada somente nestes casos. 

Nesse compasso, não se mostra legítimo restringir a inovação contida no 

art. 285-A apenas aos processos repetitivos, por distintas razões. Primeiro, porque, 

com a sua sanção, a norma aprovada se dissocia do anelo que moveu o legislador e 

passa a produzir efeitos, por conta própria, no mundo empírico. Desta forma, se a 

expressão “processos repetitivos” foi suprimida do texto, ainda que com intenção 

apenas de esclarecer a redação do dispositivo, não se pode ignorar tal alteração e 

simplesmente interpretá-lo como se a expressão ainda estivesse lá. Tal agir cria 

restrição inexistente no dispositivo. Segundo, foi acertada a supressão da expressão 

do texto legal, dada a dificuldade em se definir o alcance da expressão “processos 

repetitivos” e precisar, por exemplo, as hipóteses em que se estaria diante de um 

processo dessa natureza, que tipo de matérias ele poderia albergar 408  e a 

quantidade de processos que deveria estar em trâmite para que um determinado 

tema pudesse ser considerado repetitivo. Estar-se-ia, assim, a criar mais uma 

dificuldade, além das muitas já existentes, na exata interpretação do texto legal. E, 

terceiro, mesmo se superado o arguido nas duas razões anteriores, a restrição não 

parece fazer sentido, na medida em que busca, injustificadamente, limitar importante 

e pujante técnica de julgamento, que pode e deve ser aplicada a todas as hipóteses 

elencadas no dispositivo. Ora, em se tratando de matéria unicamente de direito já 

enfrentada pelo juízo, em número razoável de oportunidades, não faz sentido a 

restrição somente porque o feito julgado não se afigura um “processo repetitivo”, na 

autêntica acepção do termo. 

Se o conflito prescinde de qualquer outra prova – além das já 

contempladas na inicial – para ser dirimido e os argumentos postos na exordial já 

foram previamente enfrentados e afastados pelo magistrado em processos 

                                            
408

 Segundo Leonardo José Carneiro da Cunha, “[...] tais demandas de massa ou causas repetitivas 
são identificadas por veicularem esses casos judiciais massificados, que resultam de atividades 
reiteradas, realizadas no setor público ou na iniciativa privada". (O regime processual das causas 
repetitivas. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 179, janeiro 2010, p. 140).  Para André Monteiro e 
José Fitchner: “[...] apesar de o texto legal não enumerar que causas seriam essas, a doutrina 
identifica que o dispositivo legal, na prática, deverá ter ampla incidência em questões relativas a 
funcionalismo público, obrigações tributárias e obrigações previdenciárias.” (Sentença de julgamento 
imediato do mérito: algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 53). Acresça-se a estas, ainda que sem a 
pretensão de exaurimento, as causas versando sobre direito bancário e direito do consumidor, que 
também possuem um potencial efeito multiplicador nos dias atuais, em função da massificação das 
relações sociais. 
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anteriores, por que aguardar a citação do réu para o julgamento liminar do pleito 

formulado? As razões que justificam a aplicação do dispositivo nos processos 

repetitivos estão igualmente presentes nestas hipóteses (evitar a prática de atos 

desnecessários em processo cujo desfecho já se conhece de antemão), de maneira 

que a utilização da norma é medida que se impõe. 

A propósito, pense-se em um pleito em que a parte autora postula em 

desfavor da Petrobrás o ressarcimento de supostos prejuízos sofridos em virtude de 

vazamento ocorrido no mar próximo de sua residência. Nesta hipótese, algumas 

questões merecem reflexão. Caso o magistrado já tenha julgado alguns processos 

que versavam exatamente sobre a questão posta, poder-se-ia dizer que tal ação 

configura um processo repetitivo? Parece que não, pois o pleito se repetiu apenas 

algumas vezes e de maneira restrita àquela localidade. Aqui, outra questão emerge: 

por que exigir que o juízo processe a demanda na sua forma tradicional, quando se 

verifica que o caso é absolutamente idêntico (com alteração apenas da parte autora) 

aos anteriormente julgados, a matéria é unicamente de direito e não houve culpa 

alguma da petroleira no vazamento? As razões são as mesmas para aplicação do 

texto em ambas as circunstâncias (de demandas de massa ou não): evitar a prática 

de atos desnecessários e já praticados em outra oportunidade, que podem ser 

importados para o feito sub judice, em nome da economia e da eficiência 

processuais. 

É verdade que o grande espectro de incidência do art. 285-A se projetará, 

a toda evidência, nas chamadas demandas de massa ou repetitivas. Porém, não se 

pode, ao que parece, restringir o seu aproveitamento somente a estes tipos de 

demanda, uma vez que o texto legal nada dispôs nesse sentido.409  

 

3.7.6 Rol de aplicação numerus clausus  

 

A questão que se propõe na presente seção alude a saber se é possível 

conceber uma interpretação extensiva do preceptivo sub examine, para o fim de 

admitir a sua aplicação para outras hipóteses além das expressamente previstas 

                                            
409

 Similar é o pensamento de Sérgio Bermudes, para quem: “A sentença sobre direitos de qualquer 
natureza pode ser dada com fundamento no art. 285-A. A lei não exclui nem mesmo os pedidos 
relativos a direitos indisponíveis. Tenha-se sempre em mente que, tal como o julgamento proferido 
com base no dispositivo aqui examinado, a sentença de improcedência é sempre declaratória 
negativa [Grifos nossos].” (As reformas do Código de Processo Civil, p. 97). 
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(especialmente aquelas hipóteses em que as decisões-paradigmas não tenham 

enfrentado o mérito). 

A hipótese em que a sentença-paradigma for de cunho processual é 

exemplificativa.410 Pense-se em uma demanda em que o mesmo juízo, alinhado ao 

entendimento do STJ, tenha decidido em vários outros casos idênticos que “A”, 

empresa de telefonia, não é legitimada para responder pelo pleito “X”. Quem deveria 

responder, na verdade, seria a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O 

móvel que justifica a aplicação do dispositivo estaria igualmente presente nesse 

caso, porquanto se estaria diante de problema já enfrentado por aquele juiz, de 

maneira a dispensar o processamento da demanda na forma clássica. Contudo, a 

sua interpretação deve ser restritiva, ao menos por enquanto. Nessa hipótese, o 

julgador não precisaria valer-se do art. 285-A para rechaçar a demanda 

liminarmente. Bastaria aplicar o art. 267, inc. VI, ou o art. 295, inc. II, do CPC. A 

principal diferença seria que, para aplicação destes dispositivos, o magistrado não 

precisaria ter enfrentado anteriormente a questão posta em debate, como exigido 

pelo art. 285-A.411 

No mais, não se pode negar que nos dias atuais, já seria de bom tom 

aumentar a amplitude de aplicação da disciplina do art. 285-A (como, adiante, 

buscar-se-á demonstrar, no curso do capítulo 4). No entanto, por enquanto, o texto 

definido pelo legislador deve ser respeitado e, vale lembrar, quando foi editado já se 

mostrara suficiente para evidenciar um meio-termo entre segurança e celeridade, de 

acordo com a ideologia da sociedade e os princípios que permeavam a Carta 

Política pátria, à época.412Tanto é assim que, antes mesmo de a Lei n. 11.277/2006 

                                            
410

 “E se a ‘anterior sentença’, a ‘sentença paradigmática’, não for de mérito? Imaginemos a hipótese 
de que a ‘anterior sentença’ tenha conteúdo meramente processual, vale dizer, seja sentença 
terminativa. Não é tão distante dos dias atuais a questão relativa a saber quem deveria ser indicado 
como réu das centenas de milhares de ações questionando o critério de correção monetária dos 
cruzados bloqueados, se o Banco Central do Brasil ou se os bancos em geral. Uma sentença que 
decidisse, à época, ser o Banco Central o réu de uma ação como aquelas poderia servir de 
paradigma para rejeição liminar de todas as ações dirigidas contra os bancos em geral, cujos 
processos fossem distribuídos para aquele mesmo juízo?” Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. A nova 
etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 73. 
411

 BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 74. 
412

 Gelson Amaro de Souza, por outro lado, entende que a modificação legislativa foi tímida e poderia 
ter sido mais ousada. Para ele, dever-se-ia autorizar o magistrado a valer-se de tal técnica sempre 
que percebesse se tratar de lide temerária ou sem chances de sucesso e a improcedência lhe 
saltasse aos olhos. Vislumbrando o magistrado a inexistência do direito material subjacente, já 
deveria este poder rechaçar de plano a pretensão inaugural, ainda que não houvesse outros casos 
anteriores (Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 40, 44, 52). Também, entendendo que a 
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vir a lume, Bedaque413 já sustentava a possibilidade de se admitir o reconhecimento 

da improcedência de determinado pleito, ainda que o réu não tivesse sido citado. 

Isso mostra que a sociedade (ou ao menos parte dela), representada por um jurista 

do mais alto escalão, já não se conformava com a realidade então vigente e clamava 

por mudanças. 

Melhor, portanto, que as mudanças aconteçam de maneira gradativa, 

para que possam ser digeridas, paulatinamente, pelo operador do direito e pela 

sociedade. E, sendo assim, até para que possamos melhor assimilá-las, elas devem 

ocorrer cum grano sallis, notadamente para que os eventuais erros cometidos 

possam ser constatados e, com o tempo, consertados. 

O fato de o julgamento ser de improcedência não credencia o julgador a, 

simplesmente, presumir que a citação do réu será sempre desnecessária, 

simplesmente porque não houve “prejuízo” para ele. Assim, parece exagerado 

sustentar, como faz Madrid 414 , que “o juiz em qualquer caso poderá decidir a 

questão sem citar o réu, quando não lhe traga prejuízo e não só nos casos 

elencados no caput do artigo 285-A do Código de Processo Civil”. 

As hipóteses para se admitir tal julgamento liminar de improcedência, 

como regra, devem ser as que envolvam o conhecimento do mérito.415 É evidente 

que toda regra possui suas exceções, como as apontadas por Bedaque, com muita 

propriedade e após profunda reflexão, em seu livro – repetidas vezes citado no 

curso do presente trabalho, intitulado “Efetividade do processo e técnica processual”. 

Porém, não se pode criar a regra a partir das exceções, como parece ter desejado a 

autora referida no parágrafo anterior. 

As vias típicas devem ser sempre prestigiadas pelo intérprete e operador 

                                                                                                                                        
modificação poderia ter sido mais ousada, sem condicionar tal julgamento à existência de outros 
casos anteriores similares, é o pensamento de Francisco Cavalcanti. Ele faz inclusive um paralelo 
com o que era previsto na Lei n.º 221/1894, a qual, em seu artigo 13, § 5º, estatuía – entre outras 
hipóteses - a possibilidade de rejeição in limine da demanda manifestamente infundada. 
(Considerações acerca da improcedência liminar nas ações repetitivas: Um estudo sobre a 
compatibilidade do art. 285-A do Código de Processo Civil com o sistema processual vigente. In: 
CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos temas de processo 
civil, p. 173). 
413

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 461-462. 
414

 MADRID, Daniela Martins. Reestudo da citação como pressuposto processual. Revista Dialética 
de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 47, fev. 2007, p. 17. 
415

 “O art. 285-A deve, portanto, ter sua aplicação restringida aos casos de improcedência, isto é, de 
rejeição do pedido do autor, casos encartáveis no art. 269, I, do Código de Processo Civil, como fiz 
questão de frisar no n. 3.2, supra.” Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do 
Código de Processo Civil, p. 74. 
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do direito, pois implicam opções previamente arquitetadas pelo legislador para 

deflagrar segurança e previsibilidade ao sistema416, cujos motivos, apesar de muitas 

vezes não se mostrarem claros ou explícitos, geralmente existem. É o caso, v.g., da 

ação rescisória, concebida e engendrada pelo legislador para afastar a coisa julgada 

em determinadas hipóteses. Não se pode, portanto, como se teve a oportunidade de 

sustentar em outra sede 417 , simplesmente ignorar a opção típica do legislador, 

fingindo que ela não existiu, e optar por algum dos muitos caminhos existentes, sem 

maior reflexão sobre a problemática e os motivos que o levaram a conceber esta ou 

aquela via típica.418 

Nesse compasso, é certo que norma de caráter excepcional, como a 

contida no art. 285-A, deve ser interpretada restritivamente. 419  A sua aplicação 

deverá ficar condicionada à verificação das hipóteses previstas tipicamente pelo 

legislador. Nas demais, não previstas e não albergadas por nenhum outro dispositivo 

do código que autorize a possibilidade de rejeição liminar da petição inicial (como 

ocorre, v.g., quando faltar uma das condições da ação), o processo deverá, como 

regra, tramitar “à moda antiga” (em obediência ao “tipo” legal), com a citação do réu 

para instauração do contraditório.420 

 

3.7.7 Marco temporal para aplicação  

 

                                            
416

 Como ensina Flávio Luiz Yarshell: “Os tipos, portanto, podem ser entendidos como formas de 
ordenação da realidade em estruturas ou esquemas representativos do que é essencial entre os 
elementos que se põem ao conhecimento. Diz-se, então, que, ao lado das leis e dos princípios, os 
tipos compõem o instrumental de que se vale o conhecimento científico [Grifo do autor]”. (Tutela 
jurisdicional. 2. ed. São Paulo: DPJ, 2006, p. 35).  
417

 LIMA, Lucas Rister de Sousa. Rescisória por violação à literal disposição de lei - aspectos 
polêmicos e atuais. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 222, ago. 2013, p. 298. 
418

 Por isso, “[...] em cada campo que o tipo está presente, é preciso identificar qual a respectiva 
serventia, precisamente para que o meio não traia o fim, com a produção de resultados diversos dos 
realmente pretendidos e desejados”. (YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional, p. 50).  
419

 Também optando por uma interpretação mais cautelosa e comedida do dispositivo, conferir: 
CAVALCANTE, Mantovanni Colares. A sentença liminar de mérito do art. 285-A do Código de 
Processo Civil e suas restrições. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, 
setembro 2006, p. 100; SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o 
art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 
137-140; MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura 
sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 105. 
420

 Nesse passo, em abono ao sustentado no texto, nunca é demais recordar que: “O processo e o 
procedimento que nele se contém – pensados como instrumentos para o exercício da jurisdição e 
obtenção dos resultados desejados pela ordem material – submetem-se a modelos e, nessa medida, 
revestem-se de tipicidade, até mesmo como garantia de legalidade e forma de assegurar o 
contraditório”. (YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional, p. 206). 
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Como explicitado na seção 3.5.8, o momento para aplicação do art. 285-A 

é apenas até a integração do réu ao polo passivo da relação processual (e desde 

que dentro do prazo para tanto)421, após o que, eventual julgamento proferido com 

ou sem a presença do réu deverá estar estribado no art. 330, inc. I ou II, do CPC422, 

que é o dispositivo típico para ser observado neste momento do processo. 

 

3.7.8 Faculdade ou dever de aplicação? 

 

3.7.8.1 Dever-poder 

 

Questão interessante e bastante controvertida é a de saber se a utilização 

da norma em questão é obrigação ou faculdade do magistrado. Assim, verificados 

os requisitos para a sua incidência, o julgador “deve” ou “pode” aplicar o artigo em 

questão? 

Apesar de a redação do dispositivo indicar facultatividade (ao mencionar 

“poderá”), vislumbra-se que o texto legal é de natureza impositiva e, sempre que 

verificados os seus requisitos, “deve” ser aplicado, podendo ser inserido no âmbito 

do chamado “dever-poder” do magistrado423 e na órbita de direitos do réu.424 

                                            
421

 Integração quer significar efetivo ingresso do réu no processo, com a apresentação de qualquer 
modalidade de resposta. Se o réu apenas foi citado e, apesar de estar dentro do seu prazo, ainda não 
interveio, o juiz, apercebendo-se do preenchimento dos requisitos do artigo 285-A, poderá voltar atrás 
de sua anterior decisão que determinou a citação do réu e julgar improcedente a pretensão exordial. 
Nesse sentido, é o entendimento de Sérgio Bermudes: (As reformas do Código de Processo Civil, p. 
96).  
422

 Oportuna, no particular, a lição de Arruda Alvim, a qual, apesar de versar sobre outro dispositivo, 
tem integral aplicação à hipótese em tela. Nas suas palavras: “Já se julgou que é inoportuno o 
indeferimento de petição inicial ao ensejo do saneamento do processo. Parece que, efetiva e 
propriamente, indeferir a inicial no curso do processo (quando ela já terá sido deferida) não seria a 
terminologia mais correta. Entretanto, embora não mais com fundamento nos arts. 267, I, e 295, do 
CPC, ao juiz é dado extinguir o processo sem resolução de mérito por outros fundamentos (v.g., arts. 
267 e 329 do CPC), pois, de regra, não há preclusão nem para as partes, nem para o juiz, quanto às 
matérias constantes do art. 295, em si mesmas e intrinsecamente consideradas (e o processo haverá 
de ser obstado, ainda que não mais sob forma de indeferimento da peça exordial, principalmente por 
superação do próprio instante cronológico) [Grifos do autor]”. (Manual de direito processual civil, p. 
735). 
423

 “O verbo utilizado é poder (poderá) e não dever (deverá), embora o sentido do verbo é aquele 
próprio do direito público. ‘Poderá’ é expressão que não significa faculdade livremente atribuída ao 
Juiz. O poder é dever-poder. Se existentes e bem delineados os requisitos, o dispositivo deve ser 
observado. Frente a novos argumentos ponderáveis, afastando o caso do standard, o dispositivo não 
tem aplicação, ou, ao contrário, em situações em que novos argumentos não venham a ser 
agregados, ou sejam irrelevantes, os princípios da eficiência e da economicidade impõem a extinção 
do processo, cuja existência tem um elevado custo para o Estado.” Cf. CAVALCANTI, Francisco de 
Queiroz Bezerra. Considerações acerca da improcedência liminar nas ações repetitivas: Um estudo 
sobre a compatibilidade do art. 285-A do Código de Processo Civil com o sistema processual vigente. 
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Primeiro, porque, como enfaticamente observa Teresa Wambier, não 

“haverá” que se falar em discricionariedade judicial na interpretação de qualquer 

preceptivo legal. Segundo o seu ensinamento, o que ocorre, na verdade, é que 

diante da dificuldade de se interpretar certos conceitos vagos contidos em 

determinadas normas 425 , diz-se que “haverá” certa margem de “liberdade” ao 

magistrado no momento de aplicá-las, quando, na verdade, confunde-se tal 

“liberdade” com o grau de dificuldade de interpretação dos tais conceitos vagos.426 

Porém, apesar dessa dificuldade, “a decisão do juiz há de ser uma só, tida como a 

correta, em face de determinada situação concreta”.427 

Conforme esclarece a precitada autora, em análise focada no texto dos 

artigos 527, inc. III, e 558 do CPC (que, assim como o art. 285-A, também se valem 

do verbo “poderá”): 

A explicação que se há de dar, pois, à expressão ‘poderá’, constante 
dos textos da lei (arts. 527, III, e 558), é a de que esta liberdade 
aparente que a lei confere ao juiz, no sentido de conceder ou não o 
efeito suspensivo, consiste em que, obviamente, a parte sempre quer 
e sempre requererá esse efeito, ao passo que o ‘poder’ ou ‘não 
poder’ concedê-lo deve ser entendido como tendo no juiz o seu 

                                                                                                                                        
In: CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos temas de processo 
civil, p. 163. Também, entendendo se tratar de dever-poder do magistrado, é a doutrina de Cláudia 
Cimardi. (Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José 
Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 410). 
424

 Nesse mesmo sentido, aliás, entende-se ser o posicionamento encampado pelo CPC projetado, 
em cujo texto se substituiu o verbo “poderá” por “julgará”, no tempo imperativo, a indicar, de maneira 
mais clara, a obrigatoriedade da sua aplicação. 
425

 Para a precitada autora, “É imprescindível afirmar-se que a zona de incerteza, ínsita dos conceitos 
indeterminados que, sob certo aspecto, pode ser ‘tolerada’ sob o ponto de vista lingüístico, deve ser 
eliminada no mundo jurídico. Assim, e por isso, o fato de os tribunais decidirem com base em normas 
que contém conceitos vagos não pode servir de ‘pretexto’ para justificar (e manter) jurisprudência 
conflitante, criando insegurança no sistema”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, 
recurso extraordinário e ação rescisória. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 296).  
426

 “Tome-se o exemplo de uma decisão interlocutória que indefira a produção de determinada prova. 
Tem-se o seguinte esquema: 1º momento: deferir ou não certo pedido de prova (forma de atuação-
meio); 2º momento: criar um quadro de elementos suficientemente rico para que se profira uma 
decisão conforme a verdade. Certa ‘margem de liberdade’ (que acaba por se confundir com o grau de 
dificuldade de interpretação, criado pelos termos vagos na lei) indubitavelmente existe, para o juiz, 
ainda que em pequena escala, no 2.º momento acima referido, isto é, naquele em que o magistrado 
considera ser a prova pleiteada útil, oportuna, viável etc., de molde a que seja conveniente que passe 
a integrar o quadro de elementos de que disporá para proferir uma decisão de mérito, conforme a 
verdade. Indeferida a prova, pois, isto significa ter o magistrado considerado inconveniente a sua 
produção.” Cf.  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed., p. 384. 
427

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed., p. 354. E aduz a 
doutrinadora: “A diferença fundamental que há entre o preenchimento (in concreto) de um conceito 
vago (fenômeno a que muitos designam, com alguma impropriedade, de discricionariedade judicial) e 
a discricionariedade propriamente dita é que, quando uma norma encampa o conceito vago, em sua 
redação, esta norma é concebida com o escopo de gerar uma só interpretação, ou seja, gerar uma 
situação tal de molde a que dela se extraia uma só interpretação, um só resultado”. (Os agravos no 
CPC brasileiro. 4. ed., p. 384-385).  
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destinatário, no sentido de dever conceder em face do risco de dano, 
e de não dever, no caso de este risco não existir.428 

Se é assim no caso de existirem conceitos vagos ou indeterminados no 

texto legal (como nas hipóteses acima referidas), a fortiori, também deverá ocorrer 

em dispositivo do jaez do 285-A, no qual o legislador não faz uso de conceitos vagos 

ou indeterminados.429 

O segundo argumento que justifica a obrigatoriedade de aplicação do 

dispositivo em questão reside no fato de não fazer sentido deixar a critério do 

magistrado adotar ou não tal ferramenta, se é verdade que a ideia do dispositivo é 

racionalizar os julgamentos e tornar mais eficiente o próprio Poder Judiciário – 

extirpando da azáfama diária a prática de atos sem maior significado.430 É o mesmo 

que se dissesse que, de dois caminhos possíveis para um mesmo destino, o 

condutor de um caminhão de carga a serviço de uma transportadora pudesse optar 

pelo mais longo e dispendioso (que inclusive diminuiria a margem de lucro da sua 

empregadora) apenas porque “acordou” naquele dia de trabalho com vontade de 

“andar mais”. 

É preciso, paulatinamente, que se comece a transportar algumas das 

principais premissas e primados básicos que regem qualquer empresa do setor 

privado para o setor público. Isto é imprescindível para que o serviço público 

chegue, ao menos, próximo da expectativa mínima esperada pela população. Não 

se pode negar que, mesmo muito lentamente, isto vem ocorrendo, inclusive no 

Poder Judiciário – ao qual, cada vez mais, o Conselho Nacional de Justiça tem 

imposto toda a sorte de “metas” –, porém, ainda hoje, o esforço tem sido 

insignificante e insatisfatório para resolver os muitos problemas que assolam o 

funcionalismo público, especialmente o Judiciário.  

Nessa linha, voltando ao exemplo apontado, se é inadmissível que o 

motorista da transportadora se valha conscientemente do caminho mais longo para 

chegar ao mesmo local, gerando maior custo financeiro e pior aproveitamento do 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed., p. 354. 
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 Na mesma linha do texto, foi a conclusão de Gustavo de Medeiros Melo. (O julgamento liminar de 
improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 
165, nov. 2008, p. 109). 
430

 “O argumento de que se praticaria uma série de atos inúteis, pois inabalável o resultado do 
processo, com prejuízo para as partes e o órgão jurisdicional, me convence do dever do magistrado 
de julgar imediatamente a lide.” Cf. ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento 
Imediato, antecipado e maduro da lide): evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 
1939 até 2007. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 168. 
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tempo (o que, em regra, certamente lhe custaria o seu emprego), por que raciocínio 

similar não pode ser aplicado à atividade judicial?431 

Uma terceira razão também reforça a obrigatoriedade de aplicação do art. 

285-A: não bastasse o melhor rendimento que a compreensão ora sustentada 

deflagraria para o Judiciário e, em última análise, para a economia do próprio país, é 

oportuno lembrar que a atividade jurisdicional possui natureza pública e cogente.432 

E, cada vez com maior intensidade, tal feição vem mostrando-se presente no direito 

processual civil que, após um longo período como coadjuvante e mero “apêndice” do 

direito material – e, por corolário, com predominância da vontade das partes –, vem 

finalmente assumindo o seu devido papel de direito público, com sensível diminuição 

da liberdade das partes e aumento do poder do magistrado no curso do processo.  

De maneira similar ocorre com o art. 330 do CPC, o qual se tem 

entendido, com acerto, tratar-se de técnica de julgamento impositiva ao 

magistrado.433 Preenchidos os requisitos legais, ele deve conhecer diretamente do 

pedido formulado e aplicar o direito à espécie. Afinal, se a matéria é 

predominantemente de direito e o juiz já possui todos os elementos necessários 

para decidir, à evidência, não faz sentido que realize/pratique qualquer outro ato 

senão aquele destinado a colocar fim ao processo em primeira instância.  

                                            
431

 E a analogia é perfeitamente aplicável, pois “[...] um processo judicial custa, em média, R$ 
1.395,00 no 1º Grau e R$ 2.908,11 no 2º Grau, no âmbito da 5ª Região da Justiça Federal, para os 
cofres públicos, e esses valores não são cobertos pelas custas judiciais (Relatório de Gestão de 2005 
do TRF-5ª Região – Recife/2006).” Cf. CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações 
acerca da improcedência liminar nas ações repetitivas: Um estudo sobre a compatibilidade do art. 
285-A do Código de Processo Civil com o sistema processual vigente. In: CAVALCANTI, Bruno; 
ELALI, André; VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos temas de processo civil, p. 163. 
432

 Com pensamento semelhante, também concluindo pela obrigatoriedade da norma em questão: 
MELO, Gustavo Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 
11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 109).  
433

 Neste caso, contudo, a tarefa do exegeta se mostra um pouco facilitada, haja vista ter sido mais 
preciso o legislador ao redigir referido artigo, quando se valeu da locução no imperativo, 
mencionando que o juiz “conhecerá diretamente do pedido”, nas hipóteses elencadas nos incisos I e 
II.  No mesmo sentido, ver: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 
285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 57. Este autor, 
inclusive, cita antigo precedente do STJ, que reconhece a obrigatoriedade de aplicação do art. 330: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 112.427, Quinta Turma. Relator Min. José Arnaldo da 
Fonseca. Brasília, DF. Julgamento 03.04.1997. Publicação DJU 26.05.1997, p. 22.557. 
Recentemente, o posicionamento deste sodalício segue reconhecendo se tratar de “poder-dever” do 
magistrado a sua aplicação: “A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu 
diretor e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo documental é 
suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe o poder-dever de julgar a lide 
antecipadamente, sendo forçoso concluir que o seu livre convencimento é a bússola norteadora da 
necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide 
(art. 330, I, do CPC). Precedentes.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1093819, Quarta 
Turma. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Brasília, DF. Julgamento DJe 09.04.2013. 
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Dessa forma, se assim ocorre com o art. 330, por que deveria ser 

diferente com o art. 285-A, que, como demonstrado na seção 3.6.5, evidencia 

materialização da mesma técnica encampada naquele (de julgamento antecipado da 

lide), apenas com algumas pequenas nuances que diferenciam esta última da 

primeira, como o momento de aplicação e a amplitude do julgamento.434 Enquanto 

permanecer em trâmite processo que já poderia (e deveria) ter sido julgado, há 

utilização indevida da máquina judiciária. 

Em quarto lugar, a obrigatoriedade de aplicação do texto também 

prestigia, inegavelmente, os princípios da segurança jurídica e da isonomia, 

porquanto impõe ao juiz uma coerência no decidir435 os casos idênticos que julga 

(dando soluções iguais para casos iguais), gerando maior transparência para os 

jurisdicionados e a previsibilidade que se espera do Judiciário.436  

Com essa assertiva, não se quer dizer, por óbvio, que o magistrado deva 

seguir decidindo nesse sentido, caso se convença, posteriormente, do equívoco das 

decisões anteriormente proferidas. Se assim entender, sem dúvida, pode modificar o 

seu entendimento (passando a acolher, ao invés de rejeitar, os pedidos nesse 

sentido), desde que o faça motivadamente e ainda não haja posicionamento 

sedimentado no âmbito dos tribunais superiores em sentido contrário ao atual 

entendimento do magistrado.437  
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  Aliás, é oportuno lembrar que idêntica situação ocorre com o art. 295 do CPC (dispositivo que 
também dispõe sobre a apreciação liminar da petição inicial), segundo o qual “a petição inicial será 
indeferida” [Grifo nosso], desde que presente alguma das hipóteses previstas nos seus incisos. 
435

 GONÇALVES JÚNIOR, Paulo Roberto. Sentença de improcedência liminar: constitucionalidade do 
artigo 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, 
p. 123-124). 
436

 De maneira similar ao sustentado no texto, também invocando os princípios da segurança jurídica 
e da previsibilidade, Eduardo Cambi chega a dizer que admitir ao magistrado a faculdade de aplicar 
ou não a regra, seria o mesmo que lhe outorgar o direito de julgar contra legem e investir contra o 
direito fundamental à duração razoável do processo. Para ele, salvo se o magistrado se manifestasse 
pela inconstitucionalidade do dispositivo, seria incoerente a não aplicação da decisão por ele 
proferida anteriormente em outros casos idênticos. Esclarece, aliás, que “[...] obrigar o juiz a aplicar o 
art. 285-A do CPC não implica retirar a autonomia e a independência do magistrado. O juiz deve ter 
liberdade para formar a sua convicção, podendo determinar a citação quando, pela análise da causa 
de pedir e do pedido, exista dúvida se o caso é idêntico; contudo, não pode desprezar o ordenamento 
jurídico. Se ele verifica que os casos são idênticos e que estão preenchidos todos os pressupostos 
para a aplicação do art. 285-A do CPC, não pode, por mero capricho, deixar de aplicar a lei”. 
(Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 57). 
437

 Entende-se ter sido por conta de tal particular que o legislador se valeu da flexão verbal “poderá”, 
para conferir ao magistrado certa margem de ‘liberdade’, basicamente, para o fim de verificar se a 
questão é mesmo predominantemente de direito (e necessita ou não de mais provas para ser 
julgada) ou é realmente idêntica aos outros casos por ele julgados anteriormente, podendo, diante de 
um novo argumento apresentado pela parte autora, determinar a citação do réu para melhor refletir 
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Na linha do explicitado na seção 3.7.3, havendo consolidação da 

jurisprudência em sentido contrário ao pedido exordial formulado, não faz sentido 

que se admita o regular processamento de demanda (com a citação do réu) fadada 

ao insucesso, traduzindo-se a aplicação do art. 285-A em medida impositiva, 

bastando, neste caso e para poder aplicar o dispositivo, que a matéria seja 

predominantemente de direito e o julgador já a tenha enfrentado em decisões 

anteriores (ainda que, nestas circunstâncias e à revelia da majoritária jurisprudência 

das cortes superiores, tenha concluído pelo acolhimento da pretensão inaugural). 

Desta maneira, presentes os requisitos autorizadores para aplicação do preceptivo 

legal em comento, deverá ser ele aplicado.  

Por outro lado, se o posicionamento consolidado nas cortes superiores for 

em sentido contrário ao entendimento do magistrado (o qual vinha rejeitando um 

dado pleito, enquanto as instâncias superiores o acolhiam), não poderá ele aplicar a 

técnica em questão por razões de ordem lógica e sistemática. 

A toda evidência, é direito subjetivo do réu ver demanda desse jaez 

julgada liminarmente na forma aqui demonstrada, com o menor dispêndio de tempo 

e movimentação da máquina judiciária possível, prestigiando o princípio da eficiência 

processual e da razoável duração do processo.438  Mesmo porque, não se pode 

negar os corolários nefastos que uma ação proporciona ao seu sujeito passivo, 

dificultando, por exemplo, a realização de negócios jurídicos por parte do réu (que 

não conseguirá tirar as chamadas certidões negativas em seu nome, nos cartórios 

distribuidores). E se a pretensão é manifestamente indevida e rejeitada pela 

jurisprudência pátria, o quanto antes ela for rechaçada melhor será para o réu e, 

igualmente, para o Poder Judiciário, que poderá ocupar-se de outros feitos mais 

importantes e com maiores chances de êxito. 

Nesse sentido, a obrigação de aplicação do texto legal transpõe o mero 

juízo onde foi proferida. É dizer: sendo a norma dirigida ao juiz, e não ao juízo, como 

explicitado anteriormente (seção 3.7.2.2), caso aquele passe a judicar em outra 

comarca, subsiste a sua obrigação de continuar julgando no mesmo sentido, nos 

termos acima expostos. 

                                                                                                                                        
sobre a questão de fundo e, quiçá, até mesmo se convencer do acerto do pedido formulado, após a 
regular citação do réu. 
438

 Com raciocínio similar, observa Gustavo de Medeiros Melo ser essa “a lógica do sistema”. (O 
julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 109). 
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É necessário que se esclareça, outrossim, que a obrigação passa a 

subsistir apenas a partir do momento em que o magistrado se sentir suficientemente 

convencido acerca da temática, na esteira do demonstrado na seção 3.7.2.1.  

Na atualidade, ainda que a jurisprudência já esteja consolidada no sentido 

da improcedência do pleito formulado no momento em que o juiz começa a se 

deparar com causa dessa natureza, não pode ele abrir mão da citação do réu nas 

primeiras demandas que enfrentar sobre o assunto, o que se afigura imprescindível 

para que possa conhecer e amadurecer bem a matéria debatida e passar a aplicar 

com segurança o art. 285-A, especialmente após conferir se o entendimento 

sufragado nos tribunais é mesmo aplicável à situação sub judice (ou seja, verificar 

se há similitude fática entre eles).439  

A despeito de ser mais acertado o entendimento da obrigatória aplicação 

da disciplina do art. 285-A, ora exposto 440 , a maior parte da doutrina vem 

entendendo que a aplicação do texto legal seria facultativa, notadamente em virtude 

da sua literalidade e da independência funcional do magistrado.441 
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 Nota-se, entretanto, conforme visto na seção 3.7.2.1, que a redação do CPC projetado exclui tal 
exigência (prévio julgamento pelo juiz de outros casos idênticos) para a aplicação desta regra 
processual, o que, contudo, não sugere ser o melhor caminho, considerando que tal exigência visa 
evitar decisões açodadas e irrefletidas (sem maior reflexão sobre a temática), principalmente na 
identificação dos casos paradigmas (como ocorre, v.g., na aplicação de enunciados de súmula, cuja 
redação, muitas vezes, não corresponde à essência dos precedentes que deram origem ao verbete). 
440

 Entendendo ser obrigatória a aplicação do texto, conferir: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima 
facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, 
dezembro 2006, p. 57; MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma 
leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 108-
109; ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato, antecipado e maduro da 
lide): evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 1939 até 2007. Revista de Processo. 
São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 168; CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. 
Considerações acerca da improcedência liminar nas ações repetitivas: Um estudo sobre a 
compatibilidade do art. 285-A do Código de Processo Civil com o sistema processual vigente. In: 
CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos temas de processo 
civil, p. 163; CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de improcedência, os requisitos para 
que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 46; CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 
285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os 
poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 410.  
441

 Conclui pela não obrigatoriedade de aplicação do art. 285-A, o Instituto Brasileiro de Direito 
Processual (IBDP) (Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Ação direta de inconstitucionalidade – 
intervenção amicus curiae. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 138, agosto 2006, p. 170), o 
Enunciado n. 20, resultante do III Curso Regional de Atualização de Magistrados, promovido pela 
Escola da Magistratura do Paraná, nos dias 21 e 28 de julho de 2006 ("No caso do artigo 285-A do 
CPC, considerando a dicção 'poderá', o grupo concluiu que o juiz não está obrigado a dispensar a 
citação e proferir sentença”), e os seguintes autores: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da 
reforma do Código de Processo Civil, p. 72-73; DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – 
análise do art. 285-A do CPC, p. 101 e Matéria controvertida unicamente de direito, casos idênticos, 
dispensa de citação e seus efeitos – Primeiras impressões sobre a Lei 11.277/06. Revista Dialética 



 

 

 

171 

 

3.7.8.2 Cabe recurso do réu contra decisão que não aplica o art. 285-A? 

 

Questão interessante que decorre da conclusão exarada na seção 

anterior é a de saber se cabe recurso, por parte do réu, contra decisão que não 

aplica o artigo 285-A. 

Àqueles que sustentam a facultatividade da norma, a resposta é 

inequivocamente negativa. Por outro lado, se o pensamento apontar no sentido da 

obrigatoriedade de aplicação do dispositivo, a questão torna-se um pouco mais 

complexa e tormentosa. Por este viés, em um primeiro momento, a resposta parece 

ser positiva, afinal, se é direito subjetivo do demandado a aplicação da técnica em 

questão, é forçosa a conclusão de que a decisão que não a aplica (ainda que 

negativa) deve ser atacável por meio de agravo. 

Contudo, a resposta para tal indagação não é tão simples. Primeiro, 

porque a decisão que não aplica o texto legal é negativa; não enfrenta 

expressamente o tema, o que, em tese, impede a abertura da esfera recursal (pois 

os recursos, ordinariamente, visam à “reapreciação” de uma dada matéria ou 

decisão). Segundo, porque o réu apenas toma conhecimento da demanda quando é 

citado para apresentar resposta, ou seja, no momento em que já se torna inaplicável 

a técnica em questão, concebida para ser utilizada antes da citação do réu (como 

explicitam as seções 3.5.8 e 3.7.7), justamente por já existirem outros dispositivos 

criados para regulamentar o andamento processual e seu julgamento após a 

citação.  

                                                                                                                                        
de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 38, maio 2006, p. 46; ALVIM, Eduardo Arruda. Direito 
processual civil, p. 423; BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo Civil, p. 95-96; 
BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 199; RAMOS, Glauco 
Gumerato. Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). 
Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 383; 
MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração do 
procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 452, 458; 
DUARTE, Bento Herculano. Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão Liminar de 
Improcedência) – Uma resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e outras 
questões. In: _____; DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes, p. 139; 
SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do Código 
de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 137; GARCIA, 
Gustavo Filipe Barbosa. Terceira fase da reforma do Código de Processo Civil, p. 36; ATAIDE 
JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 123; COSTA, Fábio Nogueira. 
Sentença liminar no CPC, p. 86.  
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Dessa forma, se ao apresentar resposta, o réu pleitear também que a 

demanda seja julgada com esteio no artigo 285-A, o juiz poderia, sem dúvida, pôr 

fim ao feito em primeira instância. Mas, para tanto, estaria valendo-se do comando 

do art. 330 do CPC, o qual, como demonstrado anteriormente, é técnica muito 

similar à do art. 285-A e, deveras, até mais ampla do que esta. É como se o 

comando do art. 285-A estivesse contido na letra e no espírito do art. 330.  

Assim, estando o juiz diante de matéria eminentemente de direito e em 

condições de proferir o julgamento do pleito exordial, deverá fazê-lo. Tem obrigação 

de assim agir, porém, valer-se-á, neste caso, da técnica prevista no art. 330. Para 

tanto, aliás, nem precisará ter proferido decisões anteriores no mesmo sentido, pois 

o dispositivo não impõe tal condição. O réu, por sua vez, não terá “interesse”de fazer 

tal exigência, dado não haver diferença alguma para ele que o julgamento se faça 

com esteio neste ou naquele artigo. O resultado, em última análise, será o mesmo.  

Com base nessa exposição, o tradicional “cite-se” do juiz, que determina 

a integração do réu ao processo, deve ser considerado como mero despacho (art. 

162, § 3º) e, por força do art. 504 do CPC, não será passível de recurso pelo réu, a 

quem restará apresentar resposta, pleiteando, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide.442 Não há neste despacho, ainda, carga de lesividade suficiente 

para justificar interposição de agravo pelo réu, como já reconheceu o STJ certa feita, 

quando admitiu a recorribilidade do “cite-se”.443 A resposta, aliás, será a mesma se o 

juiz, em um primeiro momento, houvesse aplicado o art. 285-A, mas, após manejo 

de recurso pelo autor, resolvesse voltar atrás para determinar o processamento 

regular da demanda. 

Posteriormente, se o juiz, afastando o pedido do réu de aplicação do art. 
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 No mesmo sentido, ver: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do 
CPC, p. 198; MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura 
sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 110; 
ARAÚJO, José Henrique Mouta. Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 
11.277/06. Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 
37, abril 2006, p. 72; Aliás, segundo Sérgio Bermudes: “Não está o juiz obrigado a dar as razões 
pelas quais deixa de aplicar o art. 285-A, nem mesmo se houver pedido que o faça”. (As reformas do 
Código de Processo Civil, p. 96). 
443

 “PROCESSUAL CIVIL – CITAÇÃO – LESIVIDADE – RECORRIBILIDADE – EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA – LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. Despacho que determina a 
citação, nos termos do artigo 652 e seguintes do CPC, é passível de agravo de instrumento, pois traz 
lesividade ao executado. A execução provisória far-se-á do mesmo modo que a definitiva, mas por 
conta e responsabilidade do credor, que prestará caução. Enquanto não encerrada a liquidação não 
se pode autorizar a execução. Recurso improvido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp n. 
212.018. Relator Min. Garcia Vieira. Brasília, DF. Julgamento DJ 27.09.1999.  
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330 do CPC, determinar o regular processamento de demanda manifestamente 

improcedente, aí sim tal decisão seria passível de agravo de instrumento444, pois 

não se pode negar os corolários nefastos que o trâmite de uma demanda pode 

ocasionar na vida do réu (como, v.g., a perda de negócios jurídicos, custo com 

advogados) e para o próprio Judiciário, especialmente quando o pleito for deduzido 

à revelia da jurisprudência já pacificada nos tribunais superiores. É corolário do 

próprio princípio da tempestividade da tutela jurisdicional o agir rápido e eficiente do 

Poder Judiciário.445  

Essa compreensão parece comportar exceção apenas na hipótese de 

haver vários réus no polo passivo do processo e ainda não terem sido todos eles 

citados. Neste caso, a aplicação do art. 330 apenas seria possível após a integração 

de todos os réus ao polo passivo da ação. Portanto, considerando que a citação dos 

demais legitimados passivos pode levar anos e, enquanto isso, o processo continua 

a produzir os efeitos nefastos acima referidos, o réu citado terá legítimo interesse em 

pugnar pela aplicação do art. 285-A e, não sendo este aplicado pelo juiz, tal decisão 

pode ser atacada por agravo de instrumento. 

     

3.7.9 Emenda da inicial pelo autor e recorribilidade de tal decisão 

 

Como é cediço, o processo judicial é instaurado, ordinariamente, para 

conferir proteção ao direito material nele debatido. É vocacionado, pois, à prolação 

de uma sentença de mérito que dirima um dado conflito existente e pacifique os 

envolvidos. 

Se é assim, é evidente que nenhum processo nasce para ser extinto sem 

julgamento do mérito. A extinção do feito sem julgamento de mérito é opção 

anômala e excepcional, não desejada pelo sistema, mas que, em virtude de alguma 

peculiaridade atinente à situação de direito material ou, por vezes, até de um 

                                            
444

 Com similar raciocínio, ver: MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. 
Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, 
p.110. Glauco Gumerato Ramos também admite a recorribilidade de tal decisão, contudo, sustenta 
haver direito do réu em insistir na aplicação do art. 285-A, mesmo após sua a citação e apresentação 
de defesa. (Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). 
Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 389). 
445

 Faz sentido a diferenciação referida, na medida em que influencia no regime recursal (eis que na 
improcedência liminar haverá a possibilidade de reconsideração por parte do juiz, com a interposição 
do recurso), bem como na própria fixação da verba sucumbencial (incabível apenas na hipótese do 
art. 285-A), como mencionado anteriormente. 
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equívoco cometido pelo advogado da parte autora, acaba pondo fim 

prematuramente ao processo. 

Dessa forma, é lição recorrente na doutrina e na jurisprudência (extraída 

do art. 284 do CPC), que o juiz “deve” facultar ao autor a possibilidade de emenda 

da inicial, sempre que for possível a correção do eventual defeito constante da 

exordial, de molde a evitar o indeferimento prematuro desta.446  

Observe-se que o artigo referido linhas atrás não faz menção apenas a 

defeitos formais da petição inicial. Alude, outrossim, a “defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito”. 

Nessa linha, se é verdade que subsiste a obrigação, por parte do 

magistrado, de tentar salvar – sempre que possível – a petição inicial do 

indeferimento liminar sem julgamento do mérito, com maior razão deverá fazê-lo nas 

hipóteses em que o julgamento realizado for de mérito, com efeitos muito mais 

intensos e profundos à esfera jurídica do autor, como frisa Dinamarco.447 

Tal entendimento é corolário, aliás, do próprio princípio do contraditório e 

de suas atuais variantes (cooperação, esclarecimento), que é direcionado às partes 

e, especialmente, ao juiz. É possível que a parte autora, como ser humano que é, no 

momento do ajuizamento da ação, não se tenha atentado para uma dada questão 

atinente ao mérito, que, nos termos em que foi formulada, poderá culminar na 

improcedência do seu pleito. Tome-se como exemplo a hipótese da parte que 

postulou o reconhecimento da inconstitucionalidade de determinada norma, 

enquanto a jurisprudência, de maneira pacífica, vem entendendo que tal pleito seria 

improcedente em virtude de a norma debatida ser constitucional. Seria o caso de 

julgamento liminar de improcedência. Porém, verificando o juiz que se tem admitido 

a procedência de tal pleito, por ferir a norma questionada (de índole ordinária) 

preceito que emana de lei complementar, por que não admitir, nestas circunstâncias, 

                                            
446

 Nessa linha, confira-se: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma, AgRg no REsp n. 
985029, Relator Min. Assussete Magalhães, Julgamento DJ 19.03.2013. 
447

 “O art. 285-A não o diz, mas deve-se entender que, tanto quanto nos casos em que a lei manda o 
juiz indeferir a petição inicial, aqui também deve ser dada oportunidade ao autor para manifestar-se 
antes de proferida a sentença de improcedência por ele autorizada. Essa é uma imposição da 
garantia constitucional do contraditório, e mais especificamente do diálogo inerente a este; e, se uma 
exigência de tal ordem deve aplicar-se aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, 
a fortiori deve também ser observada quando o juiz cogita de proferir uma sentença de muito mais 
profundidade substancial e efeitos muito mais graves sobre a esfera jurídica do autor, que é a de 
improcedência.” Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed., v. 
III, p. 414.  
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que se faculte à parte autora a possibilidade de emenda da inicial, para alteração da 

causa de pedir?448  

Bem se sabe que é corolário do princípio da colaboração admitir que se 

estabeleça um salutar diálogo entre as partes e o juiz, desde o ajuizamento da 

petição inicial até a última decisão nele proferida, inclusive em relação aos atos 

praticados de ofício pelo magistrado449. Frise-se que tal agir não traz prejuízo algum 

a quem quer que seja, ao revés, contribui para evitar estéril movimentação da 

máquina judiciária, com a interposição de recursos pelo vencido, evitando, quiçá, 

que este, após recorrer e não ter sucesso em sua pretensão, venha a ajuizar nova 

ação, agora adequando (quando possível) seus pedidos ao que a jurisprudência 

vem acolhendo como correto – o que, aliás, é comum ocorrer.450   

Por fim, a decisão que determina a emenda da inicial, como despacho 

ordinatório que é, em regra, afigura-se irrecorrível. Poderá, porém, ser objeto de 

recurso de agravo de instrumento, desde que tenha aptidão para causar gravame à 

parte, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ.451 

 

 

                                            
448

 Afinal, segundo lembra Fredie Didier Júnior: “O indeferimento da petição inicial é decisão judicial 
que obsta liminarmente o prosseguimento do procedimento, pois se recusa o instrumento da 
demanda. Não se deve aceitar, contudo, o indeferimento indiscriminado. A petição inicial somente 
deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, se houver, tiver sido 
conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à 
determinação”. (Julgamento de causas repetitivas: improcedência prima facie. In: _____: JORGE, 
Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha (Coord.). A terceira etapa da reforma processual civil: 
comentários às Leis n. 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006, p. 55-56). 
449

 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Julgamento de causas repetitivas: improcedência prima facie. In: _____: 
JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha (Coord.). A terceira etapa da reforma 
processual civil: comentários às Leis n. 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006, 
p. 58. 
450

 Em sentido contrário ao sustentado no texto, Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni entende não ser 
possível a emenda à inicial na hipótese do artigo 285-A, por não se tratar de defeito suprível (Ações 
repetitivas e julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 2007, p. 15). 
451

 “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. 
RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 
1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda 
da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 
522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 
2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse 
caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a 
posterior complementação das custas. 
3. Recurso especial provido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1204850/RS, Segunda 
Turma. Relator Min. Mauro Campbell Marques. Brasília, DF. Julgamento DJE 08.10.2010. Na mesma 
vereda, recentemente, vale conferir o seguinte julgado: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg 
no AREsp 94571, Segunda Turma. Relator Min Cesar Asfor Rocha. Brasília, DF. Julgamento DJe 
01.08.2012. 
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3.8 TUTELA ANTECIPADA/MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PELO AUTOR 

 

Não obstante o magistrado se valha da técnica do art. 285-A, não há nada 

que o impeça de conceder eventual antecipação de tutela/medida cautelar pleiteada 

pelo autor, para evitar prejuízo irreparável ou risco de perecimento de direito seu, 

com esteio no poder geral de cautela que emana dos arts. 273, § 7º, 798 e 799 do 

CPC. 

Inexiste incoerência ou contradição em tal agir por parte do magistrado. 

Ao revés, demonstra prudência e sensatez no julgar. Então, desde que verifique a 

potencialidade de o tempo deflagrar prejuízos indeléveis ao direito material debatido 

e o risco (ainda que mínimo) de o tribunal vir a reformar a decisão que decretou a 

improcedência liminarmente, deve o juiz deferir a medida “liminar” pleiteada pela 

parte autora. Afinal, não é porque o juiz se valeu de técnica de abreviação do 

procedimento que o autor tem de ser prejudicado e não ter o seu pedido de 

antecipação de tutela apreciado, especialmente em um país como o Brasil, em que a 

jurisprudência ainda oscila muito, de maneira exagerada e até mesmo indesejável. 

Para corroborar a assertiva, tome-se como base a hipótese em que a 

“amante” (mesmo sem nunca ter coabitado com o de cujus, que era casado) pleiteie 

em face do espólio e da viúva do falecido parcela dos bens adquiridos por ele na 

constância do enlace espúrio, bem como parte do benefício de pensão por morte 

concedido pelo INSS. Na hipótese, ainda que o juízo rechace liminarmente o pleito, 

por considerar que a amante não pode pleitear qualquer direito nesse sentido452, é 

prudente que, ao avaliar o caso concreto e as evidências constantes dos autos, o 

magistrado possa antever a possibilidade de reforma daquela decisão e, se for o 

caso, determinar que não se dividam, até o trânsito em julgado da decisão proferida, 

os bens objeto de questionamento pela concubina, suspendendo inclusive o 

pagamento da pensão (ou ao menos a parte questionada pela amante) do INSS à 

cônjuge supérstite, dado o benefício previdenciário ser irrepetível.  

Ora, se o juiz pode agir dessa forma mesmo em um processo que tramita 

à moda tradicional, após amplo debate entre as partes, antevendo a possibilidade de 

                                            
452

 Na esteira do que vem reconhecendo reiteradamente o STJ (Resp 1.107.195-PR, Dje 27/5/2010,  
Resp 931.155-RS, DJ 20/8/2007 e REsp 1.096.539-RS, DJ 27/3/2012) e o próprio STF do (RE 
397.762-BA, Dje 11/9/2008). (Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de jurisprudência 
n. 494, 26 de março a 3 de abril de 2012). 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp+1096539
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reforma de sua sentença e prejuízos ao autor,453 por que não poderia fazê-lo em tal 

circunstância (de aplicação do art. 285-A), na qual o contraditório foi parcialmente 

derrogado, tanto no tocante ao réu como em relação ao autor?  Parece lógico que se 

aplique a ambas as situações o mesmo regime jurídico, máxime porque, em última 

análise, o direito material tutelado será o mesmo e o poder de cautela do magistrado 

deve ser idôneo para protegê-lo. 

Também não há nada que impeça a formulação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela diretamente no tribunal, após já interposta a apelação pelo 

autor, a exemplo do que ordinariamente ocorre para as ações que tramitam à 

maneira tradicional e obedecendo os mesmos requisitos e condições legais de 

admissibilidade. 

 

3.9 DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO ART. 285-A 

 

3.9.1 Requisitos 

 

3.9.1.1 Relatório, fundamentação, dispositivo e apensamento de decisões-

paradigmas 

 

A sentença proferida com esteio no dispositivo legal em análise é uma 

sentença como qualquer outra, devendo, pois, obedecer ao teor dos artigos 165 e 

458 do CPC. 

Conterá, portanto, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Ao longo 

do relatório e da fundamentação, o magistrado deverá realizar cotejo analítico entre 

as principais decisões-paradigmas (no mínimo duas) anteriormente proferidas sobre 

o assunto e o caso em que o 285-A está sendo aplicado, de molde a demonstrar que 

este é idêntico àqueles pleitos e, assim, justificar a aplicação de tal técnica de 

julgamento.  

A tarefa do magistrado será similar à da parte que maneja recurso 

especial com base na existência de dissídio jurisprudencial, com esteio na alínea “c” 

                                            
453

 Admitindo tal possibilidade, ver: ALVIM, Carreira. J. E. Tutela antecipada. 5ª ed. Curitiba: Juruá, 
2006, p. 165-173. 
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do inc. III do, art. 105 da Carta Magna.454 A principal diferença é que o julgador 

deverá demonstrar a ocorrência do “dissídio jurisprudencial” “dentro do juízo” e que 

a orientação ali prevalente é a mesma aplicada ao caso sub judice. 

Nos mesmos moldes dos arts. 541, parágrafo único do CPC, e 255 do 

RISTJ, deverão ser carreadas aos autos cópias de duas ou mais decisões-

paradigmas (autenticadas pelo próprio magistrado ou pelo escrivão)455 enfrentando o 

tema proposto e pelo mesmo viés argumentativo, de maneira a permitir que as 

partes possam aferir com precisão a similitude entre as decisões-paradigmas 

apensadas e o caso julgado.456 

Portanto, é curial que, ao aplicar essa técnica de abreviação da tutela 

jurisdicional, haja a indicação dos principais casos anteriores julgados da maneira 

tradicional (com a citação do réu) e que lastrearam, de certo momento em diante, a 

conclusão do magistrado de julgar liminarmente improcedentes todos os pleitos 

naquele sentido. 

A toda evidência, não há necessidade de citar todos os casos já julgados 

pelo magistrado, bastando que se traga à colação um número razoável de julgados 

(no mínimo dois)457 que indique o necessário amadurecimento e a depuração da 

matéria exigidos pelo dispositivo.  

Há quem entenda que basta apenas a mera indicação do número do 

                                            
454

 No mesmo sentido é a constatação de DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do 
art. 285-A do CPC, p. 134. 
455

 Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento 
comum: ordinário e sumário, v. 2, t. I, p. 129 e A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, 
p. 70. 
456

 Àqueles que entenderem ser desnecessária a existência de precedentes do próprio juízo, 
bastando que a decisão esteja alinhada com o entendimento dos tribunais superiores, será suficiente 
que a sentença proferida faça menção aos precedentes daquelas cortes invocados para julgar 
liminarmente a controvérsia, com a demonstração, igualmente, do porquê da aplicação daquela tese 
jurídica à hipótese sub judice. Não será necessária a juntada dos originais dos precedentes 
invocados na decisão, dado serem de fácil acesso, via internet, a todos que pretenderem confrontá-
los com a decisão proferida. 
457

 O STJ, porém, já entendeu ser suficiente a reprodução de apenas uma das decisões-paradigmas: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.217.828, 2ª Turma. Relator Ministro Mauro Campbell 
Marques. Brasília, DF. Julgamento DJE 27/04/2011. Acompanhando tal orientação, foi o recente 
julgado do Tribunal de Justiça paulista (SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 4004046-
35.2013.8.26.0510. Relator Des. Israel Góes dos Anjos. São Paulo, SP. Julgamento DJ 11.02.2014). 
Ainda, indo além dos precedentes supra, confiram-se os seguintes julgados do TJSP, que invocam 
ser desnecessária a juntada de qualquer decisão-paradigma, ao argumento de não se poder falar em 
nulidade sem a demonstração do prejuízo com a ausência de reprodução/citação de uma ou mais 
decisões-paradigmas: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0142736-18.2012.8.26.0100. 
Relator Des. Pedro Kodama. São Paulo, SP. Julgamento DJ 16.04.2013 e SÃO PAULO. Tribunal de 
Justiça. Apelação n. 0124330-46.2012.8.26.0100. Relator Des. José Tarciso. São Paulo, SP. 
Julgamento DJ 26.02.2013. 
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processo, do nome das partes, do juízo e do local onde foi proferida a decisão, a fim 

de que a parte sucumbente possa ter acesso à íntegra do decisum (se assim 

entender necessário), que lhe permitirá fazer o cotejo entre o seu caso e as 

decisões-paradigmas, de maneira a verificar se o requisito legal em comento foi 

preenchido.458 

No caso da aplicação do texto legal no âmbito dos tribunais, certamente 

será suficiente a singela indicação do número e demais caracteres 

individualizadores do julgado, pois não haverá dificuldade alguma, com tais 

informações, para que a parte possa ter acesso, em regra, à integra da decisão-

paradigma.  

Contudo, nos juízos de primeiro grau ainda não informatizados 

integralmente, em que a parte não consegue ter acesso ao inteiro teor da decisão 

pela internet, a não juntada do julgado-paradigma dificultará à parte autora impugnar 

a decisão contra si proferida. Aliás, mesmo que integralmente informatizado 

(independentemente da instância), pode ocorrer de o processo onde foi proferida a 

decisão-paradigma já ter sido arquivado e a parte autora não consiga acessá-la em 

tempo oportuno para atacar a decisão proferida liminarmente em seu desfavor.  

Nesse compasso, para a boa e adequada aplicação do dispositivo, é 

imperioso que o julgador, no momento em que se vale da técnica sub examine, 

apense aos autos uma cópia de cada uma das principais decisões-paradigmáticas 

que tenha proferido em hipóteses similares e no mesmo sentido. 459  E, assim 

procedendo, estará permitindo à parte prejudicada que constate o preenchimento 

dos requisitos estatuídos pelo legislador e exerça o contraditório na sua melhor 

forma.460 

A tarefa do magistrado, nessa hipótese, como dito, é similar à da parte 

que maneja recurso especial com esteio na alínea “c” do inc. III do art. 105 da 

Constituição Federal, e precisa demonstrar a ocorrência do dissídio jurisprudencial, 

                                            
458

 Arruda Alvim, por exemplo, entende que seria suficiente apenas a menção às sentenças anteriores 
e a transcrição de alguns trechos destas. (Manual de direito processual civil, p. 731). 
459

 Nesse mesmo sentido, com proveito, confira-se: FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André 
Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 58-60. Para Sérgio 
Bermudes, contudo, bastará a juntada de uma única decisão e fazer apenas referência às outras. (As 
reformas do Código de Processo Civil, p. 96). 
460

 Há, por outro lado, quem sustente a necessidade de juntada da íntegra das decisões-paradigmas 
e, também, da cópia de cada uma das respectivas petições iniciais onde aquelas foram proferidas. Cf. 
BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 197. 
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nos moldes do art. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ.  

Entender dessa maneira não significa que se está duvidando da 

idoneidade ou da boa-fé do magistrado que aplica a norma. Na verdade, ao assim 

agir, estar-se-á tão somente conferindo à parte prejudicada, com a transparência 

que se espera e se exige da prestação jurisdicional, a oportunidade de verificar se 

há, com o grau e a intensidade necessários, similitude entre as decisões.  

O juiz, como ser humano falível que é, pode seguramente equivocar-se 

no julgamento, ao inferir, na azáfama diária, que o caso julgado com esteio no art. 

285-A era idêntico aos paradigmáticos. 461  Poderá haver, v.g., argumento novo 

deduzido pelo autor, que passou despercebido pelo crivo do julgador (mas que 

possa fazê-lo refletir melhor sobre a matéria) – ainda não apreciado nas decisões 

anteriormente proferidas por ele –, o que, tout court, inviabilizaria a aplicação do 

dispositivo.462 

                                            
461

 Tal qual ocorreu no julgado a seguir transcrito, em que se reconheceu a nulidade da decisão 
proferida: “[...] a decisão utilizada como paradigma pelo juiz sentenciante, afasta a capitalização de 
juros em virtude da parte não apresentar provas de que a ré, naquela demanda, vinha cobrando juros 
de forma capitalizada (fls. 47). Na presente demanda, porém, há prova nesse sentido às fls. 28-33, 
bem como demonstração de que os juros cobrados (2,022634% ao mês e 27,1623% ao ano) estão 
acima dos juros efetivos pactuados (1,97% ao mês e 26,45% ao ano).” SÃO PAULO. Tribunal de 
Justiça. Apelação n. 990.10.391684-0, 13ª Câm. Dir. Privado. Relatora Ana De Lourdes Coutinho 
Silva. São Paulo, SP. Julgamento DJ 15.12.2010. Mais recentemente, em outro julgado em que 
também se reconheceu a nulidade da decisão proferida com base no art. 285-A, o TJSP constatou a 
ocorrência do mesmo problema: enquanto a decisão-paradigma versava acerca de ação revisional de 
contrato de abertura de crédito em conta-corrente e de outras avenças, o caso julgado buscava 
questionar cláusulas contratuais de Contrato Bancário de Financiamento de Veículo; ademais, na 
decisão-paradigma havia sido indeferido o pedido de afastamento de capitalização de juros em razão 
desta ser admissível quando pactuada, enquanto na hipótese sub judice não havia contrato juntado 
aos autos, de maneira que não se poderia dizer, de antemão, se havia ou não pactuação expressa. 
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0001988-67.2013.8.26.0142, 22ª Câmara de Direito 
Privado. Relator Roberto Mac Cracken. São Paulo, SP. Julgamento DJ 28.11.2013. 
462

 Na mesma linha do texto, também afastando a possibilidade de aplicação do dispositivo na 
hipótese de haver argumento novo não enfrentado nas decisões-paradigmas, conferir: FÉRES, 
Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-
econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 114; CAVALCANTE, Mantovanni Colares. A Sentença... 
cit., p. 101; MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de 
aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 
453, 458; FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do 
mérito: algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 55; POITTEVIN, Ana Laura González. O art. 285-A do CPC 
e os embargos de declaração. In: MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; GOMES JUNIOR, Luís Manoel (Coord.). Os poderes do juiz e o 
controle das decisões judiciais – estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim 
Wambier, p. 621. E assim ocorre, pois “[...] não parece justo que postulações de conteúdo deficiente, 
e que eventualmente tenham gerado julgamentos improcedentes, prejudiquem por automático o 
processamento de outras que abordam os mesmos fatos sob uma perspectiva hermenêutica 
diferenciada”. (MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura 
sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 108).  
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Em se tratando de requisito formal para aplicação do dispositivo em 

questão, a ausência de juntada ou transcrição da íntegra das sentenças-paradigmas 

implicará a nulidade da decisão proferida, tal qual reiteradas vezes já decidiu o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).463  

Porém, se o juiz (que possui fé pública), ao invés de juntar cópia das 

decisões-paradigmas efetuar a transcrição ou a reprodução no corpo da sua decisão 

(inclusive com a indicação da numeração do processo onde foram proferidas e 

demais dados que as individualizem) estará igualmente cumprindo a contento a ratio 

legis do dispositivo, na linha do que já decidiu o STJ.464 Apesar de não ser o ideal, 

na esteira do exposto no curso do presente trabalho, não se pode impor formalismos 

extremados na aplicação de qualquer técnica, especialmente desta (cuja aplicação 

                                            
463

 O Tribunal de Justiça paulista reconheceu a nulidade de decisão que deixou de transcrever as 
decisões-paradigmas, fazendo menção apenas a um único caso que, aliás, sequer era idêntico à 
hipótese julgada: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0000600-75.2010.8.26.0097, 11ª 
Câmara de Direito Privado. Relator Des. Moura Ribeiro, São Paulo, SP. Julgamento 17.01.2013. No 
mesmo sentido, ver: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0021515-50.2010.8.26.0161, 13ª 
Câmara de Direito Público, Relator. Souza Meirelles. São Paulo, SP. Julgamento DJ 28.11.2013 e 
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0010489-13.2011.8.26.0002, 22ª Câmara de Direito 
Privado. Relator Roberto Mac Cracken, São Paulo, SP. Julgamento DJ 26.01.2012. O mesmo tribunal 
também já chancelou a nulidade de decisão que, não obstante tivesse transcrito a sentença-
paradigma, deixou de identificá-la com a sua respectiva numeração processual. SÃO PAULO. 
Tribunal de Justiça. Apelação n. 0001988-67.2013.8.26.0142, 22ª Câmara de Direito Privado. Relator 
Roberto Mac Cracken. São Paulo, SP. Julgamento DJ 28.11.2013. 
464

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. ARTIGO 285-A DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO E ANEXAÇÃO DE CÓPIAS ALÉM 
DA TRANSCRIÇÃO DAS SENTENÇAS PROFERIDAS ANTERIORMENTE. DESNECESSIDADE. 
1. Para o acórdão recorrido, o artigo 285-A do Código de Processo Civil que, diante de inicial, 
autoriza a imediata prolação de sentença de improcedência, exigiria, implicitamente, além das 
transcrições das sentenças proferidas anteriormente e que servem de paradigma para a solução 
abreviada do feito, a juntada de cópia dessas sentenças para verificação da coincidência entre o seu 
conteúdo e o que foi reproduzido no corpo da decisão. 
2. O entendimento, embora lastreado no princípio constitucional da fundamentação das decisões 
judiciais, cria requisito que não existe na lei. 
3. A exigência legal de que sejam transcritas as sentenças anteriores já assegura a observância do 
direito fundamental em questão em seu "mínimo necessário". A transcrição das sentenças 
paradigmas já é, em regra, suficiente para revelar o processo cognitivo de subsunção realizado pelo 
julgador e também para permitir à parte a interposição de um recurso bem instruído e bem 
fundamentado. 
4. A exigência extra de que sejam juntadas as cópias das referidas sentenças, quando já houve a 
transcrição do seu conteúdo, depõe contra os princípios da celeridade e da economia processual que 
serviram justamente de inspiração para a lei. 
5. Além disso, na apelação que se interponha poderá ser contestada a transcrição, submetendo-se a 
matéria ao crivo do Tribunal. 
6. Recurso Especial provido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp n. 1.086.991, Terceira 
Turma. Relator Min. Sidnei Beneti. Brasília, DF. Julgamento DJe 06.09.2011. Na mesma linha, 
reconhecendo-se inclusive a nulidade de decisão que não reproduziu uma única decisão-paradigma 
(não bastando a mera menção a esta), ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag n. 
1.406.083, Primeira Turma. Relator Min. Benedito Gonçalves, Brasília, DF. Julgamento DJe 
28.10.2011. 
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já é naturalmente tormentosa), sob pena de dificultar sobremaneira a sua utilização 

e acabar caindo em desuso.465 

Ainda, não se desincumbirá o juiz, por óbvio, do encargo de fundamentar 

a sua decisão, como ocorre com qualquer outra decisão proferida no curso do 

processo, nos termos dos artigos 458 do CPC e 93, inc. IX, da Constituição Federal. 

Poderá, é verdade, repetir a íntegra de uma das decisões-paradigmas juntadas ao 

final da decisão então proferida. Mas não está dispensado de fazer o relatório, a 

fundamentação e o dispositivo da sentença que proferir, adequando as 

particularidades do caso julgado às dos casos paradigmáticos, a fim de demonstrar 

a similitude existente entre eles.466 

A propósito, interessante notar que, se é imprescindível a juntada do 

inteiro teor das decisões-paradigmáticas, não se poderá admitir que as decisões 

proferidas em processos que tramitam ou tramitaram em segredo de justiça sejam 

utilizadas como paradigmas, como aludido na seção 3.7.2.3. Afinal, se a parte autora 

não dispuser de meios de controle para aferir, de maneira pujante, a identidade dos 

casos (especialmente por intermédio da leitura da íntegra dos paradigmas), não se 

pode aplicar o preceptivo, sob pena de ofensa ao princípio da motivação e ao 

contraditório do autor, que, nestes termos, não poderá ao menos verificar se os 

requisitos do dispositivo foram corretamente cumpridos. 

Se aprovado o CPC projetado nos termos da sua última versão (aprovada 

em 25/03/2014 na Câmara dos Deputados), a questão será sobremaneira facilitada, 

porquanto, com a supressão da exigência de haver casos anteriores julgados pelo 

magistrado (para poder aplicar o dispositivo), bastar-lhe-á, sempre que julgar com 

base na jurisprudência (no caso dos incs. I, II, III e V do art. 333), fazer menção a 

trechos ou à ementa de uma das súmulas ou dos julgados utilizados como 

fundamento para decidir com base em tal técnica (sempre demonstrando a similitude 

                                            
465

 Certamente atento a este particular, o posicionamento do STJ vem sedimentando-se nesse 
sentido, em suas últimas manifestações, contentando-se o sodalício com a mera reprodução das 
sentenças-paradigmas. Nesse sentido, ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 
1.200.469/RJ. 2ª Turma. Relator Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques. 
Brasília, DF. Julgamento 2.5.2013 e BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp n. 
1.307.682/RN, 1ª Turma. Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Brasília, DF. Julgamento DJe 
03.12.2012. 
466

 Marcelo Andrade Feres apresenta raciocínio assemelhado ao defendido no texto. (Julgamento 
sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de 
Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 
119-120). 
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entre eles), sem necessidade da respectiva transcrição ou juntada, integralmente, 

haja vista que estes, diferentemente das decisões-paradigmas de primeira instância, 

são de fácil acesso a todos via internet. 

 

3.9.1.2 Ministério Público – participação 

 

Como é sabido, nos processos em que subsista interesse do Ministério 

Público para oficiar como custos legis (art. 82 do CPC), regra geral, é necessário 

que o magistrado determine a oitiva do representante do parquet, sob pena de 

nulidade da decisão proferida (art. 246 do CPC). 

Para o ponto que interessa ao presente trabalho, cumpre indagar se 

haverá necessidade de prévia intimação do representante do MP antes de o juiz 

decidir com base na norma em comento, nas hipóteses em que tal órgão for 

obrigado a oficiar.  

Se o interesse a justificar a intervenção ministerial for do réu, afigurar-se-á 

desnecessária em sede de primeiro grau, dada a inexistência de prejuízo em favor 

da parte a quem a sua atuação visava proteger. É dizer: o fim colimado na norma, 

que era o de proteger a parte ré, ainda que não pela via/maneira típica estatuída 

pelo legislador (que seria com a intervenção do parquet), foi atingido. Desta forma, 

nenhuma nulidade há de ser declarada nesta hipótese.  

Havendo recurso por parte do autor, porém, é oportuno que ocorra a 

intervenção do MP em segundo grau, dada a possibilidade de reversão da decisão 

favorável ao réu. 

Enfrentando problema de ordem similar (na verdade, até pior do que o 

referido linhas atrás), acerca de processo que tramitou sem requisitos formais 

mínimos exigidos para o seu processamento (como, v.g., de pressuposto de 

existência da relação processual), Bedaque enfatiza a necessidade de se observar a 

razão de ser do requisito eventualmente infringido ou ignorado, que interesses ele 

visava tutelar467 e, acima de tudo, verificar se a técnica processual, mesmo com a 

inobservância daquele, atingiu o fim desejado, conferindo proteção ao direito 

                                            
467

 “O mais importante é verificar se o vício formal ou a ausência de algum requisito substancial do 
processo podem prejudicar aquele cujos interesses serão contrariados com a concessão da tutela 
jurisdicional”. Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, 
p. 176. 
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material debatido.468 

Se assim ocorrer, o vício poderá então ser desconsiderado pelo julgador, 

que deverá pacificar as partes, julgando a questão de fundo. É dizer: o magistrado, 

ao se deparar com problema desse jaez precisará compreender a ratio legis e o 

porquê de ter o legislador estatuído este ou aquele requisito, em favor do autor ou 

do réu. E, no caso de a intenção do legislador não ter sido atingida ou malferida pelo 

não cumprimento de um dado requisito, poder-se-á julgar em favor daquele a quem 

a formalidade descumprida visava tutelar.469  

Dessa assertiva surge a seguinte questão: sucedendo dessa forma em 

relação a vícios que podem culminar na própria inexistência do processo, por que 

não admitir o mesmo raciocínio em relação a requisitos de menor tomo não 

cumpridos e que, na pior das hipóteses, podem culminar na nulidade do processo? 

De qualquer modo, se o motivo que justificou a intervenção do MP estiver 

no polo ativo da demanda, que terá o pleito julgado liminarmente em seu desfavor, 

esta intimação não pode ser dispensada, sob pena de nulidade absoluta. Antes de 

julgar o pleito liminarmente improcedente, o magistrado deverá dar vista ao 

representante do parquet, sob pena de nulidade da decisão proferida.470 

 

3.9.1.3 Amicus curiae – participação 

 

No entender de Bueno 471 , para adequar o art. 285-A ao modelo 

                                            
468

 “Assim, deve ser reconhecida a existência do processo, embora ausente pressuposto apontado 
como necessário ao próprio nascimento dele (pedido e parte, por exemplo). Também é preciso 
aceitar a possibilidade de o vício não impedir o pronunciamento do juiz sobre a relação de direito 
material, formulando a regra concreta a ser imposta às partes. Nesta medida, admissível que o 
desencadeamento de atos perante o juiz se torne mecanismo eficaz de solução de controvérsias 
ainda que ausentes outros requisitos de existência do processo. Basta tenha se efetivado o 
contraditório, com plena participação dos interessados. Se ‘a deficiência técnica do método de 
trabalho não impediu a consecução do resultado desejado, melhor desconsiderá-la’.” Cf. BEDAQUE, 
José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 223. 
469

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 177. Na 
sua lição, o que não poderá ocorrer é o autor não ter o seu pleito acolhido se o requisito faltante 
visava a exatamente protegê-lo. (Efetividade do processo e técnica processual, p. 197). 
470

 Sem fazer a diferenciação mencionada no texto, Vicente de Paula Ataíde Júnior entende ser 
necessária a intervenção do Ministério Público (antes de o juiz decidir) sempre que se verificar a 
ocorrência de uma das hipóteses do art. 82, independentemente do polo em que se encontre a parte 
que legitima a intervenção do parquet. (A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 
11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 123). 
471

 BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 65-66. 
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constitucional do processo civil seria necessária a admissão (provocada 472  ou 

espontânea) da intervenção do amicus curiae em primeira instância, perante os 

juízos em que se processarem as chamadas demandas repetitivas, antes de 

proferirem as ditas decisões-paradigmáticas, cujo teor será importado e utilizado 

para julgar um sem-número de demandas idênticas.473 Essa seria, certamente, uma 

maneira de fomentar o amplo debate acerca de um dado tema, antes de se decidir e 

estender o teor da decisão a outros casos semelhantes. Tal providência traria maior 

segurança e confiabilidade à decisão-paradigmática proferida, na medida em que se 

estaria diante de um contraditório mais robusto. 

A ideia é profícua e tende a produzir bons resultados em prol de uma 

decisão mais qualificada. Poderão os juízes, portanto, ao verificar que uma dada 

demanda vem repetindo-se, pinçar um caso-paradigma e convidar os potenciais 

interessados a nele intervir na condição de amicus curiae ou simplesmente aceitar 

eventual tentativa de intervenção (desde que plenamente justificada), como forma de 

auxiliá-lo na prolação da melhor decisão acerca do caso concreto. 

Por outro lado, não parece razoável entender que a intervenção do 

amicus curiae seja necessária ou impositiva para afinar a aplicação do art. 285-A ao 

modelo constitucional do processo. Esse pensamento se justifica porque, apesar de 

salutar, tal exigência não pode ser considerada obrigatória, sob pena de se criar 

requisito (para aplicação do dispositivo) inexistente na legislação ordinária e no 

diploma constitucional.  Isto sem falar nas dificuldades de ordem prática que essa 

exigência criaria, na medida em que certamente faltariam entidades suficientes para 

                                            
472

 “Quero crer que a forma mais correta de o magistrado agir neste particular é fazendo publicar 
editais de convocação de entes representativos da sociedade civil organizada e dos interesses 
específicos das pessoas estatais e governamentais para que apresentem, perante seu juízo, as teses 
favoráveis ou contrárias sobre a específica questão jurídica sub judice. O Ministério Público e a 
Ordem dos Advogados do Brasil podem (melhor: devem) ser oficiadas para que possam, querendo, 
levar ao ‘juízo’ uma proposta de solução para aquela tese jurídica. Sua representatividade e seu nível 
de atuação como ‘funções essenciais da Justiça’ são parte integrante do ‘modelo constitucional do 
processo’, como fazem ver os arts. 127 e 133 da Constituição Federal, respectivamente.” Cf. BUENO, 
Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 65-66. 
473

 E tal intervenção se justificaria, pois “[...] ele, o amicus, terá condições de representar adequada e 
suficientemente todos os interesses daqueles que não têm condições e, às vezes, sequer 
necessidade de vir a juízo em um determinado momento para sustentar uma ou outra tese jurídica. A 
oitiva prévia daqueles entes ou pessoas que podem fazer as vezes do amicus curiae, constatada 
concretamente a adequada representatividade dos interesses, que, repito, serão afetados em alguma 
medida pela decisão ‘paradigmática’ a ser proferida, é o que basta para que se afine a aplicação do 
comando do art. 285-A nos “casos repetitivos. O princípio do contraditório no seu sentido atual, de 
‘cooperação’, resta, na espécie, ‘presumido’ ou, como me parece mais adequado tratá-lo, 
‘institucionalizado’.” (BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo 
Civil, p. 65). 
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exercer tal papel nos mais diversos juízos em país de dimensões continentais como 

o nosso.474 

 

3.9.2 Natureza do julgamento: improcedência ou extinção sem julgamento de 

mérito? 

 

Há, na doutrina, quem questione a natureza do julgamento proferido em 

hipóteses como a do art. 285-A, ao argumento de que, a exemplo do que se verifica 

quando o juiz acolhe a prescrição ou decadência, a decisão seria proferida com grau 

de “cognição” sumária. 

Pela letra da lei, não obstante o “procedimento” seja sumário e inexista a 

citação do réu, o julgamento será de mérito (art. 269, inc. I, do CPC). Contudo, como 

dito, há quem discorde de tal disposição legal, como Sá e Pimenta475, para quem o 

julgamento pleno de mérito só poderá ocorrer com a integração do réu ao processo. 

Sem a formação do contraditório, teria havido apenas cognição sumária.  

Para estribar o raciocínio, referidos articulistas fazem um paralelo com a 

prescrição, invocando lição de Watanabe476, que afirma que o reconhecimento da 

prescrição só poderia ser apto a proporcionar um julgamento de mérito se o 

magistrado, ao decidir, além da prescrição, reconhecesse a inexistência do direito 

material debatido. Seria, por assim dizer, como se ele dissesse: “o direito existe, mas 

não pode ser tutelado por se encontrar prescrito”. De outra banda, caso o 

julgamento se ativesse ao reconhecimento da prescrição sem maior divagação 

acerca do direito material, o julgamento não seria de mérito: o autor seria carecedor 

da ação, por ausência de interesse de agir.477 

Sá e Pimenta concluem que, com a aplicação de tais primados para o 

caso do art. 285-A, na hipótese de o juiz julgar com base em precedente do próprio 

órgão decisor, partindo da premissa de que os fatos ocorreram da maneira como 

                                            
474

 No mesmo sentido: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do 
CPC, p. 93. 
475

 SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 138, 142. 
476

 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 94. 
477

 SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 143. 
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narrada pelo autor, estar-se-ia a realizar um julgamento hipotético478  sem maior 

análise acerca da questão fática e enfrentamento propriamente dito da relação 

jurídica de direito material debatida naquele processo (afinal, o magistrado estaria 

apenas “importando” a decisão de outro processo). E, se é assim, o julgamento 

realizado in statu assertionis e sem a oitiva do réu não poderia ser considerado “de 

mérito” para aludidos autores. Reputam ainda ser a decisão proferida, nestas 

condições, como não apreciadora do mérito, sendo o caso de reconhecimento da 

impossibilidade jurídica do pedido e, consequentemente, da impossibilidade de 

ocorrência da coisa julgada material.479 

O entendimento, apesar de respeitável, não pode prevalecer. Primeiro, 

porque viola disposição de lei expressa em sentido contrário. Tanto no caso da 

prescrição, como no caso sub examine, o CPC foi textual ao preconizar que o 

julgamento ocorrido seria sempre de mérito. 480  E, ainda que se admita no 

ordenamento pátrio a aplicação da teoria da asserção da maneira pretendida481, não 

é possível dizer, de antemão, que os pedidos julgados com base no artigo 285-A 

seriam sempre juridicamente impossíveis, como quer a citada doutrina482, ou sequer 

enquadráveis em uma das outras duas condições da ação.483 Segundo, porque tal 

                                            
478

 SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 144. 
479

 SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 144. Com 
semelhante foco de análise, Henrique Fagundes Filho também entende faltar uma das condições da 
ação no caso do julgamento com base no art. 285-A. Conclui, contudo, que a condição faltante seria 
o interesse de agir. (A sentença do art. 285-A do CPC. In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os 
poderes do juiz e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 1.120). 
480

 Também, entendendo haver julgamento de mérito no caso em exame, ver: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 118-119 e DONOSO, Denis. Julgamento 
prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 147. 
481

 Aliás, é oportuno lembrar, neste particular, que: “A sentença de carência da ação, para os 
assertistas, pode ser proferida em qualquer fase do procedimento, mas para que não caracterize 
exame de mérito, a análise do preenchimento ou não das condições da ação deve ser feita à luz do 
afirmado pelo autor na petição inicial, com cognição sumária”. (COSTA, Susana Henrique. Condições 
da ação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 47). Para um maior aprofundamento sobre aludida teoria, 
consultar, na mesma obra, páginas 42 usque 52. 
482

 Mesmo porque a impossibilidade jurídica, deveras, entre as três condições da ação, afigura-se a 
hipótese mais remota e difícil de ocorrer (tanto que, com o tempo, Liebman acabou abrindo mão dela, 
entendendo estar incluída no interesse de agir), especialmente, in casu, quando se se tratar de 
pedido que vem sendo rechaçado pelo Poder Judiciário, mas não porque o ordenamento não permite 
que ele seja formulado (como ocorre, v.g., quando se cobra uma dívida de jogo), mas sim porque 
inexiste o alegado direito material. Com raciocínio similar e também discordando da tese de que o 
julgamento com base no art. 285-A implicaria o reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido, 
ver: CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis, p. 100-101. 
483

 Nesse compasso, caso o julgador constate que inexiste uma das condições da ação (no princípio 
ou no fim do processo), o mais correto, de acordo a opção legislativa do nosso sistema (que, 
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posicionamento esvazia por completo o dispositivo, na medida em que não pacifica 

em definitivo o direito subjacente à ação e não faz coisa julgada material; viola, 

portanto, a própria ratio legis que justificou a criação do dispositivo, que era a de 

outorgar maior eficiência, racionalidade e celeridade nos julgamentos do Poder 

Judiciário. Terceiro, apesar de o juiz estribar-se em experiência anterior (quando 

julgou outros casos absolutamente idênticos), não se pode taxar tal julgamento de 

hipotético, com se o juiz estivesse “supondo” que o quadro fático da questão sub 

judice seria o mesmo das anteriores. O julgamento, nestas condições, não se trata 

de algo incerto ou conjectural. Ao revés, o que ocorre é a simples constatação, por 

parte do magistrado, de que a demanda na qual pretende aplicar a técnica do art. 

285-A envolve exatamente a mesma pretensão por ele apreciada exaustivamente e 

refutada em demandas pretéritas, com cognição plena e esgotamento das teses que 

possivelmente poderiam convencê-lo do contrário (ou seja, da viabilidade do pleito 

formulado).484 E, se é assim, o legislador presume a desnecessidade de citação do 

réu, até porque a decisão proferida não o prejudica.485 

Ademais, tal qual ocorre com a decisão que indefere a inicial em virtude 

da prescrição (art. 295), não se pode taxar a hipótese como de cognição sumária 

apenas porque o julgamento é feito com base no procedimento expedito do art. 285-

A. Em tais circunstâncias, o que é sumário (ou sumaríssimo, como diz Carvalho), 

rigorosamente, é o procedimento e não propriamente a cognição, que terá sido a 

mais completa possível, nos moldes do estatuído e autorizado pelo legislador.486  

 

3.9.3 Ônus sucumbenciais 

 

Ao julgar a causa com esteio na técnica em estudo, o juiz também deverá 

dispor sobre os encargos sucumbenciais. Quanto às custas, serão suportadas pelo 

autor, na condição de sucumbente e único litigante presente no processo. Como foi 

vencido, não poderá reaver o valor gasto até aquele momento. 

Por outro lado, como não chegou a haver o ingresso do réu na relação 

processual, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios. Mesmo 

                                                                                                                                        
ontologicamente falando, talvez possa até ser questionada, mas, rigorosamente, deve ser 
respeitada), é extinguir o feito sem julgamento do mérito. 
484

 CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis, p. 100. 
485

 CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis, p. 100. 
486

 Nessa mesma linha, ver: CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis, p. 99-100. 
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porque, como ainda não houve atuação de advogado algum em favor do réu até 

aquele momento, se a verba honorária fosse fixada e o autor não chegasse a 

recorrer da decisão proferida, não existiria advogado nos autos para executar tal 

verba. 

Havendo recurso por parte do autor, o réu será chamado a integrar o polo 

passivo da demanda e, doravante, passará então a responder por todos os encargos 

e consectários legais decorrentes da sua atuação. 

Se provido o recurso para julgar procedente o pleito formulado em 

primeiro grau, custas e despesas (inclusive as de preparo) deverão ser suportadas 

pelo réu, a teor do art. 20 do CPC. Nesta hipótese, deverá o tribunal também fixar, 

independentemente de pedido neste sentido (pois é consequência inexorável do 

resultado do julgamento), a verba honorária devida ao causídico que representa o 

autor.487 

Se provido o recurso apenas para anular a decisão proferida (v.g., por 

indevida aplicação do art. 285-A) e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, 

caberá ao juiz, no momento da decisão final, decidir acerca das despesas 

processuais e honorários. 

Se improvido o recurso do autor (mantendo-se a improcedência liminar), 

por força do princípio da causalidade e tendo havido ingresso nos autos e efetiva 

atuação do advogado do réu, o juiz deverá fixar honorários em favor deste 488 , 

independentemente de pedido ou de recurso por parte do réu.489 

A exemplo dos juros, das custas e da própria correção monetária, a 

fixação dos honorários independe de pedido expresso e se entende implicitamente 

incluída nos pedidos, ainda que não expressamente deduzida pela parte. Por isso, a 

fixação, em primeira mão, da verba honorária pelo tribunal, sem que a parte tenha 

manejado recurso contra tal capítulo ou realizado requerimento expresso neste 

                                            
487

 No mesmo sentido, ver: BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência 
da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: 
estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.332. 
488

 Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça paulista: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 
Apelação n. 0034895-76.2010.8.26.0053, 10ª Câmara de Direito Público. Relator Torres de Carvalho. 
São Paulo, SP. Julgamento 26.03.2012. 
489

 Se, porém, o réu não tiver constituído advogado para representá-lo, a verba obviamente não será 
devida.  
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sentido nas suas contrarrazões490, não viola o princípio da reformatio in pejus em 

tais circunstâncias, na medida em que o pedido foi devolvido automaticamente, por 

força do chamado efeito translativo.  

A hipótese, ao que parece, tem similitude com o ocorrido nos juizados 

especiais cíveis estaduais, onde são fixados honorários sucumbenciais somente 

após a interposição de recurso pela parte vencida (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).  

 

3.9.4 Coisa julgada 

 

Apesar de a decisão ser proferida no momento em que o juiz tem o 

primeiro contato com a demanda e apenas com base na versão estampada na 

exordial (in statu assertionis), afigura-se pronunciamento apto a transitar em julgado 

materialmente, pois implica uma das situações do art. 269. É o mesmo que sucede 

com a sentença que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência. 

Na esteira do já explicitado na seção 3.9.2, não se trata de cognição 

sumária a exercida no caso do dispositivo em estudo. Na verdade, o que é sumário 

é o procedimento. Desta forma, exauridos todos os atos necessários e previstos pelo 

legislador para o tal procedimento sumário, a cognição será plena e exauriente, 

inclusive por força de expressa opção legislativa. O legislador quis que fosse dessa 

forma, certamente para colocar fim ao litígio e pacificar as partes. Tanto isto é 

verdade que, diferentemente da sistemática estatuída para as hipóteses de 

indeferimento da inicial, aludidas no art. 295 do CPC (que, à exceção da prescrição 

e da decadência, não fazem coisa julgada material), no art. 285-A há previsão de 

integração do réu ao processo em caso de recurso por parte do autor, a demonstrar 

a intenção do legislador de ver a questão dirimida com ares de definitividade.491 

Aliás, se a decisão que reconhece a prescrição ou a decadência faz coisa 

julgada material mesmo sem enfrentar diretamente a questão de fundo deduzida 

                                            
490

 Admitindo que o pedido de fixação da verba honorária fosse feito mediante simples requerimento 
em sede de contrarrazões, ver: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0007517-
14.2011.8.26.0053, 6ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Israel Góes dos Anlos. São Paulo, 
SP. Julgamento 23.04.2012. 
491

 Com raciocínio semelhante, confira-se: MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência 
uniformizada como estratégia de aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Coord.). Direito jurisprudencial, p. 459. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, contudo, 
entendem que na hipótese de não ter havido citação do réu, consuma-se unicamente a coisa julgada 
formal, eis que sem a citação o processo não existiria para o réu e poderia, inclusive, ser reproposto 
pelo autor. (Código de processo civil comentado, p. 668). 
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(por isso é comumente chamada pela doutrina de “falsa” decisão de mérito), a 

fortiori, tal efeito deve ser também extraível da decisão que julga com base no art. 

285-A, afinal, neste caso, há enfrentamento direto e explícito da questão de direito 

material controvertida, com expressa rejeição do pedido deduzido (art. 269, inc. I, do 

CPC). 

A reforçar o acerto do sustentado linhas atrás, vem o fato de que, se tal 

decisão transitar materialmente em julgado, no futuro poderá ser aproveitada pelo 

réu, caso venha a ser novamente deduzido pleito dessa natureza pela parte autora 

sucumbente. Evita-se, pois, a renovação da demanda com nítida tentativa de burlar 

o sistema. 

Do exposto, é forçoso concluir, com Marinoni e Mitidiero, que “a sentença 

de improcedência é obviamente de mérito (art. 269, I, CPC) e pode adquirir a 

qualidade de coisa julgada material (art. 467, CPC)”492, com todos os efeitos e 

corolários a ela imanentes, inclusive com a incidência do art. 474 do mesmo diploma 

legal493. 

 

3.9.5 Cientificação do réu após o trânsito em julgado 

 

Apesar de não existir disposição legal expressa a respeito, ocorrendo o 

trânsito em julgado da decisão sem que o autor tenha dela recorrido, deverá haver a 

comunicação do réu, posteriormente, para que possa dela se valer, em caso de 

indevida repropositura da demanda pelo autor.494 

A doutrina, de maneira tranquila, tem entendido ser aplicável à hipótese, 

                                            
492

 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil – comentado artigo por 
artigo, p. 295. Concluindo em igual sentido, ver: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do 
processo e da sentença, p. 118-119; BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código 
de Processo Civil, p. 74; FUX, Luiz. A reforma do processo civil. , p. 28; BERMUDES, Sérgio. As 
reformas do Código de Processo Civil, p. 97; DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise 
do art. 285-A do CPC, p. 147 e Matéria controvertida unicamente de direito, casos idênticos, dispensa 
de citação e seus efeitos – Primeiras impressões sobre a Lei 11.277/06. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 38, maio 2006, p. 48; NOGUEIRA, Gustavo Santana. A 
improcedência manifesta do pedido. In: _____ (Coord.). A nova reforma processual, p.142. 
Entendendo, por outro lado, não haver coisa julgada na hipótese, confira-se: FAGUNDES FILHO, 
Henrique. A sentença do art. 285-A do CPC. In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do 
juiz e o controle das decisões judiciais, p. 1.100; SÁ, Djanira Maria Radamés de; PIMENTA, Haroldo. 
Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, 
RT, n. 133, março 2006, p. 143-144. 
493

 BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo Civil, p. 93. 
494

 O CPC projetado corrige a falha, prevendo tal intimação no art. 333, § 2º: “Não interposta a 
apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241.” 



 

 

 

192 

por analogia, o art. 219, § 6º, do CPC, que determina a realização da comunicação 

do réu nas hipóteses de decisão liminar sumária reconhecendo a ocorrência da 

prescrição.495  

A exigência de que tal comunicação ocorra, aliás, segundo frisa 

Carvalho496, estaria a indicar o caráter de imutabilidade, com força de coisa julgada 

material (que tal julgamento terá), de molde a permitir ao réu que dele se valha em 

caso de repetição da ação.  

Não ocorrendo comunicação ao réu, não há prejuízo dos efeitos 

produzidos por tal decisão tampouco no tocante à coisa julgada material, que 

ocorrerá assim mesmo.497 É caso de mera irregularidade que, em última análise, 

apenas impedirá o réu de alegar a mesma matéria em futura demanda, por ausência 

de conhecimento do ocorrido.  

Para Bermudes, porém, aludida decisão não poderá transitar em julgado 

antes de intimado o réu, a fim de que ele possa, no prazo de cinco dias (contados da 

sua intimação), apresentar embargos declaratórios ou arguir eventuais matérias 

capazes de comprometer a eficácia da decisão proferida, como impedimento do juiz, 

incompetência absoluta do juízo ou nulidades insanáveis.498 

Apesar de respeitável a opinião do autor, a prevalecer tal ilação, estar-se-

ia criando um requisito nem desejado nem instituído pelo legislador para a 

ocorrência do trânsito em julgado nestas circunstâncias e na hipótese do art. 219, § 

6º (no qual se determina expressamente que a intimação ocorrerá apenas “após o 

                                            
495

 Por todos, ver: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 119; 
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Julgamento de causas repetitivas: improcedência prima facie. In: JORGE, 
Flávio Cheim; DIDIER JUNIOR, Fredie; RODRIGUES, Marcelo Abelha (Coord.). A terceira etapa da 
reforma processual civil: comentários às Leis n. 11.187 e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, 
de 2006, p. 60; CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do 
CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 62; MADRID, Daniela Martins. 
Reestudo da citação como pressuposto processual. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 47, fev. 2007, p. 15. 
496

 CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis, p. 101. 
497

 SOUZA, Gelson Amaro de. Validade do julgamento de mérito sem a citação do réu. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 111, jul.-set. 2003, p. 76; MADRID, Daniela Martins. Reestudo da citação 
como pressuposto processual. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 47, 
fev. 2007, p. 15. 
498

 BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo Civil, p. 93. Na sequência, o autor  
completa o raciocínio: “Não se ignorem hipóteses que dariam outro desfecho à ação, houvesse o réu 
comparecido. Por exemplo, se ele pretendesse reconhecer a procedência do pedido, ou celebrar 
transação com o seu adversário. Nada obsta a que assim proceda, no quinquídio seguinte à sua 
intimação. Neste caso, o juiz proferirá uma segunda sentença, compatível com a vontade 
superveniente do réu ou das partes, validamente manifestada.”. (As reformas do Código de Processo 
Civil, p. 93). 
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trânsito”). Como se não bastasse, estar-se-ia fomentando possível e estéril debate, 

por parte do réu, em relação à decisão proferida que lhe é absolutamente favorável, 

obrigando-o a constituir advogado e eternizando o desenlace da contenda.  

Nessa linha, a decisão passará em julgado como ordinariamente ocorre, 

depois de transcorridos quinze dias da publicação da decisão, e, neste caso, 

independentemente da intimação do réu porque assim quis o legislador. E se, 

hipoteticamente, houver algo na decisão proferida que possa, de alguma forma, 

prejudicar o legitimado passivo, esta não será a ele oponível, a teor do art. 472 do 

CPC. Tal decisão existe, é válida (assim como o processo em que foi proferida, 

como demonstrado na seção 2.3), mas não é eficaz em relação ao réu naquilo que 

lhe for contrária, por não ter ele participado do processo em que foi prolatada.499 

 

3.9.6 Ação rescisória 

 

Conforme ficou evidenciado anteriormente, se é verdade que a decisão 

proferida com esteio em tal técnica de julgamento faz coisa julgada material, 

havendo inclusive obrigação de comunicação do réu acerca do trânsito em julgado 

(na hipótese de não interposição de recurso pelo autor), é de se concluir que ela 

poderá ser atacada por meio de ação rescisória, na forma do art. 485 e seguintes do 

CPC.500 

No tocante à coisa julgada, é de extrema importância que se faça cumprir 

o previsto na seção anterior, intimando-se o réu acerca do trânsito em julgado 

(quando o autor não recorrer da decisão proferida), a fim de evitar manobras da 

parte autora, no sentido de veicular novamente pedido já julgado improcedente, na 

esperança de que ele seja distribuído para outro juízo e tenha diferente sorte. E, se 

isso ocorrer, quer parecer que, havendo duas coisas julgadas contraditórias (a 

primeira afastando e a segunda acolhendo o mesmo pleito), deverá prevalecer a 

última (proferida, aliás, com a citação do réu), a não ser que o réu descubra a 

                                            
499

 Afinal, como lembra Daniela Martins Madrid: “A ciência ao réu depois do julgamento do mérito sem 
a sua citação é apenas para lhe dar conhecimento da existência e da validade do processo e de seu 
julgamento no qual se materializou a coisa julgada. Não serve esta comunicação para dar validade e 
existência ao próprio processo, como sustentam alguns autores, porque o processo existiu e teve 
incontestável validade, antes de qualquer citação do réu”. (Reestudo da citação como pressuposto 
processual. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 47, fev. 2007, p. 16). 
500

 No mesmo sentido, ver: BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo Civil, p. 93. 
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existência da primeira ação (cuja decisão lhe foi favorável) antes de escoado o 

biênio decadencial e proponha ação rescisória contra a decisão proferida na última 

ação, a fim de poder afastá-la e fazer prevalecer a anteriormente proferida. 

Por derradeiro, é interessante notar que o não cumprimento de algum dos 

requisitos encartados na letra e no espírito do art. 285-A por parte do juiz, quando 

aplica referida técnica de julgamento, pode dar ensejo ao manejo de ação rescisória 

com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC, na esteira do que entendeu o TJSP, em 

recente julgado.501 

 

3.10 A CITAÇÃO DO RÉU E A SUA ATUAÇÃO 

 

3.10.1 Efeitos (art. 219 do CPC) 

 

Conforme se infere da literalidade do art. 219 do CPC, a citação válida (a 

qual, como já demonstrado na seção 2.3, não se trata de condição indispensável 

para que o processo possa existir) tem as seguintes finalidades: a) tornar prevento o 

juízo; b) induzir litispendência; c) tornar litigiosa a coisa; d) constituir em mora o 

devedor; e) interromper a prescrição. Além desses efeitos, a doutrina acrescenta 

ordinariamente outros três502: f) estabilização subjetiva da ação (apenas podendo 

ser alteradas as partes nas hipóteses expressamente previstas em lei); g) 

estabilização objetiva da demanda (não se poderá admitir, como regra, a alteração 

do pedido e da causa de pedir); h) complemento da relação processual (a relação, 

que no princípio era apenas entre autor e juiz, passa a contar com um novo 

integrante). 

 

3.10.1.1 Prevenção do juízo e reunião dos processos  

 

Inicialmente, convém recordar que a aparente contradição existente entre 

                                            
501

  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Ação rescisória n. 0310695-57.2011.8.26.0000, 33ª Câmara de 
Direito Privado. Relator Hamid Bdine, São Paulo, SP. Julgamento 27.01.2014. Do voto condutor, 
verifica-se que: “[...] a r. sentença deixou de transcrever as sentenças paradigmas em que se baseou 
para realizar o julgamento, não sendo suficiente para tanto a afirmação do ilustre sentenciante de que 
a matéria não é inédita naquele juízo [...]. Assim sendo, de rigor a anulação da r. sentença proferida, 
passando-se ao julgamento em segundo grau”. 
502

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 158. 
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o art. 106 e 219 do CPC (acerca da prevenção) é resolvida da seguinte maneira: se 

as ações correrem na mesma comarca, ficará prevento o juízo que primeiro 

determinou a citação; já, em se tratando de cidades diferentes, a prevenção ocorrerá 

no juízo que primeiro realizou a citação do réu.503 

Pois bem. E, na hipótese de aplicação da técnica em estudo, como se 

determinará qual o juízo prevento se ainda não existe a citação quando proferida a 

decisão que indefere liminarmente a exordial?  

Tramitando as ações no mesmo local (juízo), entende-se ainda não ser 

possível falar em prevenção no momento em que o magistrado profere a decisão 

liminar, haja vista inexistir o despacho que ordena a citação (art. 106). Aquela 

ocorrerá, deveras, apenas no momento em que o autor recorre da decisão proferida 

e o juiz ordena a citação do réu. Já, se tramitarem em locais diversos, a prevenção 

apenas ocorrerá com a citação válida (arts. 219 e 263).504 

A reunião de processo por força de eventual conexão ou continência 

(determinada pelo art. 253, inc. I), contudo, não ocorrerá quando aplicado o art. 285-

A. Isto porque, o motivo que justifica a reunião dos processos, em caso de conexão 

(art. 103) ou continência (art. 104), é o de evitar decisões contraditórias em 

demandas com objetos ou causa de pedir assemelhados ou coincidentes. E, na 

hipótese aludida, como a decisão já foi proferida liminarmente, não há que se falar 

em reunião de processos, a teor da Súmula 305 do STJ.505  

Também há de ser aplicada, in casu, a regra do art. 253, inc. II, do CPC, à 

qual se deve conferir interpretação ampliativa. Primeiro, porque se um julgamento 

sem apreciação do mérito é hábil a gerar tal efeito, a fortiori, um julgamento com 

apreciação do mérito tem de, igualmente, deflagrar tal corolário. Segundo, o motivo 

que justificou a criação do dispositivo é o mesmo que impõe a sua aplicação à 

hipótese sub examine: evitar que o autor formule um dado pleito e, tendo 

conhecimento que foi distribuído perante um determinado juízo, que possui 

entendimento contrário, apresse-se para desistir da ação e, a posteriori, distribua 

nova ação na esperança de que a ação se processe perante juiz com entendimento 
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 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 159-160. 
504

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 160. 
505

 Súmula 305 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 
julgado”.  
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favorável ao pedido inaugural, em flagrante violação ao princípio do juiz natural.506 

 

3.10.1.2 Litispendência 

 

Decorre da interpretação teleológico-sistemática do art. 219, em 

consonância com os arts. 87, 263 e 301, § 3º, do CPC, entendimento de que a 

litispendência já se considera existente (ao menos para o autor) desde o momento 

da propositura da ação, independentemente de já ter havido o chamamento do réu 

ao processo. Posteriormente, com a citação do réu, a lide poderá ser considerada 

pendente em relação a ele também.507 

Se é assim, independentemente de o julgamento ter sido feito com ou 

sem a aplicação da técnica em estudo, a litispendência deverá ser reconhecida caso 

seja reproposta ação com os mesmos pedidos de demanda já em curso, devendo a 

última ser extinta sem julgamento de mérito. 

 

3.10.1.3 Litigiosidade da coisa  

 

Na mesma linha do explicitado na seção anterior, a litigiosidade da coisa 

ou do direito controvertido deverá ser considerada existente para o demandante, a 

partir do ajuizamento da ação, e para o réu, no momento em que ocorrer a sua 

citação.508 

Dessa forma, como se nota, a aplicação da técnica em comento também 

não interfere nas regras da litigiosidade da coisa, que serão rigorosamente as 

mesmas. 

 

3.10.1.4 Constituição do devedor em mora 
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 Também, manifestando-se pela aplicação do art. 253, inc. II, à hipótese do art. 285-A, confira-se: 
KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Breve análise sobre alguns aspectos polêmicos da 
sentença liminar de improcedência (artigo 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 41, agosto 2006, p. 76. Contrário a tal aplicação extensiva do dispositivo, é o 
pensamento de DONOSO, Denis. Matéria controvertida unicamente de direito, casos idênticos, 
dispensa de citação e seus efeitos – Primeiras impressões sobre a Lei 11.277/06. Revista Dialética 
de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 38, maio 2006, p. 46-47. 
507

 Nesse diapasão, ver Milton Sanseverino e Roque Komatsu (A citação no direito processual civil, p. 
117). 
508

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 171. 
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Existem dois tipos de mora: a chamada mora ex re (ou in res ipsa), 

incidente nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, e a mora ex persona, 

que se evidencia quando a obrigação não tiver data certa para vencimento ou ainda 

não puder ser cumprida por algum outro motivo. Na primeira hipótese, a mora 

decorre da própria lei, enquanto na segunda, para constituição do devedor em mora, 

exige-se notificação, protesto ou propositura da ação em face do devedor, para 

constituí-lo em mora (o que ocorrerá, neste último caso, com a citação).509 

No tocante a tal particular, parece não haver reflexos dignos de análise 

nesta sede, haja vista que no caso da mora ex re, esta existirá antes mesmo do 

ajuizamento da ação e não dependerá da citação para ocorrer. Já, em relação à 

mora ex persona, esta continuará a ocorrer normalmente mediante interpelação ou 

com a citação do réu. A diferença em relação à primeira é que, se o autor não 

recorrer da decisão proferida, ela não chegará sequer a ocorrer, o que, aliás, parece 

mais lógico, na medida em que a decisão proferida reconheceu a inexistência do 

direito material que funda a ação.510 

 

3.10.1.5 Interrupção da prescrição 

 

Quando veio a lume o Código Civil vigente, em 2002, discutiu-se muito 

acerca da disciplina do art. 202, inc. I, para saber se o novel diploma teria ou não 

revogado a regra do art. 219 do CPC, no tocante à eleição da citação como marco 

interruptivo da prescrição. Enquanto o primeiro dispositivo diz que a prescrição se 

interromperá por despacho do juiz, o último afirma que tal ocorrerá com a citação 

válida. 

Muito já se discutiu e ainda se discute sobre tal particular. Uma parcela da 

doutrina diz que nada mudou, continuando a citação a ser considerada como marco 

interruptivo da prescrição, cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação. Há 

quem diga, por outro lado, que apesar de a citação continuar a ser o momento em 

que a prescrição se interrompe os seus efeitos retroagiriam, porém, apenas até a 

data do despacho que a ordena. Por fim, subsiste uma terceira corrente, 

                                            
509

 Nesse sentido, ver: NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 
3. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 360 e  SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Juros no direito brasileiro. 2. 
ed. São Paulo: RT, 2008, p. 134. 
510

 Com raciocínio similar, confira-se: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 
285-A do CPC, p. 173. 
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sustentando que, doravante (após a vigência do novo Código Civil), seria o 

despacho inicial o responsável pela interrupção da prescrição, o qual retroagiria (a 

exemplo da primeira corrente) até a data do ajuizamento da demanda.511  

À exceção do segundo, qualquer dos outros dois posicionamentos 

referidos parece possível de ser admitido na sistemática brasileira, dado 

reconhecerem que, independente do marco interruptivo eleito pelo legislador (a 

citação ou o despacho que a determina), ambos inegavelmente retroagirão à data da 

propositura da ação. 

Assim ocorre, pois não faz sentido que se condicione o efeito interruptivo 

da prescrição a fatos alheios à vontade das partes e que, não raro, independem 

delas para ser prontamente praticados/realizados. Com efeito, é certo que a parte 

deve providenciar o quanto lhe for solicitado para a prática de todos os atos (e não 

apenas a citação) que se fizerem necessários para o adequado processamento da 

causa, durante o seu curso, sob pena de responder por sua desídia. Porém, não 

pode ser apenada pela demora ou prática defeituosa de um dado ato sem que tenha 

concorrido para tanto.  

Aceitar o posicionamento ora combatido (de que a interrupção da 

prescrição retroagiria apenas até a data do despacho inicial) significa admitir que a 

demora do juiz em proferir o despacho liminar em um dado processo seria suficiente 

para ceifar esta ou aquela pretensão formulada em juízo, mesmo tendo sido 

distribuída a ação dentro do prazo legal. Violaria o próprio princípio da isonomia tal 

ilação, pois faria com que o jurisdicionado de um juízo mais rápido no 

processamento das causas fosse beneficiado em relação a outros, cujas causas 

fossem processadas em juízos não tão eficientes, que levam meses para exarar o 

despacho inicial. 

Tal posicionamento deve prevalecer, aliás, em qualquer juízo onde esteja 

a se processar a causa. Independentemente de haver ou não mais de uma vara no 

local, o efeito interruptivo deve retroagir, sempre, até a data da distribuição. Esta, 

aliás, é a adequada leitura do art. 263 do CPC (quando diz que “considera-se 

proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou 

simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara”) em conjunto com os 

                                            
511

 Para um melhor detalhamento acerca das três correntes referidas, confira-se: DONOSO, Denis. 
Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 178-180. 
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demais ditames que norteiam nossa sistemática processual e à luz da Constituição 

Federal, sob pena de se incorrer no mesmo problema aventado no parágrafo 

anterior e arrostar o princípio da isonomia.512 

Tudo isso, enfim, apenas para dizer que na hipótese do art. 285-A, em 

regra, a interrupção da prescrição não ocorrerá, pois nem a citação nem o despacho 

que a determinou terão ocorrido no momento em que foi proferida a sentença liminar 

de improcedência.513 E o fato de não ter ocorrido o marco interruptivo da prescrição 

não prejudica em nada o réu, pois a pretensão inaugural já terá sido rechaçada com 

base em uma decisão proferida com cognição mais intensa e exauriente do que o 

eventual acolhimento da prescrição no futuro. 

Posteriormente, por outro lado, caso haja interposição de recurso pelo 

autor contra o decisum liminarmente proferido, a citação do réu terá aptidão para 

interromper a prescrição, com retroação de tais efeitos à data da propositura da 

ação. 

 

3.10.2 O réu é citado ou intimado? 

 

Segundo preconiza o art. 213 do CPC: “Citação é o ato pelo qual se 

chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender”. Por outro lado, a teor do 

art. 234 do mesmo Codex: “Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e termos do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa”. 

Como observa Neves514, em regra, a citação é acompanhada de uma 

intimação, o que, porém, não significa dizer sejam a mesma coisa ou que isto deva 

sempre ocorrer. Enquanto a primeira se presta apenas para integrar o réu ao 

processo, a segunda geralmente impõe a prática de um dado ato (a qualquer das 

partes), sob as penas da lei. Na reconvenção, por exemplo, não há citação do 

                                            
512

 Entendendo de forma similar à sustentada no texto, mas aplicando a literalidade do art. 263, é o 
pensamento de Denis Donoso: “Destarte, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura 
da ação, que corresponde ao momento em que a petição inicial é despachada pelo juiz, ou 
simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara (art. 263 do CPC), independentemente do 
tempo que transcorrer entre o ajuizamento da ação e a determinação da citação do réu para 
responder ao recurso”. (Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 183). 
513

 Há quem entenda, aliás, que a própria sentença proferida seria o marco interruptivo da prescrição: 
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento 
imediato de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 104. 
514

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 
apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 208. 
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reconvindo, porquanto já se encontra integrado ao feito; ele é apenas intimado para 

apresentar resposta. 

Na situação do art. 285-A não ocorre de maneira diversa. A citação, na 

condição de um dos atos de maior importância praticados no processo, tem o 

objetivo de trazer o legitimado passivo para dentro da relação jurídico-processual, 

enquanto a intimação, no caso (ocorrida de maneira concomitante àquela), é para 

ele responder ao recurso manejado pelo autor, haja vista ser este o próximo ato a 

ser praticado no procedimento julgado sob a égide do artigo em comento.515 Não se 

acolhe, portanto, a crítica realizada por Montenegro Filho,516 no sentido de que, por 

tal ato não ter sido realizado no princípio do processo, não se poderia falar em 

citação. 

A citação, nesse caso, não obstante feita em momento diferente do 

usualmente previsto como regra para as demais hipóteses, assim ocorre por 

expressa opção do legislador ao conceber técnica de sumarização e uniformização 

da tutela jurisdicional. Não é porque se alterou o momento da sua ocorrência que ela 

deixa de ser citação e exercer o seu principal papel no processo: exortar o réu a 

ingressar no feito e acompanhá-lo até o julgamento final. A diferença é que, por 

força exatamente do momento em que a citação se verifica, reduz-se o espectro de 

atuação do réu e a forma como se dará a sua intervenção. Isso não significa dizer 

que o réu perde ou vê suprimido o seu direito de resposta/defesa. Ele é citado para 

ter ciência do feito que tramita contra si e intimado para “responder ao recurso” 

interposto pelo autor porque é este o próximo e imediato ato a ser praticado naquela 

demanda. Não significa, igualmente, que a citação tenha perdido todos os seus 

efeitos próprios e característicos, devendo o réu, por isso, apenas se limitar a 

contrarrazoar o recurso.517  

É certo que, quando faz a sua primeira intervenção no processo, por força 

do princípio da eventualidade, o réu tem o ônus de deduzir todas as matérias que 

                                            
515

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 
apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 208. No mesmo sentido do 
texto, ver: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 78; 
DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC... cit., p. 199. Glauco 
Gumerato Ramos, no entanto, discorda de tal posicionamento, entendendo se tratar apenas de 
intimação o ato que chama o réu ao processo na hipótese do art. 285-A. (Resolução imediata do 
processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 
11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 395). 
516

 MONTENEGRO FILHO, Misael. Cumprimento da sentença e outras reformas processuais, p. 142.  
517

 De maneira similar é o raciocínio de Arruda Alvim. (Manual de direito processual civil, p. 734). 
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lhe couber deduzir, seja para responder ao recurso ou propriamente contestar a 

ação518, como oportunamente ficará demonstrado em item específico (ver seções 

3.10.5 e 3.10.6.1).  

Deverá o réu, quando pautar o seu agir, antever os possíveis resultados 

do apelo interposto e, especialmente, a possibilidade de reforma do decidido pelo 

tribunal, com a inversão da decisão liminar proferida. Não fosse assim, por que teria 

o legislador, então, determinado a sua intervenção no processo, diferentemente das 

demais hipóteses de indeferimento liminar da inicial (art. 295 do CPC)? 

Rigorosamente, como se explicitará adiante (seção 3.10.6), o exercício da 

“defesa” do réu será dimensionado e mitigado na medida da necessidade que o 

processo e os fatos nele debatidos exigirem para a preservação das suas 

prerrogativas. E tal pensamento se impõe, a fim de que uma ferramenta, que 

inicialmente visava apenas proteger o réu, não acabe por surpreendê-lo, 

prejudicando-o de maneira irremediável.  

      

3.10.3 Após a citação do réu o autor não pode desistir do recurso 

(inaplicabilidade do art. 501 do CPC) 

 

A conclusão exarada na seção precedente é deveras importante, no 

sentido de reconhecer que o ato que chama o réu ao processo é autêntica e 

inequívoca citação, com todos os ônus e consequências que lhe são imanentes. 

Tal reconhecimento implica inúmeros corolários para o plano do processo. 

Nessa linha, o que interessa discutir nesta seção é que, com a triangularização da 

relação processual (efetivada com a citação do réu), não poderá o autor 

simplesmente desistir do processo pendente.  

A teor do preconizado no art. 267, inc. VIII, § 4º, do CPC, e na esteira do 

que já decidiu o STJ519, o ordenamento pátrio acolhe regra similar à vigente na 

                                            
518

 Entendendo, porém, não incidir o princípio da eventualidade no caso de aplicação do art. 285-A, 
ver: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista 
dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 60. 
519

 “Segundo anota a boa doutrina, a norma do art. 267, § 4º, CPC decorre da própria bilateralidade 
do processo, no sentido de que este não é apenas do autor. Com efeito, é direito do réu, que foi 
judicialmente acionado, também pretender desde logo a solução do conflito. Diante disso, a 
desistência da ação pelo autor deve ficar vinculada ao consentimento do réu desde o momento em 
que ocorre invasão na sua esfera jurídica e não apenas após a contestação ou o escoamento do 
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Alemanha e na Itália.520 

Certo é que, com a citação ocorre a estabilização da relação processual, 

de maneira que o autor também não poderá sequer aditar o pedido exordial (arts. 

264 e 294 do CPC), sem o consentimento do réu. 

No caso da desistência do processo, deverá ser observada a conduta do 

réu, para fins de aferir se poderá ou não haver desistência após a sua citação. É 

dizer: se o réu foi revel e não apresentou qualquer modalidade de resposta, parece 

não fazer sentido impedir que o autor desista do pleito formulado.521 Por outro lado, 

uma vez citado o réu, mas ainda não tendo escoado o seu prazo para apresentação 

de resposta, qualquer desistência deverá ficar condicionada à sua oitiva e 

aquiescência.522  

Apesar de o STJ entender que a recusa do réu deverá ser fundamentada 

(com a demonstração do seu interesse no prosseguimento do processo)523, não soa 

adequado exigir tal “explicação” por parte do réu, na hipótese referida no parágrafo 

anterior. Bastará, de sua parte, a simples oposição, sem maiores esclarecimentos 

adicionais. Primeiro, porque tal consentimento do réu para a desistência do processo 

é exigido pela lei processual civil. Segundo, porque, como ensina Dinamarco524 

(concordando com o posicionamento ora sustentado), eventual oposição “[...] se 

apóia em sua expectativa de tutela jurisdicional, parelha à do autor”.  

                                                                                                                                        
prazo desta.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 241780/PR, Quarta Turma. Rel. Min. Sálvio 
De Figueiredo Teixeira. Brasília, DF. Julgamento 03.04.2000. 
520

 Cf. SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro – Um estudo 
sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011, p. 273. 
521

 Também, entendendo ser desnecessária a oitiva do réu revel: SICA, Heitor Vitor Mendonça. O 
direito de defesa no processo civil brasileiro – Um estudo sobre a posição do réu, p. 274 e 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, v. II, p. 145.  
522

 Tamanha é a força que se tem conferido à posição do réu no processo (como se demonstrará na 
seção 4.3.2.5), que Cândido Rangel Dinamarco chega a sustentar que “[...] o réu que houver 
oferecido contestação sem pedir também a extinção processual poderá opor-se a isso e exigir que o 
feito prossiga para que sua demanda de improcedência venha a ser julgada (art. 267, § 4º - supra, nn. 
453, 457, 835, 844)”. (Instituições de direito processual civil. 6. ed., v. II, p. 304).  
523

 “Isso porque, apesar da existência de entendimentos doutrinários no sentido de que a recusa do 
réu independe de fundamentação, não cabendo ao juiz, portanto, examinar os motivos pelos quais o 
réu opta por prosseguir, segundo a jurisprudência desta Corte, essa recusa deve ser fundamentada e 
justificada, não bastando a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo 
relevante.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1.318.558, 3ª Turma. Relatora Min. Nancy 
Andrighi. Brasília, DF. Publicação DJe 17.06.2013. 
524

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. ed., v. II, p. 147-148. 
Para um maior aprofundamento da temática, abordando hipóteses (como no caso de ação civil 
pública ou ação popular), em que o polo ativo poderá ser substituído na hipótese de o autor originário 
querer desistir ou em caso de ação rescisória/execução, confira-se o mesmo autor, com muito 
proveito: Instituições de direito processual civil. 6. ed., p. 146-148, 304-305.  
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Ora, o réu pode simplesmente querer, aproveitando a oportunidade que já 

contratou e gastou com advogado, colocar um ponto final em definitivo na questão 

posta em debate pelo autor, inclusive apresentando outras modalidades de resposta, 

como a reconvenção, por exemplo. Poderá haver, outrossim, a expectativa – 

legítima – do advogado do réu em ver fixado a seu favor, após apresentação de 

defesa, honorários sucumbenciais. 

Assim, feita essa breve digressão acerca do que ordinariamente ocorre no 

processo clássico, na hipótese sub examine (quando for aplicado o art. 285-A) a 

solução não pode ser outra. Se o réu já tiver sido citado para apresentar suas 

contrarrazões, enquanto estiver dentro do seu prazo de resposta, eventual 

desistência do apelo interposto525 pelo autor dependerá da anuência daquele. 

Pode ser que o réu queira, além das contrarrazões, deduzir outras 

modalidades de resposta no momento em que se integrar ao processo 

(apresentando reconvenção ou impugnando, v.g., o valor da causa ou a gratuidade 

processual conferida ao autor). Pode haver, outrossim, interesse do próprio 

advogado do réu em ver fixado, a seu favor, os honorários sucumbenciais (o que 

apenas ocorrerá na hipótese de julgado o recurso manejado pelo autor e mantida a 

decisão de piso). Daí o interesse do legitimado passivo, mais do que justificável, em 

insistir no prosseguimento (e julgamento) do processo até os seus ulteriores termos. 

Não se aplica à hipótese, portanto, o art. 501 do CPC.526 E assim ocorre, 

pois, quando editado o preceptivo em comento ainda não existia a possibilidade de 

prolação da sentença liminar, a qual, como tem sido até aqui demonstrado, implica 

uma série de consequências para o sistema processual civil como um todo, que 

deverá conformar-se e adaptar-se às inovações legislativas. 

Melhor seria, a toda evidência, que o legislador tivesse apercebido tal 

particular e alterado também a redação do art. 501 do CPC, quando veio a lume a 

Lei n. 11.277/2006. Porém, se assim não o fez, incumbe ao exegeta realizar a 

interpretação conforme do texto legal, como ora se pretende. 

A posição do réu deve continuar a ser respeitada, e não piorada, com a 

nova sistemática. Com efeito, é certo que ele não pode exigir a sua citação em um 

                                            
525

 Que, aliás, não custa lembrar, nada mais é do que um mero desdobramento, na esfera recursal, 
do próprio exercício do direito de ação. 
526

 Segundo o qual: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos 
litisconsortes, desistir do recurso” 
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dado processo que se sabe, de antemão, será julgado a seu favor. Por outro lado, 

se o ato citatório chegou a ocorrer, a situação é diversa, pois terá havido a 

triangularização da relação processual com todos os efeitos e corolários a ela 

inerentes.  

Nesse diapasão, a partir do momento em que molestado, tem o réu o 

direito de se valer da faculdade prevista no art. 267, inc. VIII, § 4º, do CPC, assim 

como poderá fazê-lo quando citado para apresentar sua defesa, na hipótese de o 

processo transcorrer à moda tradicional. Não pode ele ver a sua situação piorada 

apenas porque o magistrado se valeu de uma técnica de abreviação da tutela 

jurisdicional e o autor, que quis recorrer da decisão proferida em seu desfavor e, 

posteriormente, após a citação do requerido, resolveu mudar de ideia, desistindo da 

apelação interposta (quiçá por ter visto o teor das contrarrazões ou alguma das 

demais modalidades de resposta apresentadas pelo réu, por temer até mesmo a 

possibilidade de ser apenado – com a fixação de multa - por litigância de má-fé). 

 

3.10.4 Prazos     

 

3.10.4.1 Fazenda Pública (art. 188) 

 

Se qualquer das partes envolvidas for a Fazenda Pública, aplicar-se-á a 

mesma disciplina do art. 188 do CPC: terá prazo em dobro para recorrer e em 

quádruplo para contestar. 

Na hipótese em comento, como explicitado antes, apesar de o réu ser 

citado para integrar o feito e intimado para responder ao recurso, dado os efeitos já 

referidos e imanentes à própria citação, esta sua manifestação, apesar de travestida 

de contrarrazões, terá caráter, feição e natureza de fidedigna contestação. Portanto, 

se é assim, seria mais coerente (de lege ferenda) outorgar ao requerido o prazo 

quadruplicado para responder ao recurso, porquanto, rigorosamente, de 

contrarrazões tal manifestação só terá efetivamente o nome. 

 

3.10.4.2 Vários litisconsortes (art. 191) 

 

Também terá aplicação normal o art. 191 do CPC quando o feito for 
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julgado liminarmente, com esteio no art. 285-A. Se vários forem os réus e possuírem 

procuradores diferentes, o prazo para apresentarem suas contrarrazões, recorrer e 

se manifestar nos autos (inclusive mediante as demais modalidades de resposta 

aludidas na seção 3.10.6) deverá ser em dobro.  

De todo modo, não há nada que justifique excepcionar a regra, in casu, 

mesmo porque, quando o legislador assim pretendeu, o fez expressamente, como 

no caso do art. 738, § 3º, do CPC.527  

 

3.10.4.3 Forma de contagem (art. 241) 

 

Em se tratando de contagem de prazo, a regra continua a ser a mesma 

dos arts. 236 e seguintes do CPC. A diferença, em relação aos demais 

procedimentos, é que, como o réu ainda não estará representado nos autos no 

momento em que foi proferida a decisão de improcedência e interposto o recurso 

pela parte autora, o seu prazo não começará a correr, evidentemente, a partir da 

publicação da decisão que recebe o recurso e manda intimar o réu para apresentar 

suas contrarrazões, como ordinariamente ocorre.  

Aplicar-se-á, nesse caso, a regra do art. 241 e não a dos arts. 236 e 237 

do CPC. Assim, o prazo dado ao réu para apresentar resposta iniciará a partir da 

juntada aos autos do mandado de citação. Por outro lado, como melhor se 

evidenciará adiante (seções 3.12.2 e 3.12.3), se for o caso de interposição de 

recurso pelo réu (embargos de declaração ou até mesmo apelação), o prazo será 

contado da efetiva intimação do seu advogado acerca de tal decisão, a teor do art. 

242 do mesmo Codex, o que ocorrerá no momento do efetivo ingresso daquele (o 

mandatário) nos autos. O mesmo ocorre, v.g., quando o réu é citado para contestar 

uma ação de alimentos e, no mesmo ato, é intimado da pensão fixada liminarmente 

pelo juiz, bem como da data da audiência inicial de conciliação (comumente 

designada em feitos desta natureza). Se é certo que o prazo para resposta será, 

neste caso, de quinze dias contados da audiência, se esta não for frutífera, por outro 

lado, o prazo para manejo de recurso de agravo de instrumento contra a decisão 

que fixou liminarmente os alimentos não pode obedecer a mesma sistemática, 

devendo ser computado apenas após a intimação do advogado do réu da decisão 
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 “Art. 738, § 3º. Aos embargos do executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei.” 
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liminarmente proferida – o que se dá, neste caso, desde o momento da juntada da 

procuração aos autos. E tem mesmo de ser assim, afinal, a parte, quando é 

cientificada da ação que tramita contra si, não tem conhecimento da possibilidade de 

apresentação de recurso e, tampouco, do prazo para tanto. Daí o porquê de existir a 

disposição expressa do art. 242, excetuando a regra do art. 241, no sentido de que 

os prazos recursais contam-se apenas a partir da intimação do advogado. 

O problema que se evidencia, porém, se for o caso de interposição de 

embargos de declaração pelo réu, é que este já terá sido intimado em momento 

anterior para responder ao recurso do autor.  Nestas circunstâncias (em que o réu, 

ao invés de contra-arrazoar o recurso do autor, opõe embargos declaratórios), deve-

se entender como automaticamente interrompido o seu prazo para apresentar 

contrarrazões, seja porque se trata de efeito expresso do recurso interposto, seja 

porque poderá haver modificação da sentença recorrida – e consequentemente, 

aditamento da apelação pelo autor.528 

Julgados os embargos, se a sentença for mantida, reinicia-se, então, o 

prazo para o réu apresentar resposta. Por outro lado, se o resultado for alterado, o 

juiz deverá assinalar novo prazo de quinze dias para o autor aditar o seu apelo e, na 

sequência, dar vista ao réu.529 

     

3.10.5 Revelia 

 

Inicialmente, antes de verificar se haverá ou não a ocorrência da revelia, 

sendo a resposta positiva, é necessário saber se implicará alguma consequência 

para o plano processual. É dizer: se a revelia puder ser evidenciada na hipótese em 

comento, qual o efeito prático do seu reconhecimento para o processo, se quando o 

juiz julga com esteio em tal técnica, o faz presumindo a veracidade de todos os fatos 

alegados pelo autor em sua inicial. 
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 Ana Laura González Poittevin entende de maneira semelhante. (O art. 285-A do CPC e os 
embargos de declaração. In: MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; 
CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; GOMES JUNIOR, Luís Manoel (Coord.). Os poderes do juiz e o 
controle das decisões judiciais – estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim 
Wambier, p. 622). 
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 POITTEVIN, Ana Laura González. O art. 285-A do CPC e os embargos de declaração. In: 
MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; 
GOMES JUNIOR, Luís Manoel (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais – 
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Em sede de primeiro grau, certo é que nenhuma diferença ocorrerá, no 

plano prático, se for reconhecida ou não a revelia do requerido, pois o pleito do autor 

terá sido julgado improcedente. Por outro lado, com a inauguração da etapa recursal 

e a possibilidade de inversão do resultado exarado na decisão liminar, com o 

reconhecimento da própria procedência da pretensão exordial, sucede de maneira 

diversa. 

Se o pronunciamento do tribunal tem aptidão para modificar todo o 

decidido em primeira instância, inclusive julgando o mérito da vexata quaestio 

favoravelmente ao autor (em primeira mão), é forçoso reconhecer a existência de 

efeito prático com a ocorrência da revelia. Realmente, como dito, nenhuma 

consequência prática haverá em tal reconhecimento se a decisão liminar que 

chancelou a improcedência do pleito deduzido for mantida. Porém, se isto não 

ocorrer (havendo a reforma ou até mesmo a anulação do julgamento liminar), podem 

ser aplicados os efeitos da revelia.530  

Em razão disso, os fatos não impugnados especificamente devem ser 

considerados incontroversos, aplicando-se-lhes a regra da presunção da veracidade 

e o ônus da impugnação específica, a teor dos artigos 300, 302, 319 e 334, inc. III, 

do CPC.531 

Como mencionado antes, o réu sempre que é citado para integrar-se a 

uma determinada lide deve antever os seus possíveis resultados e pautar a sua 

intervenção nessas possibilidades. Se há possibilidade de aplicação até mesmo do 

art. 515, § 3º, do CPC, pelo tribunal, é certo que a ausência de manifestação do réu, 

como ônus processual que é, deve produzir efeitos no processo, especialmente no 

sentido de auxiliar o julgador a aplicar o direito à espécie, levando em conta a 

conduta material e processual de cada uma das partes. 
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 Não admitindo a ocorrência dos efeitos da revelia nas hipóteses do art. 285-A, ver: SÃO PAULO. 
Tribunal de Justiça. Apelação 7.046.745/6, 13ª Câmara de Direito Público. Relator Des. Oliveira 
Passos. São Paulo, SP. Julgamento 13.02.2008. 
531

 Quando se concebe essa possibilidade, não se ignora, outrossim, que, se a técnica em estudo for 
bem aplicada, talvez tenha pouca serventia admitir os efeitos da revelia ou a incidência do ônus da 
impugnação específica, na medida em que a matéria que autoriza o uso do dispositivo é aquela 
“predominantemente” de direito (em que, em tese, não existem questões controvertidas acerca dos 
fatos), na esteira do demonstrado na seção 3.7.1.3. Porém, além de a técnica poder ter sido mal 
utilizada (para resolver questão que não era “unicamente” de direito), não se pode negar tal 
ferramenta como um profícuo instrumento hábil a auxiliar o magistrado na resolução das questões 
que eventualmente surgirem no curso do processo, acerca da ocorrência deste ou daquele fato, e 
que poderão ser resolvidas por intermédio da aplicação da revelia ou do ônus da impugnação 
específica, contribuindo e auxiliando o julgador, indubitavelmente, na resolução da questão de fundo. 
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Mencione-se, aliás, que a citação ocorrerá apenas uma vez no processo e 

sempre no momento em que o réu é cientificado da demanda que tramita contra si 

(quando é chamado para responder à apelação interposta pelo autor). Nesta 

oportunidade, como dito antes, ele deve ter em mente tal contingência ao pautar o 

seu agir, praticando todos os atos que julgar oportunos e salutares para a defesa 

dos seus direitos. Não o fazendo, sofrerá inarredavelmente as consequências de 

sua inércia ou desídia. 

Nem o fato de eventualmente não constar tal advertência de maneira 

explícita no mandado (acerca da revelia) parece deslustrar a conclusão supra, pois 

se trata de questão endoprocessual, de índole técnica, e que deve ser aferida pelo 

patrono que representa a parte.532  

Para reforçar o acerto de tal conclusão, vale lembrar que nos mandados 

de citação geralmente não consta advertência alguma dirigida ao réu acerca de 

todas as modalidades de resposta e das possíveis condutas que a lei lhe faculta 

praticar internamente no processo. Ordinariamente, apenas diz que se o “citado” não 

contestar poderá sofrer os efeitos da revelia (art. 285 do CPC). Nem por isso existe 

quem sustente ter havido eventual prejuízo do réu no caso de não apresentação das 

demais modalidades de resposta, dada a omissão do mandado acerca de tais 

condutas que a lei lhe oportunizava realizar.533 

Nesse passo, mesmo transcorrendo in albis o prazo para manifestação do 

réu, a teor do art. 320, parágrafo único, do CPC, ser-lhe-á facultado intervir no 

processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontrar. 

Inexistirá, porém, outra oportunidade, senão após a sua citação (no prazo para 

responder ao recurso), para contestar ou apresentar alguma das demais 

                                            
532

 Em sentido contrário ao sustentado no texto, Denis Donoso entende ser imprescindível que conste 
tal advertência do mandado, a teor do art. 285, para o fim de se admitir os efeitos da revelia in casu. 
(DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 208-209). 
533

 Quanto ao fato de o art. 285 do CPC exigir que conste a advertência do mandado de citação 
acerca dos efeitos da revelia, observa-se que, hodiernamente, já passados mais de 40 anos da 
edição de tal dispositivo legal (que, aliás, ocorreu quando ainda estávamos em pleno regime de 
ditadura militar), a exigência não mais se justifica, face à evolução da sociedade e da população 
brasileira. Difícil encontrar, hoje em dia, quem não tenha consciência dos possíveis efeitos que a sua 
inércia frente a uma citação judicial poderão deflagrar em sua esfera econômica e jurídica. Portanto, 
ainda que o ideal (por excesso de zelo) seja que os mandados de citação continuem a exortar o réu a 
contestar “sob pena de revelia”, não se concebe que a ausência de tal advertência seja hábil para 
impedir a ocorrência de tais efeitos no plano processual, seja nos processos julgados com esteio na 
técnica em estudo, seja naqueles processados na forma clássica, a exemplo do que já ocorre no caso 
das modalidades de resposta possíveis (referido no texto), acerca do que não há advertência 
específica ao réu no mandado de citação (que, ordinariamente, é citado apenas “para contestar”).  
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modalidades de respostas que a lei processual lhe permita, independentemente do 

resultado do julgamento do tribunal (ainda que se anule o julgamento proferido pelo 

juiz de piso, vale o destaque).534 

A despeito dessas ponderações, considerável parcela da doutrina, 

optando pela interpretação literal e fria do dispositivo, não admite a ocorrência dos 

efeitos da revelia na hipótese em comento535, máxime por reconhecer que a conduta 

do réu limitar-se-ia apenas a “responder ao recurso” (sem aplicação do princípio da 

eventualidade e afastando a natureza de contestação de tal manifestação). O 

tribunal, por sua vez, restringir-se-ia a manter ou anular o decidido em primeiro grau. 

No caso de ocorrer esta última situação, o processo seria então devolvido à origem, 

para que ao réu fosse facultada a oportunidade de resposta, na sua mais lídima e 

escorreita forma. 

Pelas razões já demonstradas, admitir tal interpretação (mencionada no 

parágrafo anterior) seria apequenar sobremaneira o preceptivo em análise e aceitar 

que acabe situado em uma ilha dentro do diploma processual civil pátrio, com a 

produção de apenas parte dos profícuos resultados que pode e deve deflagrar. Sua 

interpretação, como se tem procurado demonstrar no decorrer do presente trabalho, 

precisa ser harmoniosa com o todo e estar alinhada com a Constituição Federal 

(assim como um órgão que deve funcionar em harmonia com o restante do corpo), 

que preconiza a razoável duração do processo, a eficiência e a proporcionalidade 

como vetores de interpretação na boa aplicação das normas, especialmente as de 
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 Conferindo às contrarrazões natureza de contestação, mas sem admitir a aplicação do art. 319 e 
apenas aceitando, como possível efeito da revelia, a “não intimação da parte” (que não tiver 
procurador constituído nos autos) dos atos praticados no curso do processo (a teor do art. 322), ver: 
MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o deferimento, a emenda e o indeferimento 
liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de novidade quanto 
ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, jun. 2006, p. 143. 
535

 Nessa linha, a doutrina é amplamente majoritária no sentido de afastar a aplicação do art. 319 à 
espécie: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. 
Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 60; COSTA, Fábio Nogueira. 
Sentença liminar no CPC, p. 92; PINTO, Fernanda Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A 
do CPC (racionalização para as demandas de massa). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, 
ago. 2007, p. 148; NOGUEIRA, Gustavo Santana. A improcedência manifesta do pedido. In: _____ 
(Coord.). A nova reforma processual, p. 141; ARAÚJO, José Henrique Mouta. Reflexões sobre as 
reformas do CPC, p. 21-22 e Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 
11.277/06. Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 
37, abril 2006, p. 78; GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceira fase da reforma do Código de 
Processo Civil, p. 38; CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de improcedência, os 
requisitos para que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. Revista Dialética de 
Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 54; ATAIDE JUNIOR, Vicente de 
Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 124. 
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índole processual civil.536 

 

3.10.6 As modalidades de resposta do réu 

  

Diante da necessidade de se conferir paridade de armas na atuação das 

partes em juízo – as quais devem ter as mesmas chances de influir no resultado final 

do julgamento e poder extrair do processo o melhor que ele puder lhes 

proporcionar537 –, é necessário olhar atento para a posição do réu nas lides em que 

for aplicado o art. 285-A, a fim de evitar que uma ferramenta que, a priori, visava 

beneficiá-lo, acabe, no final, por prejudicá-lo indelevelmente. 

Basta, para se aferir a pertinência de tal observação, lembrar a 

possibilidade de inversão da decisão proferida em primeiro grau no tribunal, com o 

reconhecimento da procedência dos pedidos elencados na exordial. 

Todas as possíveis respostas do réu (usualmente manejadas no processo 

civil clássico) que, eventualmente, tenham alguma serventia para ele no processo 

que teve sua caminhada ceifada por força do manejo da técnica do art. 285-A, 

devem ser admitidas, sob pena de se violar o próprio princípio da isonomia e a 

posição de relevo que o réu ocupa dentro do processo moderno, em igualdade de 

condições com o autor, ainda que, para tanto, seja necessário adaptar, em alguns 

pontos, o procedimento por meio do qual as ditas respostas serão veiculadas.538 

Tal adaptação será necessária, pois o legislador (quando concebeu o 

dispositivo em exame) imaginou – inocentemente – que os autores, ao verem seus 

pleitos rechaçados liminarmente, conformar-se-iam com a decisão proferida e 

acabou não se preparando adequadamente para o caso de a sua expectativa 
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 Mesmo sem admitir se tratar propriamente de revelia, como defendido no texto, Daniel Amorim 
Assumpção Neves reconhece a ocorrência de efeito similar: “É óbvio que na omissão do réu em 
responder, ainda que não possa ser considerada propriamente revelia, não deixa dúvidas de que a 
ausência de resposta permitirá que a presunção já efetuada no primeiro grau se perpetue no segundo 
grau”. (Julgamento liminar de improcedência e o recurso de apelação. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 213). 
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 Na esteira da mundialmente conhecida máxima chiovendiana, segundo a qual: “Na medida do que 
for praticamente possível, o processo deve proporcionar a quem tem direito tudo aquilo e 
precisamente aquilo que ele tem o direito de obter”. 
538

 Também admitindo que o réu possa se valer de todas as modalidades de resposta, ainda que 
algumas delas apenas posteriormente, no caso de anulada a decisão liminar, é o pensamento de Luis 
Guilherme Aidar Bondioli. (O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 
285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao 
Professor Arruda Alvim, p. 1.326-1.332). 
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malograr 539  (e os demandantes recorrerem das decisões proferidas, com a 

instauração da etapa recursal) – como, aliás, já era de se esperar em um país como 

o Brasil, onde culturalmente se recorre de tudo. Também não se atentou para o fato 

de que, quando o réu é chamado a integrar a relação processual, já há decisão de 

mérito proferida e, como se não bastasse, o seu “chamamento” é feito apenas para 

“responder ao recurso” (e não à demanda, de uma maneira geral), o que destoa do 

que usualmente ocorre na praxe forense e do modelo proposto originariamente pelo 

Código Buzaid.540 

O “cochilo” do legislador, contudo, não pode prejudicar a defesa do réu 

em hipótese alguma. Mesmo porque, muitas de tais condutas do réu podem 

influenciar consideravelmente o próprio segmento recursal, a ponto de restringi-lo ou 

até mesmo inviabilizá-lo, como é o caso da impugnação ao valor da causa e da 

impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Caberá ao intérprete, 

pois, esforço (muitas vezes hercúleo) no sentido de colmatar as lacunas deixadas 

pelo legislador, de molde a assegurar ao legitimado passivo a sua ampla defesa 

(sempre tendo em mente a possibilidade de inversão, em segundo grau, da decisão 

liminar).541 

O critério que deve nortear o agir do réu, no processo em que é aplicada 

a técnica de julgamento sub examine, é a exigência de que a matéria versada no 

incidente deduzido pelo réu, caso não alegada, possa deflagrar-lhe algum prejuízo 

(ainda que futuro e potencial). Se isto ocorrer, será possível conciliar a utilização de 

tal técnica com a garantia de defesa do réu, ainda que de forma mitigada e na 

medida da sua necessidade, como adiante melhor se explicitará.  

Os incidentes e as demais modalidades de resposta do réu deverão, 

como regra, obedecer aos mesmos prazos e requisitos que permeiam o seu manejo 
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 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do 
réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem 
ao Professor Arruda Alvim, p. 1.325. 
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 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do 
réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem 
ao Professor Arruda Alvim, p. 1.326. 
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 Afinal, como frisa Luiz Guilherme Marinoni: “Ter ampla defesa não é, evidentemente, possuir uma 
possibilidade de defesa que supere o limite da dimensão de participação que se deve dar ao réu para 
que ele possa efetivamente influir sobre o juízo e evitar que a sua esfera jurídica seja invadida de 
forma não adequada ou necessária. Por ampla defesa se deve entender o conteúdo de defesa 
necessário para que o réu possa se opor à pretensão de tutela do direito (à sentença de procedência) 
e à utilização de meio executivo inadequado ou excessivamente gravoso". (Curso de processo civil - 
Teoria geral do processo. São Paulo: RT, 2006, v. 1, p. 312). 
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no processo civil clássico. É dizer: sempre que a lei o exigir, o réu deverá veicular 

suas modalidades de resposta por intermédio de peça autônoma, geralmente no 

prazo de contrarrazões (momento em que intervém pela primeira vez no processo, 

no caso do art. 285-A) e endereçadas diretamente ao juízo de primeiro grau, que é 

quem as processará e julgará, em primeira mão (excepcionando a regra do art. 463). 

Os incidentes deverão ser processados normalmente, inclusive com a 

oitiva do autor. E tem mesmo de ser assim, afinal, a prevalecer o pensamento no 

sentido de que o réu seria citado apenas para responder ao recurso, estar-se-ia por 

restringir substancialmente o espectro de atuação do dispositivo, especialmente o 

seu principal desígnio: o de gerar celeridade. Para quem assim entende, o tribunal 

poderia apenas manter a decisão de primeiro grau ou, alternativamente, anulá-la 

(por error in procedendo) para determinar o retorno dos autos à primeira instância e 

a intimação do réu, para, só então, apresentar contestação e demais modalidades 

de resposta.542 

Fosse essa realmente a intenção do legislador, esvaziando por completo 

a aplicabilidade do dispositivo em comento, não faria sentido determinar a citação do 

réu para acompanhar o feito após a interposição de recurso pelo autor. Bastaria 

proceder, como no caso do art. 295, em que o réu apenas é citado para integrar o 

processo se o tribunal reformar a decisão de primeiro grau.  

Dessa forma, se é verdade que a lei não contém palavras supérfluas ou 

inúteis, tem de se extrair o maior proveito possível do comando que emana da lei 

processual, e o fato de o réu ser citado antes da remessa do recurso para o tribunal 

não pode passar despercebido, sob pena de ele somente figurar na demanda como 

mero coadjuvante, sem maior importância para o seu desfecho. Afinal, não existe 

“meia-citação”: ou o réu é citado como manda a lei processual e com todas as 

consequências e ônus nela previstos, ou simplesmente não é citado, como no caso 

do art. 295. Não dá para ser diferente. 

Nas seções seguintes, abordar-se-á cada uma das potenciais 

modalidades de resposta passíveis de serem exercidas por parte do réu, com a 

ressalva de que qualquer uma delas apenas será admitida na hipótese de o autor 

manifestar a intenção de questionar a decisão liminar em grau recursal. Se isto não 
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ocorrer, não subsistirá interesse algum na apresentação de qualquer dos incidentes, 

pois o resultado já lhe terá sido integralmente favorável e nenhum proveito lhe trará 

o exercício de qualquer destes meios de defesa.  

 

3.10.6.1 Contrarrazões 

 

Como mencionado anteriormente (seção 3.10.2), não é porque o réu é 

citado para “responder ao recurso” do autor, que se deve considerar que a sua 

intervenção se restringirá única e simplesmente a tal finalidade, como faz respeitável 

doutrina.543 

O réu é citado para compor o feito no polo passivo e, a teor do art. 213 do 

CPC, principalmente para o fim de se “defender”. No momento em que ingressa no 

processo, sua atuação se limita apenas a contra-arrazoar o recurso do autor porque 

este é o ato subsequente estipulado para aquele procedimento, antes que ele seja 

remetido ao tribunal competente para julgamento do recurso. Isso não significa, 

porém, como ressalvado antes (seção 3.10.2), que a citação tenha perdido todos os 

seus efeitos próprios e característicos, devendo o réu, por isso, apenas se limitar a 

atacar o recurso manejado. Quando faz a sua primeira intervenção no processo (a 

qual, aliás, neste caso, se dará no mesmo prazo de contestação), por força do 

princípio da eventualidade544 e do ônus da impugnação específica545, tem ele o 

encargo de deduzir todas as matérias que lhe couber deduzir546, seja para responder 
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 Concluindo que a atuação do réu, a princípio, se restringiria apenas à “resposta ao recurso”, ver: 
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: 
ordinário e sumário, v. 2, t. I, p. 130; ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, p. 734-735; 
FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento imediato do mérito: 
algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 62; CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela 
técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 60-
61; ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 
11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 124; COSTA, Fábio 
Nogueira. Sentença liminar no CPC, p. 91. 
544

 Também, admitindo a aplicação de tal princípio às contrarrazões no caso do art. 285-A, ver: 
CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: 
MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 421-
422. Em sentido contrário: PINTO, Fernanda Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A do 
CPC (racionalização para as demandas de massa). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 
2007, p. 148. 
545

 Referido ônus também é aplicável ao processo julgado com base no art. 285-A, tal como 
demonstrado na seção 3.10.5. 
546

 Em sentido contrário, é o entendimento de Glauco Gumerato Ramos, para quem: “Nenhum efeito 
advirá do não-oferecimento das contra-razões por parte do réu”. (Resolução imediata do processo. In: 
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ao recurso ou propriamente contestar os pedidos formulados na inicial, buscando 

antever os possíveis resultados do julgamento do recurso (inclusive a possibilidade 

de inversão da decisão liminar, caso isto tenha sido postulado pelo recorrente), dado 

o alto grau de profundidade do efeito devolutivo deste, como observa Bondioli.547 

O réu deve ter em mente, no momento que realiza a sua primeira 

intervenção, tudo o que já se passou no processo (recordando-se que antes do 

recurso do autor existe tanto uma petição inicial como uma sentença proferida) e 

aquilo que ainda poderá ocorrer no seu curso. 

Suas contrarrazões terão, portanto, dupla função: de resposta ao recurso 

e, outrossim, de contestação propriamente dita. 548  Tal intervenção traduzir-se-ia, 

pois, em uma autêntica contestação “na pele” de contrarrazões.549 E tem mesmo de 

ser assim, pois, independentemente do desfecho do recurso interposto, não terá o 

réu outra oportunidade para apresentar defesa, senão após a citação (que ocorre, 

como é sabido, uma única vez). Ainda que a decisão liminar seja anulada por vício 

de procedimento (por força, v.g., de mau uso do art. 285-A), não haverá outro 

momento assinalado ao réu para contestar ou apresentar qualquer das demais 

modalidades de resposta, sob pena de se esvaziar por completo a atuação do 

tribunal no julgamento do recurso, que, admitida tal hipótese, ficaria limitado a 

                                                                                                                                        
NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 
11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 395). 
547

 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 203-204. Com 
conclusão semelhante, ver: CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar 
de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das 
decisões judiciais, p. 421-422. 
548

 MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada como estratégia de aceleração 
do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial, p. 459. 
549

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 
apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 213. Também atribuindo 
natureza jurídica de contestação às contrarrazões do réu, conferir: NERY JR., Nelson; NERY, Rosa 
Maria de Andrade. Código de processo civil comentado, p. 556; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Julgamento 
de causas repetitivas: improcedência prima facie. In: _____: JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, 
Marcelo Abelha (Coord.). A terceira etapa da reforma processual civil: comentários às Leis n. 11.187 
e 11.232, de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006, p. 59; CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 
285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os 
poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 421; POITTEVIN, Ana Laura González. O art. 
285-A do CPC e os embargos de declaração. In: MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de 
Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; GOMES JUNIOR, Luís Manoel (Coord.). Os poderes 
do juiz e o controle das decisões judiciais – estudos em homenagem à professora Teresa Arruda 
Alvim Wambier, p. 621; MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o deferimento, a 
emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 11.280/2006 
introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, jun. 2006, p. 
143.  
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confirmar ou anular o julgamento de primeiro grau.550 

Insiste-se, como mencionado outras vezes no curso deste trabalho, se o 

réu foi integrado ao processo logo após a interposição do recurso pelo autor, é certo 

que não serve apenas para fiscalizar se foi ou não correto o indeferimento liminar da 

inicial (fosse assim, o legislador processual teria determinado a citação do réu 

também nos casos de aplicação do art. 295). Assim estabeleceu para, deveras, 

gerar eficiência e instrumentalidade à atividade processual, de molde que, verificado 

em segunda instância ter sido inadequada a aplicação da norma em questão, possa 

o tribunal, sempre que possível e de acordo com o postulado pelo recorrente, corrigir 

o defeito e aplicar o direito à espécie, em prestígio ao mandamento constitucional 

que assegura a tempestividade da prestação jurisdicional. 

Nesse compasso, deve ser carreado ao réu, além do bônus (que é a 

possibilidade de “lutar” pela manutenção da decisão proferida a seu favor), também 

o ônus inerente à sua intervenção na condição de litisconsorte passivo (com a 

possibilidade de ser invertida a decisão que, inicialmente, militava a seu favor). 

Tanto é assim, que tem o ônus da impugnação específica (como mencionado na 

seção 3.10.5) e poderá, no que couber, sofrer os efeitos da revelia e até ver aplicado 

contra si o art. 515, § 3º.551 

O fato de o legislador valer-se da expressão “responder ao recurso” não é 

suficiente para deslustrar tais conclusões, pois, como mencionado, quem se 

                                            
550

 Em sentido contrário ao sustentado no texto, entendendo que a atuação do tribunal deveria limitar-
se a confirmar ou anular a decisão proferida (neste último caso, o processo necessariamente teria de 
ser devolvido ao primeiro grau, para dar oportunidade ao réu de, querendo, apresentar resposta), é o 
entendimento dos seguintes autores: ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, p. 735; 
RAMOS, Glauco Gumerato. Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção 
et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 
11.280/2006, p. 396; FICHTNER, José Antonio; MONTEIRO, André Luís. Sentença de julgamento 
imediato do mérito: algumas considerações sobre o art. 285-A do CPC. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 76, julho 2009, p. 62; CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie 
(imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, 
dezembro 2006, p. 60-61. Luís Guilherme Aidar Bondioli, por sua vez, apesar de reconhecer o amplo 
efeito devolutivo do apelo interposto pelo autor e a possibilidade até de reconhecimento de 
procedência dos pedidos (formulados em primeira instância) pelo tribunal, entende que se a decisão 
for anulada deverá ser franqueada ao réu nova oportunidade para apresentar resposta. (O Novo 
CPC: a terceira etapa da reforma, p. 207). Na jurisprudência, também acolhendo esta orientação, 
confira-se: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça.  AgIn 7.260.619-8, 20ª Câm. Dir. Priv. Relator Des. 
Francisco Giaquinto. São Paulo, SP. Julgamento 30.06.2008. 
551

 Em abono ao asseverado, como lembra Luis Guilherme Aidar Bondioli: “[...] deve o réu ter em 
mente que as contra-razões de apelação são sua primeira fala no processo, ou seja, sua primeira 
oportunidade para se opor à pretensão deduzida pelo autor na demanda inicial, papel ordinariamente 
reservado à contestação.” (O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 
285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao 
Professor Arruda Alvim, p. 1.326). 
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manifesta no feito não é diretamente a parte, pois esta não detém o jus postulandi. 

Tal intervenção se dará por meio de profissional tecnicamente habilitado, 

conhecedor do sistema processual como um todo e capaz de avaliar as 

possibilidades e os riscos advindos daquela ação e, aí então, pautar o seu agir 

segundo as intenções do cliente e para a melhor proteção dos seus interesses.552 

No mandado de citação que o réu recebe, dando-lhe ciência dos termos 

de uma ação contra si proferida e, eventualmente, de uma decisão liminar já 

proferida initio litis em seu desfavor (fixando uma multa, e.g., para o caso de não 

cumprir uma dada obrigação de fazer), consta apenas que poderá contestar a ação. 

Porém, ninguém dúvida que, além da defesa dirigida ao juízo de primeiro grau, o réu 

poderá também recorrer da decisão liminarmente proferida no tribunal, por meio de 

agravo de instrumento.  

Ademais, se o réu deduzir qualquer das matérias do art. 301 ou opuser 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC), o juiz 

deverá ouvir o autor (art. 327) antes de remeter os autos para o tribunal 553 , 

facultando-lhe inclusive, excepcionalmente, a oportunidade de produção de prova 

documental.  

Como na praxe forense não se costuma ler as contrarrazões antes de 

remeter o processo para o tribunal, o ideal (apesar de não se afigurar incorreto que 

deduza tais matérias diretamente nas contrarrazões) é que o réu deduza as 

alegações referidas no parágrafo anterior por meio de petição (no mesmo prazo das 

contrarrazões), a fim de que seja ouvida a parte contrária e, assim, preservado o 

contraditório. 

Por derradeiro, é importante mencionar que o legislador reformador 

perdeu uma ótima oportunidade para colocar fim a tal impasse, dado continuar a 

falar apenas em “contrarrazões” em seu art. 333, § 4º. Poderia ter adotado a solução 

emprestada à hipótese similar pelo recém-promulgado CPC português, quando diz 

                                            
552

 Fazendo coro ao posicionamento ora defendido, foi o Enunciado n. 15, resultante do III Curso 
Regional de Atualização de Magistrados, promovido pela Escola da Magistratura do Paraná, nos dias 
21 e 28 de julho de 2006, segundo o qual: “Na resposta do recurso, no caso do art. 285-A, § 2º, o réu 
deverá falar toda a matéria de defesa (CPC, 297) para que o tribunal possa julgar a causa (CPC, 515, 
§ 3º)”. (Cf. PINTO, Fernanda Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC 
(racionalização para as demandas de massa). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 
2007, p. 148). 
553

 Igualmente admitindo tal possibilidade, é o pensamento de José Alexandre Manzano Oliani, para 
quem, tanto o juízo de primeiro o grau como o tribunal podem dar vista ao autor para se manifestar 
sobre as alegações do réu. (O contraditório nos recursos e no pedido de reconsideração, p. 64). 
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que, em caso de indeferimento liminar da petição inicial (art. 629, 3, alínea “c”)554, 

havendo a interposição de recurso, o réu será citado “tanto para os termos do 

recurso como para os da causa”.555   

Não obstante a ausência de modificação, entende-se que o dispositivo 

deva continuar a ser interpretado, no CPC atual ou no projetado, da forma ora 

defendida, de maneira a outorgar maior operatividade e eficiência ao aparato 

jurisdicional. O réu é citado não apenas para responder ao recurso, mas sim para 

responder também à ação, oportunidade em que deverá, por força do princípio da 

eventualidade e do ônus da impugnação específica, antever todos os possíveis 

resultados que o julgamento do recurso poderá gerar para o desfecho da demanda. 

Quando se entende dessa maneira, estar-se-á extraindo muito maior rendimento da 

técnica em estudo e do aparelho jurisdicional. 

 

3.10.6.2 Reconvenção 

 

A doutrina tem refutado, aprioristicamente, a possibilidade de manejo da 

reconvenção pelo réu, sempre que o magistrado se valer da técnica prevista no art. 

285-A.556 

Afirma-se que o tribunal não possui competência originária para julgar e 

processar tal demanda, além do que, o tumulto que ela provocaria ao procedimento 

                                            
554

 “Art. 629, 3 — Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível 
recurso para a Relação: [...] c) Das decisões de indeferimento liminar da petição de ação ou do 
requerimento inicial de procedimento cautelar.” 
555

 “Art. 641, 7 — No despacho em que admite o recurso referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 629.º, 
deve o juiz ordenar a citação do réu ou do requerido, tanto para os termos do recurso como para os 
da causa, salvo nos casos em que o requerido no procedimento cautelar não deva ser ouvido antes 
do seu decretamento [Grifos nossos].”  A solução, aliás, já vinha contemplada no CPC anterior (art. 
234-A, item 3), revogado em junho/2013 pelo novo diploma processual português. 
556

 Concluindo pelo não cabimento da reconvenção, conferir: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do 
mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 210-211; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio 
constitucional da tutela jurisdicional sem dilações indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 166; NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de apelação.  Revista de Processo. 
São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 213; MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre 
o deferimento, a emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 
11.280/2006 introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, 
jun. 2006, p. 145 e BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência da 
demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: 
estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.327. Para este último autor (e, ao que tudo 
indica, também para os demais), a reconvenção apenas poderia ser admitida se anulado o 
julgamento proferido em primeiro grau e retomado o processo em primeira instância, com a intimação 
do réu para responder à demanda em 15 dias. 
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desaconselha a sua admissão. Ademais, por força do art. 318 do CPC, segundo o 

qual “julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a reconvenção”, não se poderia 

admitir a reconvenção, dado que no momento em que o réu tem oportunidade de 

integrar o feito – e, eventualmente, apresentar seu pleito reconvencional – já existe 

uma sentença contra si proferida, de maneira que não seria possível a prolação de 

uma decisão conjunta para julgar ambos os pleitos. Por fim, essa parcela da doutrina 

sustenta que tal posicionamento não implicaria prejuízo ao réu, eis que poderia ele 

formular autonomamente tal pleito em demanda futura e oportunamente manejada 

para este fim. 

Não obstante sejam respeitáveis os argumentos supraexpostos, ainda 

assim acredita-se no cabimento da reconvenção na hipótese em exame, para ser 

coerente com as premissas que fundam o presente trabalho. É dizer: se é certo que 

a técnica de julgamento em estudo foi concebida principalmente para evitar o trâmite 

de demandas fadadas ao insucesso – e tem, portanto, o aparelho judiciário como o 

seu maior beneficiário –, não se pode negar, por outro lado, que o réu também foi 

um dos alvos do legislador, ainda que em um segundo plano, quando criou aludido 

instrumento, procurando evitar incomodá-lo nas hipóteses previstas no dispositivo. 

Assim, por esse viés é que a questão deve ser analisada. Se a técnica 

visava beneficiar o réu, dispensando-o de participar de demanda cujas chances de 

êxito seriam remotas, não é razoável que seja prejudicado, ainda que minimamente, 

pela aplicação do dispositivo. Afinal, segundo a já citada máxima chiovendiana, o 

processo deve “dar a quem tem um direito, na medida do que for possível na prática, 

tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter”. 

Dessa maneira, rente à paridade que deve nortear os comportamentos do 

autor e do réu no curso do processo, garantindo-lhes o franco debate em igualdade 

de condições, não se afigura legítimo impedir o réu de valer-se desta importante 

ferramenta de “contra-ataque”, que a lei lhe confere sempre que for demandado e 

houver conexão entre o seu pleito e a ação principal ou com o fundamento da sua 

defesa (art. 315 do CPC). 

É inegável a economia que tal instrumento proporciona ao réu. E não só 

pelo fato de poder ser utilizado no mesmo processo ajuizado pelo autor, mas 

também por permitir, em caso de êxito da ação principal, que eventual crédito 

apurado a favor do réu no pleito reconvencional possa ser abatido daquela 
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condenação. Basta lembrar, para se verificar a pertinência do asseverado, a 

possibilidade de inversão (no tribunal) do julgamento proferido em primeiro grau, 

com o reconhecimento da procedência do pedido inaugural formulado. Se isto 

ocorrer, como ficaria o réu? Enquanto ele precisaria manejar outra ação para 

constituir o “seu crédito”, o autor da ação principal já poderia executá-lo diretamente, 

ficando aquele em flagrante desvantagem em relação a este. 

Deve, pois, ser admitido o pleito reconvencional no mesmo prazo de 

resposta ao recurso apresentado. Valendo-se o réu de tal faculdade, o juiz deverá 

então processar (com a intimação do autor para contestar o pleito) e julgar a 

reconvenção, ainda em primeiro grau. A decisão proferida nestas condições acabará 

integrando a anterior, apesar de proferida em momento posterior, a exemplo do que 

ocorre com a decisão que julga os embargos declaratórios ou, mais intimamente, a 

liquidação de sentença. 

Contingência interessante que poderá ocorrer alude à possibilidade de a 

matéria da reconvenção não versar sobre questão exclusivamente de direito. Neste 

caso, ainda que de maneira excepcional e “quebrando” o procedimento expedito do 

art. 285-A, ao réu deve ser franqueada a produção de todas as provas que forem 

necessárias à adequada proteção dos seus direitos. Enquanto isto ocorre, a 

apelação do autor aguarda, para ser remetida em conjunto com eventual recurso a 

ser manejado contra a decisão que julgar o pleito reconvencional. A depender do 

resultado desta, tanto o autor poderá aditar o seu apelo como o réu recorrer 

daquela. 

Não deslustra a conclusão retromencionada o fato de haver duas 

decisões com o conteúdo do art. 269, proferidas no mesmo processo e em 

momentos diferentes. Afinal, como observado, se antes mesmo da reforma ocorrida 

em 2005 (que alterou, entre outros, os arts. 162 e 269 do CPC) já se admitia como 

insuficiente o critério topológico, comumente utilizado para classificar as sentenças, 

atualmente, após tais modificações, ninguém duvida ou questiona a possibilidade de 

existirem duas ou mais decisões com conteúdo de sentença ao longo do feito, como 

acontece, por exemplo, em decisões “saneadoras” que acolhem a ilegitimidade de 

um dos réus, prosseguindo o processo contra os demais, ou nos processos em fase 

de liquidação de sentença. 

Admitir o ora sustentado não arrosta a letra da lei tampouco o espírito do 
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art. 318, concebido quando veio a lume o CPC de 1973, em realidade 

completamente diferente da atual. 

É certo que o processamento da reconvenção gerará certa dificuldade de 

ordem prática, especialmente se versar sobre matéria de conteúdo fático. Porém, 

esse é o preço que se deve pagar para que seja mantida a paridade de armas entre 

os sujeitos processuais e a unidade do sistema, conciliando os interesses de todos 

os envolvidos com as garantias constitucionais e processuais. Mesmo porque, no 

plano empírico, é bom lembrar, não se verifica grande incidência na utilização de tal 

modalidade de resposta, nem das demais referidas na seção 3.10.6. Daí inexistir 

motivo para grande preocupação, não havendo prejuízo, regra geral, na operação do 

método de solução de conflitos em virtude da utilização da técnica do art. 285-A, que 

poderá continuar a ser manejada à saciedade. 

Por fim, nem se diga que em virtude de a decisão proferida ser de 

improcedência não haveria interesse do réu em deduzir tal modalidade de resposta. 

Isto porque, a teor do art. 315 do CPC, como dito, bastará para o demandado 

reconvir que haja conexão da sua pretensão com a ação principal ou com o 

fundamento de sua defesa. O simples fato do ajuizamento da ação pelo autor e a 

possibilidade de a decisão liminar ser reformada pelo tribunal, ainda que remotas as 

chances de êxito, podem motivar o “contra-ataque” por parte do réu, até como forma 

de retaliação à conduta do demandante e para fins de resguardar-se de eventual 

revés na instância revisora.  

 

3.10.6.3 Exceções processuais  

 

Na esteira do preconizado no art. 304 e seguintes do CPC, entende-se 

ser lícito, tanto ao autor como ao réu, arguir impedimento (art. 134), suspeição (art. 

135) e incompetência (112), a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 

Na hipótese do art. 285-A, porém, a maior parte da doutrina pouco 

enfrenta a questão da utilização de tais incidentes, preferindo simplesmente não 

admiti-los (num primeiro momento) em conjunto com a resposta ao recurso do autor, 

para evitar “tumulto” e por supostamente não haver interesse do réu no acolhimento, 

especialmente se a sentença lhe foi integralmente favorável. Posteriormente, apenas 

se o recurso for provido para anular a decisão de piso, é que alguns doutrinadores 
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admitem o manejo de alguma destas modalidades de resposta. 

A questão não parece ser de tão simples trato, na medida em que se 

reconhece a já aludida possibilidade de inversão, no tribunal, do resultado da 

decisão que chancela a improcedência liminar. E, se isto ocorrer, por mais que a 

decisão do tribunal substitua o anterior pronunciamento de primeira instância 

(potencialmente realizado por juiz impedido, suspeito ou incompetente), terá havido 

manifesta irregularidade do processamento da causa (geradora de possível nulidade 

processual), que tramitou à revelia do diploma processual civil e ao arrepio daquilo 

que se espera extrair do modelo constitucional de processo civil pátrio. 

Assim, se inaugurada a etapa recursal, as exceções devem, portanto, ser 

admitidas, processadas e julgadas pelo juízo singular no prazo para contrarrazões e 

veiculadas por meio de incidente apartado (tal qual ocorre ordinariamente), na forma 

demonstrada a seguir.557 

 

3.10.6.3.1 Impedimento e suspeição  

 

Para Neves 558 , não se poderia admitir tais modalidades de exceção 

(impedimento e suspeição) neste tipo de demanda, julgada sob a égide do art. 285-

A, porquanto, com a decisão do tribunal (mantendo a decisão liminar ou provendo o 

recurso do autor), verificar-se-ia a substituição (art. 512 do CPC) da sentença pelo 

acórdão lavrado, de maneira a suprimir eventual vício contido naquela. Já, se a 

sentença fosse anulada, aí então seria aberta a oportunidade ao réu para deduzir o 

impedimento ou a suspeição do juiz, conforme o caso. 

Ainda que por diferente ângulo, Bondioli 559  também sustenta o não 

cabimento de tais incidentes nesta sede. Para ele, não haveria interesse do réu no 

levantamento de questões relativas ao impedimento ou suspeição do magistrado, eis 

que quando integra o processo a sentença já foi proferida e em sentido 

                                            
557

 Na avaliação de Sérgio Bermudes, mesmo não havendo interposição de recurso pelo autor, a 
parte ré, assim que intimada da decisão proferida, poderia veicular, no prazo de cinco dias, a 
existência de incompetência absoluta do juízo ou impedimento do juiz, dentre outras questões 
capazes de comprometer a eficácia da sentença proferida. (As reformas do Código de Processo Civil, 
p. 93). 
558

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 
apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 213. 
559

 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do 
réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem 
ao Professor Arruda Alvim, p. 1.327-1.328. 
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integralmente favorável a ele. Ademais, a resolução de tal questão não teria 

influência na designação do órgão responsável pelo julgamento do recurso (como 

ocorre no caso da incompetência relativa), de maneira que faltaria, pois, interesse ao 

réu em suscitá-la.  

Tais argumentos, com o mais respeitoso acato a ambos os autores, não 

parecem suficientes para afastar a premissa da qual parte este trabalho: ao réu deve 

ser assegurado tudo aquilo que teria direito, para a consentânea e efetiva tutela de 

seus interesses, especialmente no sentido de evitar que seja surpreendido por uma 

decisão desfavorável em grau recursal, que muitas vezes, a depender do seu 

conteúdo, pode afigurar-se irreversível, por não se enquadrar em qualquer das 

restritas hipóteses autorizadoras de manejo de algum dos recursos excepcionais. 

Com efeito, é certo que, inicialmente, pode parecer que o réu realmente 

não teria interesse em opor qualquer desses incidentes, pois a decisão lhe teria sido 

integralmente benéfica. No entanto, a simples possibilidade de reforma da decisão 

liminarmente proferida, com posterior execução do julgado perante juiz impedido ou 

suspeito, evidencia legítimo interesse na oposição de tais incidentes. 

A opção será sempre do réu, no momento em que é chamado a integrar a 

lide e apresentar defesa. É evidente que ao opor eventual exceção dessa ordem, 

estará correndo o risco de, se acolhida, a demanda não ter a mesma sorte que teve 

com o magistrado impedido ou suspeito. No entanto, é risco que cabe ao réu decidir 

se quer correr ou não. 

Optando por opor uma das duas exceções referidas, deverá o 

demandado fazê-lo em peça autônoma e no prazo de contrarrazões, ficando o 

trâmite da ação suspenso, até que reste decidida e dirimida a questão em primeiro 

grau.560 E, se optar por deduzir algum desses incidentes antes de transcorrido o seu 

prazo para responder ao recurso, aludido prazo deverá ficar suspenso (art. 306), a 

exemplo do que ocorre tradicionalmente com o prazo de contestação, até que seja 

dirimida tal problemática, na forma do art. 313. 

Se o juiz não acolher a alegação de suspeição ou impedimento, o 

processo será então remetido ao tribunal para decisão acerca deste incidente antes 
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 Também admitindo o manejo de tais exceções, com regular processamento em primeiro grau, é o 
pensamento de Denis Donoso. Ele ainda lembra que as exceções poderão ser veiculadas por 
qualquer das partes, e não apenas pelo réu. (Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do 
CPC, p. 213-214). 
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de prosseguir. Por outro lado, se acolhido o pleito do réu, com o reconhecimento do 

impedimento ou da suspeição do juiz, todos os atos praticados até aquele momento 

no processo (ainda que favoráveis ao demandado) serão considerados nulos e o 

processo remetido para o substituto legal do magistrado prolator da sentença 

liminar. 

A propósito, em reforço ao posicionamento ora sustentado, vale 

mencionar que é interesse da própria sociedade e não apenas das partes envolvidas 

em um dado litígio, que todo e qualquer processo, seja lá qual for o seu resultado, 

seja julgado por juiz imparcial. 561  E se o interesse for do autor, em alegar 

impedimento ou suspeição do magistrado, a pertinência subsiste de maneira 

inconteste, eis que, além de serem a ele aplicáveis todos os motivos acima 

referidos, diferentemente do réu, foi aquele sensivelmente prejudicado pela decisão 

liminar. 

A dificuldade maior parece ser o prazo e a forma como se realizará tal 

arguição, pois no momento em que o autor tem ciência do juiz responsável pelo 

julgamento do seu processo, já existe sentença proferida em seu desfavor. 

O incidente deverá ser manejado no prazo de quinze dias, a contar do 

fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição, na esteira do art. 305 do CPC. 

Assim, se o motivo que justifica o questionamento da imparcialidade do magistrado 

for anterior ao ajuizamento da ação, o prazo deve ser contado a partir da publicação 

da sentença proferida.  

Tal intervenção será deduzida de maneira autônoma e também 

suspenderá o andamento do processo até que seja dirimida. 562  Se acolhido, o 

                                            
561

 Afinal, analisa Paulo Cezar Pinheiro Carneiro: “Para a maioria do povo não interessa qual é o 
nome que identifica aquele magistrado, mas tão-somente o fato de que ele é um juiz, personifica o 
justo, a própria justiça enquanto valor. É dele que se exige e se espera maior rigor no 
comportamento, e, portanto, estrita observância não só das normas éticas que direcionam a atividade 
jurisdicional, mas também daquelas morais que informam sua conduta enquanto ser humano”. 
(Acesso à Justiça - Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 65). 
562

 Fernando da Fonseca Gajardoni entende que, nestas circunstâncias, a questão deveria ser 
deduzida diretamente no bojo do recurso de apelação. (O princípio constitucional da tutela 
jurisdicional sem dilações indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide. Revista de Processo. 
São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 166). No mesmo sentido: PINTO, Fernanda Guedes. As 
ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização para as demandas de massa). Revista 
de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 132-133. Neste caso, dada a remotíssima 
possibilidade de o juiz prolator da decisão reconhecer o seu próprio impedimento ou suspeição após 
ter proferido sentença contrária aos interesses do autor (o que soaria, no mínimo, paradoxal), não é 
de todo incorreto admitir, por economia processual, a possibilidade de tais questões serem alegadas 
no bojo do recurso interposto pelo autor (que, aliás, será interposto no mesmo prazo estipulado pelo 
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processo será remetido ao substituto legal do magistrado, com anulação dos atos 

até então praticados. Caso rejeitado, o prazo de apelação do autor volta a correr a 

partir do momento em que for intimado da decisão que rechaça o incidente. 

 

3.10.6.3.2 Incompetência  

 

Quanto à competência, supõe-se ocorrer da mesma forma que nas 

hipóteses versadas na seção anterior. Remanesce o interesse do réu em arguir tal 

contingência ainda que a sentença lhe tenha sido inicialmente favorável.563 

A simples possibilidade de reforma da decisão, com julgamento do mérito 

favoravelmente aos interesses do autor (capaz de alterar a posição de vantagem 

que possuía o requerido), já se afigura suficiente para materializar a pertinência do 

incidente564, a fim de que não se permita a futura execução do julgado em foro 

diverso do previsto em lei. 

Como se não bastasse, quanto à questão da competência, há ainda uma 

agravante que reforça o apostilado: a alteração da competência pode implicar a 

modificação do próprio órgão recursal competente para apreciar eventual recurso 

manejado. Isto se verifica tanto no caso de competência absoluta (em que um 

processo julgado pela Justiça do Trabalho é remetido, v.g., para a Justiça Estadual) 

como de competência relativa (em que se remete o processamento de uma dada 

ação de um estado da federação para outro, por exemplo). 

Tanto é assim que parcela da doutrina reconhece uma forma de “direito 

condicional” do réu em arguir a incompetência relativa. É dizer: o réu não precisaria 

propriamente excepcionar o juízo em primeiro grau. Bastaria que alegasse tal 

questão no final de suas contrarrazões, cuja apreciação, no entanto, ficaria 

                                                                                                                                        
art. 305), dado ser esta a primeira oportunidade que lhe cabe falar nos autos e a competência para 
decidir acerca da temática ser do próprio tribunal. Porém, a simples possibilidade (ainda que 
pequena) de o juiz poder voltar a atrás e reconhecer a sua ‘parcialidade’, constitui-se em motivo mais 
do que suficiente para se admitir o processamento do incidente em primeiro grau (evitando a remessa 
de mais um processo para o tribunal), na forma típica estatuída pelo legislador. 
563

 Em sentido contrário é o entendimento de Fernando da Fonseca Gajardoni (O princípio 
constitucional da tutela jurisdicional sem dilações indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 166) e Fernanda Guedes Pinto (As 
ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização para as demandas de massa). Revista 
de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 132-133). Na concepção destes autores, por não 
ter havido prejuízo algum ao réu, não haveria que se falar em declaração de incompetência. 
564

 A mesma linha de raciocínio é demonstrada por Luis Guilherme Aidar Bondioli. (O julgamento 
liminar de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. 
(Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.328). 
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condicionada ao provimento do recurso do autor para julgar procedente o pleito por 

ele formulado. Verificando o tribunal que o recurso do autor seria provido, deveria, 

então, analisar a questão da incompetência relativa para, se fosse o caso de acolhê-

la, já remeter o processo diretamente ao juízo competente. Caso contrário, se a 

hipótese fosse de manutenção da decisão, a alegação seria simplesmente 

ignorada.565 

A razão, porém, parece estar com Medeiros 566 , que encampa o 

posicionamento defendido no presente estudo, inclusive para o fim de admitir que a 

questão seja deduzida e julgada diretamente em primeiro grau, notadamente para 

evitar a sobrecarga dos tribunais no processamento de tais incidentes e análise de 

recursos que, muitas vezes, nem seriam de sua competência julgar.   

Ademais, levado às últimas consequências o posicionamento que 

sustenta o interesse “condicional” do réu à oposição da exceção de incompetência 

apenas na hipótese de provimento da apelação, ter-se-ia de concluir, igualmente, 

que nas causas em geral apenas se poderia admitir o manejo da exceção territorial 

se o juízo relativamente incompetente fosse contrário à tese de defesa e aquele 

supostamente competente tivesse orientação favorável, como acertadamente 

observa Donoso.567  

Também não se pode deslembrar que emana do modelo constitucional do 

processo civil o direito a uma resposta fundamentada e motivada a qualquer pleito e 

às questões ventiladas no curso deste, ainda que para rechaçá-las. É prerrogativa 

outorgada ao usuário da prestação jurisdicional (mesmo que não a tenha provocado, 

como é o caso do réu em algumas circunstâncias) e decorre do amplo acesso à 

justiça. 

A reforçar o acerto de tal conclusão e a necessidade de julgamento do 

                                            
565

 Aderindo a tal posicionamento, confira-se: BONDIOLI, Luís Guilherme Aidar. O julgamento liminar 
de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). 
Direito civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.327-1.328 e NEVES, 
Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de apelação.  Revista 
de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 213-214. Em sentido contrário, é o 
entendimento de Denis Donoso, para quem: “Não soa bem sustentar que o tribunal está 
condicionado, na análise da exceção de incompetência, ao resultado do recurso de apelação, 
podendo ignorar o incidente nos casos de manutenção da decisão”. (Julgamento prévio do mérito – 
análise do art. 285-A do CPC, p. 217). 
566

 MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o deferimento, a emenda e o 
indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de 
novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, jun. 2006, p. 145-146. 
567

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 217. 
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incidente em primeira instância, independentemente do resultado do recurso 

interposto, vem o fato de que na sentença proferida, ainda que mantida em todos os 

seus termos, deverá haver a fixação da verba honorária em favor do advogado do 

réu. E, nesse caso, a execução da verba honorária ficaria prejudicada, pois teria de 

ser necessariamente executada em juízo incompetente, em prejuízo do causídico 

credor, que possui direito autônomo ao recebimento de tal verba. 

Em se tratando de competência relativa, deverá ser deduzida em peça 

autônoma, pela via da exceção processual (art. 112) e no prazo de quinze dias (art. 

305), com a suspensão do processamento da demanda em primeiro grau (art. 265, 

inc. III), como manda o CPC, para julgamento do incidente.568 Já, se for o caso de 

competência absoluta, poderá a matéria ser deduzida nas próprias contrarrazões do 

réu (art. 113). 

Mesmo na hipótese de competência absoluta, nada impede que a parte 

lance mão de peça autônoma para alegá-la, especialmente para o fim de chamar a 

atenção do magistrado para tal contingência (que, no bojo das contrarrazões, pode 

passar despercebida), de maneira que seja necessariamente enfrentada antes da 

remessa do processo para o tribunal. 

A exemplo da hipótese tratada na seção anterior, o incidente deverá ser 

julgado pelo juízo monocrático. Se o acolher, deverá remeter o feito para o local 

competente, anulando-se os atos até então praticados (especialmente a decisão 

liminar) e daquela decisão caberá recurso de agravo de instrumento, devendo 

aguardar o seu julgamento para que o processo seja remetido ao juízo competente. 

Se o incidente for rejeitado, o processo retomará a sua marcha, com o transcurso do 

prazo que sobejar para o réu apresentar as suas contrarrazões, caso ainda não o 

tenha feito, com a sucessiva remessa do processo para o tribunal. Neste caso, para 

evitar maior tumulto e como o processo já será mesmo remetido para o tribunal, o 

réu poderá manejar agravo retido para atacar a decisão que não acolheu a 

incompetência, o qual será julgado preliminarmente no recurso de apelação do 

                                            
568

 De maneira similar é o pensamento de Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e 
José Miguel Garcia Medina, os quais entendem, porém, que a competência para julgar o incidente 
será do tribunal e, por se estar diante de procedimento recursal absolutamente extravagante, 
admitem a possibilidade de o réu deduzir tal matéria também pela via das contrarrazões. (Breves 
comentários à nova sistemática processual civil 2, p. 70). 
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autor.569 

 

3.10.6.4 Impugnação ao valor da causa e à justiça gratuita 

 

Se nas hipóteses versadas nas duas seções anteriores ainda se poderia 

admitir alguma margem para discussão sobre o cabimento de tais incidentes, aqui 

inexiste dúvida sobre a possibilidade de sua admissão no processo julgado 

liminarmente improcedente.   

Certo é que, tanto o valor da causa como a gratuidade processual têm 

relação direta com o exercício do direito de ação, em grau recursal.  O equívoco, no 

primeiro caso, influenciará na determinação do valor das custas de preparo do 

recurso de apelação, de eventuais multas fixadas no decorrer da ação (arts. 14, 

parágrafo único, 18 e 601 do CPC) e na fixação dos honorários sucumbenciais 

(geralmente estipulados com esteio no valor da causa). Na segunda hipótese, da 

justiça gratuita indevidamente concedida, franquear-se-á à parte autora o imerecido 

acesso à instância recursal, sem o pagamento das custas devidas. 

Ambas as hipóteses, portanto, deverão ser deduzidas e julgadas em 

primeiro grau570, a exemplo das demais, na forma e no prazo tradicionais, mesmo 

                                            
569

 Apesar de admitir o manejo da exceção territorial, Denis Donoso entende que o seu julgamento 
deverá ser realizado pelo tribunal, antes de apreciar o mérito do recurso. E, reconhecida a 
incompetência, se for o caso de competência de outro tribunal (quando ocorrer, v.g., de a demanda 
ser ajuizada em estado diferente do reconhecido como correto), o processo deverá ser remetido para 
o tribunal competente. Já, se depois de verificada a incompetência, constatar-se que o julgamento do 
recurso deverá ser feito pelo mesmo tribunal (por ter sido ajuizada a demanda, v.g., em cidade 
diferente da correta, mas dentro do mesmo estado) e o resultado do recurso for no sentido de manter 
ou reformar a sentença, preserva-se a competência do juízo singular por força do efeito substitutivo 
do acórdão, notadamente tendo em vista ser o órgão revisor do mesmo (independentemente do local 
onde a decisão foi proferida). Se for o caso de anulação da decisão proferida liminarmente, o tribunal, 
após reconhecer a incompetência territorial, anula aquele decisum e remete o feito para o juízo 
competente. E, na primeira hipótese aventada (em que a competência do órgão revisor é de estados 
diferentes), ele então sustenta que o tribunal competente, ao receber o recurso para ser julgado 
(advindo do tribunal incompetente), poderá valer-se de algumas das soluções acima referidas, ou 
seja, se for o caso de manter a decisão liminar, reconhece a incompetência do juízo de primeiro grau 
onde a causa tramitou, mas não precisará remeter o processo para o foro reconhecido como 
competente; por outro lado, se for o caso de  reforma ou anulação, remeterá o feito diretamente ao 
local reconhecido como competente para que o processo retome o seu curso e um novo julgamento 
seja proferido. (Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 217-218).  O 
problema de se admitir tal solução (muito embora bem engendrada) ocorrerá se, no caso de mantida 
a decisão liminar, houver necessidade da prática de algum ato executivo em primeira instância, como, 
por exemplo, a execução da verba honorária arbitrada em favor do advogado do réu, a qual acabará 
sendo realizada em juízo incompetente. 
570

 Em sentido contrário, é o posicionamento de Denis Donoso, para quem seria de competência do 
órgão recursal o processamento de tais incidentes. (Julgamento prévio do mérito – análise do art. 
285-A do CPC, p. 219-221).  
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porque, além de servirem como espécie de filtro para o tribunal (não deixando que 

tudo deságue por lá, que geralmente é o local de maior congestionamento do Poder 

Judiciário), quer parecer que tal interpretação acaba preservando também a vocação 

ordinária e natural dos tribunais, que é a de, em regra, rever julgamentos anteriores 

acerca de questões já decididas (e não de julgar em primeira mão).  

Assim, as impugnações ao valor da causa e à gratuidade da justiça 

deverão ser deduzidas por intermédio de peças autônomas, com diferença apenas 

quanto ao prazo: a primeira deve ser manejada, sob pena de preclusão, no prazo 

das contrarrazões (art. 261 do CPC); a última poderá ser deduzida a qualquer tempo 

(art. 7º da Lei n. 1.060/1950), desde que o processo ainda esteja em primeira 

instância.571 

Quando formuladas tais pretensões nos processos que tramitam na forma 

clássica, elas não implicam, propriamente, a suspensão do procedimento (arts. 261 

do CPC e 7º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950).  

No caso em tela, contudo, na medida em que a atividade jurisdicional já 

se encontra, em tese, exaurida (ao menos em relação ao mérito) pela decisão 

proferida initio litis, é imprescindível que ocorra a suspensão do feito para 

processamento e julgamento de ambos os incidentes, até para que surta o seu 

necessário efeito prático no sentido de restringir e, se for o caso, inviabilizar a 

abertura da via recursal. 

No caso de impugnação ao valor da causa, se acolhido, deverá o autor 

ser intimado para complementar eventual diferença atinente ao preparo. Poderá, 

porém, se não concordar com o decidido, interpor agravo de instrumento contra tal 

decisão antes de recolher eventual diferença de preparo. Por outro lado, se rejeitado 

o incidente, será a vez de o réu deduzir o seu inconformismo igualmente por 

intermédio de agravo de instrumento. O feito deverá permanecer suspenso 

aguardando o julgamento de tais recursos, dada a influência que possui o valor da 

causa para a admissibilidade da apelação. 
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 Também admitindo o manejo – e o julgamento – de ambos os incidentes em primeiro grau, por 
meio de peça autônoma, mas desde que formulados no prazo de resposta do réu, é a ilação de 
GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações 
indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, 
novembro 2006, p. 166 e BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O julgamento liminar de improcedência 
da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: 
estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.330-1.331.  
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Quanto à assistência judiciária gratuita, a conclusão será diversa. 

Primeiro, porque a Lei n. 1.060/1950 previu o recurso de apelação para atacar a 

decisão que julga a impugnação ao benefício já concedido. Segundo, porque tal 

recurso será dotado de efeito suspensivo, em regra, como prevê a referida 

legislação de regência (art. 17). Desta maneira, rejeitado o pedido de revogação dos 

benefícios assistenciais do autor, ao réu caberá interpor apelação, recebida com 

efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, a contar da publicação da decisão que 

rejeita o incidente.  

Posteriormente, será tudo remetido ao tribunal para que decida, 

preliminarmente, sobre o benefício da gratuidade, o qual, se mantido, permite o 

enfrentamento do mérito da vexata quaestio. Por outro lado, se provido o recurso 

para cassar o benefício da gratuidade conferido ao autor, antes de se prosseguir no 

julgamento do seu apelo, deverá ele ser intimado para recolher o valor das custas 

relativas ao preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso.  

 

3.10.6.5 Outras modalidades de resposta 

 

Se é verdade que o réu não poderá ver tolhido o seu direito de 

“responder” amplamente ao pleito exordial, devendo ser-lhe franqueada a prática de 

todos os atos e condutas necessárias à sua adequada resposta e proteção dos seus 

direitos, à medida que se verifica a possibilidade de o mérito ser julgado 

favoravelmente ao autor em segunda instância, o réu deve poder defender-se de 

maneira pujante, ainda que este seu agir implique a suspensão do feito em primeiro 

grau ou certa demora no processamento da causa. 

Se for o caso, v.g., de o demandado precisar valer-se de incidente de 

falsidade (art. 390 do CPC), impugnar eventual litisconsórcio multitudinário (art. 46, 

parágrafo único) ou até mesmo optar por alguma modalidade de intervenção de 

terceiros (tratadas na seção seguinte), não é porque o juiz proferiu sentença liminar 

de improcedência que o réu não poderá lançar mão de quaisquer destas 

modalidades de resposta. A ele deverão ser franqueadas as mesmas oportunidades 

que o autor teve em juízo para defender os seus direitos e aproveitar todas as 

possibilidades que lhe seriam oportunizadas se a demanda tivesse tramitado da 

maneira tradicional. A sorte da ação principal não pode comprometer o exercício do 
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direito de defesa do réu. 

Parafraseando Sica572, pode-se “dizer que os dois litigantes são como os 

pistoleiros que se encontram, um diante do outro, para um duelo. Qualquer um pode 

sacar a arma antes do outro e disparar”.  

Concordando com tal afirmação, Bedaque573 observa ser necessário que 

ambos os pistoleiros tenham a oportunidade de atirar; antes disso, nenhum poderá 

ser alvejado de maneira fatal. 

     

3.11 DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

 

Mantendo-se coerente com a premissa que norteia este trabalho desde o 

princípio, no sentido que o réu não pode ser prejudicado por técnica que visava, 

inicialmente, beneficiá-lo, a intervenção de terceiros também deverá ser admitida, 

como regra, nos processos julgados com esteio no art. 285-A. 

A oposição, por exemplo, tem regra expressa admitindo que se for 

manejada após a audiência (art. 60 do CPC) seguirá o procedimento ordinário e será 

julgada independentemente da ação principal (podendo o juiz, porém, determinar o 

sobrestamento desta por noventa dias, para julgar ambas, em conjunto). Portanto, 

neste caso, face o caráter nitidamente autônomo da oposição, o juiz tem certa 

margem de liberdade para o fim de admitir ou não o processamento conjunto de 

ambas as causas, sempre que ela for oposta após a audiência (como será, em rigor, 

o caso do art. 285-A). 

Contudo, a não utilização nas demais hipóteses, pode causar prejuízo 

(ora em maior, ora em menor intensidade) à parte ré. Basta pensar no caso de 

denunciação da lide e de chamamento ao processo, por meio dos quais se permite a 

utilização do processo para trazer à lide outros potenciais coobrigados (no caso de 

procedência do pleito inicial), evitando que seja manejada nova ação (pela parte ré) 

para o fim de responsabilização do denunciado ou do chamado.574   

                                            
572

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro – Um estudo sobre a 
posição do réu, p. 50. 
573

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro – Um estudo sobre a 
posição do réu, p. 50. 
574

 Igualmente admitindo a utilização destas duas modalidades de intervenção de terceiros em 
processo julgado com base no art. 285-A, ver: “[...] deve ser lembrado, novamente, que o réu até 
então não teve nenhuma oportunidade para trazer ao processo pessoas que junto dele ou no seu 
lugar devam suportar os seus resultados. E pode não ter outra.” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O 
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O julgamento desses incidentes deverá, pois, ocorrer nos mesmos termos 

de uma ação comum. Se o pleito principal é julgado improcedente, por corolário, o 

pedido de denunciação da lide, v.g., perde o seu objeto. Porém, na hipótese de o 

tribunal resolver julgar o mérito favoravelmente ao autor, deverá fazê-lo e, ato 

contínuo, já julgar a denunciação. Neste caso, a ideia continua a ser a mesma que 

norteou a análise das seções anteriores.  

No julgamento realizado sob a égide do art. 285-A, o réu deve poder 

lançar mão de todos os instrumentos que a lei lhe faculta para a proteção dos seus 

direitos, ainda que nesta ou naquela hipótese, a faculdade legal a ele conferida seja 

apenas para o fim de lhe trazer um pouco mais de comodidade e a sua não 

utilização, por vezes, não chegue a gerar a perda do direito ou prejuízo substancial 

(como é o caso, v.g., da denunciação da lide, cuja pretensão poderá ser veiculada, 

posteriormente, por intermédio de ação autônoma). 

Por esse viés, tivesse a ação sido processada da forma tradicional e 

julgada improcedente, tanto o chamamento como a denunciação teriam perdido 

seus objetos e sido extintos sem julgamento do mérito em primeiro grau (por falta de 

interesse de agir), dado o pleito exordial ter sido rechaçado. Aqui, deve ocorrer de 

maneira similar. 

Após julgada a ação com esteio na técnica de julgamento do art. 285-A e  

interposto recurso pelo autor, cabe ao réu  “denunciar a lide” ou “chamar ao 

processo” os eventuais coobrigados, como ocorreria em qualquer outra demanda 

(preferencialmente por meio de peças autônomas, a fim de não se correr o risco de 

tais incidentes passarem despercebidos pelo juízo singular). O processo deverá 

aguardar a integração de tais sujeitos, dando-se vista inclusive ao autor para se 

manifestar sobre eventuais manifestações daqueles. Feito isso, os autos deverão 

então ser remetidos à instância superior, que apenas analisará a denunciação da 

lide e o chamamento ao processo, se for o caso de prover o recurso do autor para 

julgar procedente o pleito formulado em primeiro grau.575 

                                                                                                                                        
julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, Araken de 
et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, p. 1.331). 
575

 Luis Guilherme Aidar Bondioli também reconhece a grande importância de tais incidentes para a 
tutela dos interesses do réu, porém, no seu entender, a matéria deveria ser deduzida apenas em 
caráter subsidiário nas contrarrazões e considerada pelo tribunal se a decisão singular não for 
mantida. Verificado ser caso de reforma da decisão de piso, esta deveria então ser anulada e, ato 
contínuo, viabilizado em primeiro grau a denunciação da lide ou o chamamento ao processo por parte 
do réu. (O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: ASSIS, 
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Nessas circunstâncias, seria como se o tribunal estivesse aplicando o art. 

515, § 3º, em relação a pedido extinto sem julgamento de mérito em primeira 

instância. Tanto em primeiro grau como em segundo, não faria sentido algum exigir 

manifestação expressa do Judiciário acerca de tais incidentes, se não havia 

interesse da parte que os provocou em vê-los apreciados: seria como se tivessem 

perdido o seu objeto. 

Com a nomeação à autoria, por se tratar de incidente mais simples do 

que os anteriores e de cognição bastante limitada (podendo ser rejeitada 

exclusivamente em função da recusa do nomeado), ocorre de maneira um pouco 

diversa. A nomeação deverá ser feita pelo réu, como ordinariamente ocorre, no 

prazo para a defesa (art. 64) – que, na hipótese sub examine, será o da 

apresentação das contrarrazões. Feita a nomeação, suspende-se o curso do 

processo (inclusive o prazo para apresentar contrarrazões) até que ela seja 

resolvida. Se indeferida, o processo seguirá sua marcha normalmente, com 

reabertura de prazo ao réu (dos dias que faltarem) para apresentar as suas 

contrarrazões (art. 67). 

A decisão que indefere a nomeação poderá ser objeto de recurso pelo 

réu-nomeante. Em virtude de o processo estar prestes a ser remetido ao tribunal de 

justiça competente para apreciação da apelação, entende-se que o recurso cabível 

será o agravo retido, com ratificação dos seus termos (art. 523, § 1º) nas 

contrarrazões (se esta ainda não tiver sido apresentada), o qual será apreciado 

preliminarmente ao julgamento da apelação (art. 523, caput).  

Se for o caso de provimento do agravo (para deferir a nomeação), deverá 

ser conferido prazo ao nomeado para apresentação das suas contrarrazões ao 

recurso do autor, diretamente no tribunal (na condição de novo sujeito passivo do 

feito), antes de o órgão realizar o enfrentamento da questão de fundo veiculada no 

recurso do autor. Nestas circunstâncias, o julgamento será, pois, bipartido. Se, por 

outro lado, o pedido for admitido pelo juiz em sede de primeiro grau, o processo 

segue contra o nomeado, excluído o nomeante do polo passivo, oportunizando-se 

àquele, por sua vez, a apresentação das contrarrazões ao apelo do autor.  

Da decisão que admite a nomeação à autoria também caberá agravo 

                                                                                                                                        
Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim, 
p. 1.331-1.332). 



 

 

 

233 

retido pelo nomeado (a nomeação pode ter sido deferida, por exemplo, mesmo 

diante da expressa recusa do nomeado), processado nos moldes referidos nos 

parágrafos anteriores. Se for o caso de provimento do agravo (para indeferir a 

nomeação), deverá ser conferido prazo ao nomeante para apresentação das suas 

contrarrazões ao recurso do autor diretamente no tribunal (na condição de sujeito 

passivo do feito), antes de o órgão realizar o enfrentamento da questão de fundo 

veiculada no recurso do autor. 

A assistência simples e a litisconsorcial também deverão ser admitidas na 

hipótese em comento, observando-se algumas particularidades atinentes ao 

desfecho do processo. 

Se a assistência for simples, será preciso observar a parte a quem o 

assistente pretende auxiliar e verificar se há interesse de agir para tanto. A 

assistência apenas será admitida se o autor recorrer da decisão liminar proferida em 

seu desfavor, haja vista não poder o assistente praticar atos contrários aos 

interesses do assistido (art. 53). Na assistência do réu, também será necessário que 

exista recurso do autor, neste caso, em razão de o pleito ter sido julgado 

improcedente contra o assistido (e, portanto, se não houver recurso, não há 

interesse em assisti-lo, pois ele já teve o que de melhor a prestação jurisdicional lhe 

poderia proporcionar). 

Em se tratando de assistência litisconsorcial, o desfecho será diverso do 

referido no parágrafo anterior. O assistente litisconsorcial, seja ele do autor ou do 

réu, sempre poderá intervir, na medida em que se trata de litisconsorte ativo ou 

passivo, facultativo ou necessário, que não foi incluído em um dos polos da relação 

jurídica processual. No caso do litisconsorte ativo facultativo, a legitimidade é 

inegável, pois tem ele interesse inequívoco que a decisão proferida contrariamente 

aos seus interesses seja reformada no tribunal. Já, se for caso de litisconsórcio ativo 

necessário, o interesse não é só das partes envolvidas, mas especialmente do 

próprio Judiciário, pois uma sentença proferida em tais condições, a teor do art. 47 

do CPC, será ineficaz. No que tange ao litisconsórcio passivo, o interesse continua a 

existir, porém em menor intensidade, já que a intervenção do litisconsorte terá o 

condão apenas de permitir que o legitimado passivo possa integrar o feito e, no 

futuro, valer-se da mesma decisão, caso o autor repita o mesmo pleito contra ele, 
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bem como atuar em segundo grau em prol da manutenção da decisão liminar.576  

 

3.12 SISTEMÁTICA RECURSAL 

 

Como lembra Carneiro da Cunha, se é verdade que o recurso tem sido 

visto pela doutrina majoritária como a renovação da demanda em grau recursal577, é 

oportuno que, nesta seção, passe-se a analisar a repercussão e os efeitos 

deflagrados no âmbito recursal em razão da aplicação do art. 285-A. 

 

3.12.1 Reexame obrigatório 

 

Ainda que já se tenha consolidado o entendimento no sentido de afastar a 

natureza recursal do reexame necessário/obrigatório, optou-se por enfrentá-lo neste 

momento (dentro da presente seção, que versa sobre a “sistemática recursal”), por 

didática. 

Como alertado anteriormente (seção 3.5.7), o art. 285-A é endereçado 

tanto aos particulares quanto à Fazenda Pública em juízo. Desta forma, não há nada 

que exclua a obrigatoriedade do reexame obrigatório de sentenças proferidas em 

tais condições, nos moldes do preconizado no art. 475 do CPC.578 

Nesse compasso, aplicado o dispositivo para julgar, por exemplo, 

                                            
576

 Com entendimento similar, confira-se: RAMOS, Glauco Gumerato. Resolução imediata do 
processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 
11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 398. Segundo ressalva feita pelo precitado 
autor, ao terceiro que tinha apenas interesse para intervir na condição de assistente simples, seja em 
favor do autor ou do réu, não será facultado recorrer de eventual decisão proferida nestas condições, 
por não ter havido qualquer alteração no mundo empírico, em razão da decisão liminar proferida (que 
foi de improcedência). (Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. 
(Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 
11.280/2006, p. 399). Em relação ao autor que não recorre da decisão liminar proferida, é acertada tal 
ilação, porquanto o assistente não poderia praticar atos que contrariassem os do assistido (que 
decide não recorrer, desistindo do prosseguimento na ação), a teor do art. 53 do CPC. Porém, 
havendo recurso do sucumbente, o assistente poderá atuar em grau recursal, recebendo o processo 
no estado em que se encontra. Já no caso do réu, entende-se como aplicável um raciocínio 
assemelhado. Se não houver recurso, sua atuação não faria sentido porque o assistido já terá obtido 
o que de melhor o processo lhe poderia proporcionar. De outra banda, havendo recurso da parte 
autora e a possibilidade de reversão do decidido em primeira instância, daí sua intervenção poderá 
ser aceita, se possuir ele (o assistente) interesse jurídico para atuar. 
577

 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC 
(Julgamento imediato de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). 
Revista Dialética de Direito Processual, p. 100. 
578

 No mesmo sentido: MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma 
leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 110. 
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liminarmente improcedente os embargos à execução manejados pela Fazenda 

Pública em causa com valor superior a sessenta salários mínimos, rigorosamente, a 

teor do art. 475, inc. I, § 2º, a decisão deve ser submetida à remessa necessária, 

sob pena de invalidade. 

 

3.12.2 Embargos de declaração 

 

Os embargos de declaração induvidosamente serão cabíveis em face da 

decisão proferida com esteio no preceptivo em comento, assim como serão 

oponíveis a qualquer outro pronunciamento judicial, sempre que verificada uma das 

hipóteses do art. 535 do CPC.  

Ainda que em caráter excepcional, no caso de aplicação do art. 285-A, 

deve-se conferir uma maior amplitude aos embargos declaratórios, em algumas 

hipóteses como se verdadeira apelação fosse, podendo o apelante deduzir naquele 

a mesma matéria que deduziria nesta, na esperança de conseguir a reconsideração 

da decisão recorrida (como se estivesse antecipando o efeito regressivo da 

apelação que seria interposta), sem a necessidade de recolhimento do preparo (que, 

muitas vezes, pode ser de altíssimo valor). Bastará, para tanto, que eventual 

obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão embargada tenha o 

condão de mudar o resultado sufragado liminarmente pelo magistrado de piso.579 

Quanto ao autor, o prazo para contagem será a partir da intimação do 

advogado do autor da decisão, a teor do art. 241 do CPC, como usualmente ocorre 

com o prazo de qualquer recurso. 

Em relação ao réu, a questão se torna peculiar, em razão de ele ainda 

não estar integrado ao processo no momento em que foi proferida a decisão e 

interposto o recurso pelo autor. Assim que for citado, ocorrerá também, ato contínuo, 

a sua intimação para apresentar contrarrazões. O prazo para a prática de tal ato e 

outras modalidades de resposta que se fizerem oportunas será o do art. 241 (a partir 

da juntada do mandado aos autos). Porém, como ressalvado na seção 3.10.4.3, 

para o caso de eventuais recursos, o prazo será o do art. 242, ou seja, da intimação 

do advogado da decisão a ser impugnada (o que ocorrerá a partir do efetivo 

                                            
579

 Com entendimento semelhante ao defendido no texto, é o pensamento de Luis Guilherme Aidar 
Bondioli, (O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 200). 
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ingresso deste nos autos). 

Assim, se os embargos de declaração forem interpostos pelo réu, deverá 

ser interrompido o prazo para que o réu apresente a sua resposta, a teor do 

preconizado no art. 538 do CPC. 

Para contornar essa dificuldade procedimental580, há quem sustente581 

que o eventual vício, que justificaria o manejo dos embargos declaratórios, poderia 

ser deduzido em sede de contrarrazões pelo réu e conhecido pelo tribunal.  

Poittevin, porém, reconhece que a melhor opção seria admitir o manejo 

dos embargos em primeiro grau (na forma referida na seção 3.10.4.3), por 

oportunizar ao próprio juiz prolator da decisão embargada corrigir seu erro, além de 

evitar a devolução de questão para o tribunal, que poderia ser resolvida em primeiro 

grau (com a desnecessária movimentação da máquina judiciária) e imprimir maior 

celeridade ao trâmite.582  

Se a decisão, no entanto, não for objeto de recurso pelo autor, ainda que 

nela conste (hipoteticamente) algo que possa prejudicar o réu em alguma medida 

(em razão de uma aplicação equivocada do art. 285-A), não haverá interesse em 

recorrer da referida decisão (seja por embargos ou apelação), na medida em que o 

decisum não será contra ele oponível, nos termos do art. 472 do CPC.583 

 

3.12.3 Apelação e recurso adesivo  

 

A apelação, como recurso ordinário por excelência que é, poderá ser 

                                            
580

 Que, prima facie, realmente causa certo impacto, porquanto o réu poderá opor embargos 
declaratórios de decisão já atacada inclusive por recurso e com seu prazo para apresentar 
contrarrazões já fluindo. 
581

 POITTEVIN, Ana Laura González. O art. 285-A do CPC e os embargos de declaração. In: 
MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; 
GOMES JUNIOR, Luís Manoel (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais – 
estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim Wambier, p. 622-623. 
582

 Para visualizar hipótese em que seriam cabíveis os embargos pelo réu, pense-se no caso de 
haver interesse, por exemplo, de o juiz modificar ou acrescer à decisão proferida fundamento não 
constante da decisão originária ou que o feito seja extinto sem julgamento de mérito (v.g., por 
ausência de uma das condições da ação). Se é verdade que o réu poderá inclusive apelar desta 
decisão, como sustentado na seção 3.12.3, não se mostra razoável impedir que esta questão seja 
deduzida, também, pela via dos embargos de declaração. 
583

 Em sentido contrário, porém, é o entendimento de Sérgio Bermudes, para quem a decisão 
proferida não poderá transitar em julgado antes de intimado o réu, a fim de que ele possa, no prazo 
de cinco dias (contados da sua intimação), apresentar embargos declaratórios ou arguir eventuais 
matérias capazes de comprometer a eficácia da decisão proferida, tais como: o impedimento do juiz, 
a incompetência absoluta do juízo ou nulidades insanáveis. (As reformas do Código de Processo 
Civil, p. 93). 
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manejada tanto pelo autor como pelo réu, com ampla devolutividade de toda a 

matéria versada na demanda, a teor do art. 515, §§ 1º e 2º, do CPC. 

No caso do autor, inexiste dúvida quanto ao cabimento e amplitude da 

apelação, prestando-se tanto para veicular eventual vício de julgamento como de 

procedimento ocorrido em primeiro grau. Por meio dela, será possível pleitear, 

inclusive, a inversão do resultado desfavorável obtido em primeiro grau, com a 

procedência dos pedidos elencados na inicial e rechaçados prima facie, podendo 

ocorrer apenas a correção dos motivos que justificaram a decisão liminar (sem 

alteração do resultado, portanto) 584  ou até mesmo a extinção do feito sem 

julgamento do mérito. 

O recurso deverá ser recebido, ordinariamente, no duplo efeito 

(suspensivo e devolutivo), aplicando-se a regra geral do art. 520.  

O réu apenas terá interesse em atacar a decisão se o autor dela recorrer. 

Se tal acontecer, o réu poderá então recorrer adesivamente da decisão proferida, 

caso queira, por exemplo, alterar o fundamento exarado pelo juiz ou pugnar pela 

extinção sem julgamento de mérito por ausência de uma das condições da ação ou 

de pressuposto processual.585  

O preparo será devido e recolhido normalmente, nos mesmos termos de 

qualquer outra apelação interposta. 

Em razão de se tratar de hipótese em que, apesar de “indeferida a inicial”, 

o mérito é enfrentado pelo julgador, não se mostra correta a aplicação da hipótese 

do art. 551, § 3º, do CPC, à espécie. O julgamento da apelação deve contar com um 

revisor, mesmo porque, além de não se tratar de simples indeferimento da inicial 

(como prevê o dispositivo referido, editado em 1994, diga-se, muito tempo antes de 

o art. 285-A vir a lume), do resultado daquele poderá redundar até a inversão do 

                                            
584

 Admitindo igual possibilidade, é o pensamento de Gustavo de Medeiros Melo (O julgamento 
liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São 
Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 111). Em reforço ao posicionamento supra, o citado autor ainda faz 
menção a dois julgados do STJ no mesmo sentido (os quais, apesar de não versarem 
especificamente sobre a hipótese do art. 285-A, podem ser integralmente aplicáveis à espécie): 4ª 
Turma, REsp 55.361/RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 29.05.1995 e 4ª T., REsp 316.490/RJ, 
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 26.09.2005. 
585

 Em sentido contrário ao sustentado no texto, Luis Guilherme Aidar Bondioli entende que o réu não 
teria interesse em recorrer adesivamente, por já ter conseguido o que de melhor o processo poderia 
lhe proporcionar. (O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do réu (art. 285-A). In: 
ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao Professor 
Arruda Alvim, p. 1.332). Com entendimento similar, ele cita artigo de Fabiano Carvalho. 
(Admissibilidade do recurso adesivo. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 137/60, jul. 2006). 
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proclamado pela decisão que aplicou o dispositivo sub examine.586  

 

3.12.3.1 Possibilidade de reconsideração e efeito regressivo 

 

Antes, porém, de tratar da forma como deverá ocorrer o julgamento do 

recurso interposto, cumpre analisar a possibilidade de reconsideração da decisão 

guerreada por parte do juízo prolator. O projeto original, que deu origem à Lei n. 

11.277/2006, consignava o verbo “cassar” ao invés de “não manter”. A troca, 

segundo o voto do deputado João Almeida (responsável pela emenda), teria 

ocorrido em função do repudiado caráter autoritário da primeira palavra. 

Do ponto de vista técnico, “cassar” espelha melhor a realidade jurídica e 

traduz o uso mais apropriado do vernáculo. Trata-se, pois, de hipótese em que um 

dado pronunciamento jurisdicional “entra” e, posteriormente, “sai” do mundo jurídico. 

Nesse compasso, quando a lei confere ao juiz a faculdade de “cassar” o 

seu próprio pronunciamento, autoriza que este seja extirpado do ordenamento.  

A cassação é a via técnica que autoriza a supressão de uma determinada 

decisão do processo em caso de error in procedendo, como ocorre na hipótese em 

tela (em que se verifica uso indevido do art. 285-A). 

A palavra “cassar”, aliás, expressa melhor a essência do comando do que 

a utilizada no próprio art. 296, que fala em “reforma” da decisão pelo magistrado, 

valendo lembrar que este último vocábulo é comumente utilizado apenas para os 

casos em que a decisão é revista por outro órgão e não pelo próprio prolator da 

decisão. 

Quanto à expressão “não manter”, é a pior das três, por não explicar 

satisfatoriamente o que aconteceria com o pronunciamento anterior, proferido com 

base no art. 285-A. “Cassar” e “reformar”, ao contrário, são palavras/comandos 

técnicos e usuais no jargão jurídico para as hipóteses mencionadas.587 

A despeito do asseverado nos parágrafos anteriores, inexiste prejuízo 

algum na exegese e na aplicação da regra (que permite a reconsideração da 
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 Entendendo que tal apelação não contará com revisor, ver: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova 
etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 65. 
587

 O CPC projetado, em sua última versão (de 25.03.2014), mantém exatamente a mesma disciplina 
do atual, substituindo apenas a expressão “não manter” por “retratar-se”’ e melhorando um pouco (no 
aspecto técnico) a redação do dispositivo (art. 333, § 3º - Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-
se em cinco dias.) 
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decisão recorrida) no ordenamento pátrio, a qual, a exemplo dos arts. 296 do CPC e 

198, inc. VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também constitui exceção ao 

comando do art. 463 do CPC. A questão é apenas terminológica, sem efeitos no 

plano empírico. Quando o magistrado optar por “não manter” seu anterior 

posicionamento, ainda que não o diga expressamente, é forçoso reconhecer que 

estará “cassando” – tornando sem efeito ou reconsiderando – sua anterior decisão e 

determinando o regular processamento do feito em primeira instância.588 

Essa possibilidade ocorre em função do chamado efeito regressivo589 da 

apelação nas hipóteses em que o legislador autorizar tal faculdade, a qual, não 

obstante a redação do dispositivo indique que esta decisão deverá ocorrer antes da 

citação/intimação do réu para responder ao recurso, poderá ser exercida enquanto o 

processo estiver em primeiro grau (até o momento da remessa dos autos ao tribunal, 

inclusive após a apresentação das contrarrazões, quando o juiz, diante do apelo do 

autor e da resposta dada pelo réu, terá ainda maiores subsídios para verificar o 

acerto ou não de sua decisão liminar).590 

Dada a feição ampla da regra, o juiz terá total liberdade para exercer tal 

retratação, desde que verificada a má aplicação do art. 285-A. Poderá até mesmo, 

se for o caso, optar por manter o indeferimento liminar da inicial, com alteração 

apenas do fundamento. É dizer: o magistrado reconhece que sua decisão, no mérito, 

estaria equivocada, porém, por estar consumada a prescrição, mantém a decisão 

liminar, que passa a ser fundada nos artigos 295 e 296 do CPC. Com efeito, se isso 

ocorrer, deverá ser dada oportunidade ao autor da demanda para aditar o seu apelo 

e o réu não precisará ser chamado para integrar a lide.591 Poderá também, neste 

momento, optar por manter o indeferimento liminar de apenas parte dos pedidos e 

admitir o regular processamento dos demais requerimentos formulados na exordial, 

                                            
588

 Tal conclusão seria a mesma, aliás, se o legislador tivesse utilizado a expressão “alterar”, como 
fez no caso do art. 463, a qual, apesar de também não ser a ideal, permite a compreensão pelo 
operador do direito da intenção do legislador e do sentido da norma. 
589

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: 
ordinário e sumário, v. 2, t. I, p. 130.  
590

 No mesmo sentido do texto, ver: MONTENEGRO FILHO, Misael. Cumprimento da sentença e 
outras reformas processuais, p. 140. Entendendo, por outro lado, que o juízo de retratação apenas 
poderá ocorrer até o recebimento da apelação pelo juiz e determinação da citação do réu, confira-se: 
BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 201, 203. Melhor 
seria, na verdade, que se tivesse estipulado, expressamente, como momento para a realização de tal 
juízo de retratação, o da apresentação das contrarrazões pelo réu, quando o juiz teria mais elementos 
para rever ou não a sua decisão. 
591

 CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista 
dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 59. 
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com a aplicação parcial do dispositivo, nos termos do explicitado na seção 3.7.4. 

Se o juiz optar pela manutenção da decisão, é desnecessária qualquer 

justificativa de sua parte, a qual, em rigor, já estará mais do que explicitada na 

decisão inicialmente proferida. Por outro lado, optando pela reconsideração parcial 

ou integral, tal decisão deverá ser fundamentada, sob pena de nulidade, dada a 

transparência que se espera do Poder Judiciário, afinal, estar-se-á revendo anterior 

posicionamento de mérito integralmente favorável ao réu, o qual, portanto, tem o 

direito de saber o porquê da reforma, até mesmo para que possa traçar sua 

estratégia de defesa, como observa Bondioli.592 

Pela letra da lei, o prazo para o juiz exercer tal juízo de retratação será de 

cinco dias após a interposição da apelação, contudo, é daqueles chamados prazos 

impróprios, cuja violação ou descumprimento não implica qualquer consequência no 

plano processual ou para o magistrado. Tanto que, conforme mencionado 

anteriormente, tal juízo poderá ser realizado pelo magistrado enquanto o processo 

estiver em primeiro grau, sem que o despacho que determina a citação do réu para 

contra-arrazoar o recurso do autor vincule o magistrado ou o impeça de reconsiderar 

a decisão. 

Tanto o despacho que mantém a sentença liminarmente proferida como o 

que a reconsidera são irrecorríveis. Isto porque, em ambas as hipóteses, às partes 

será permitido o exercício do seu legítimo direito de defesa, sem prejuízo de 

qualquer uma delas. Se a decisão liminar é mantida, o réu será citado para 

apresentar resposta e o feito remetido para julgamento no tribunal. Por outro lado, se 

a decisão for reconsiderada, o réu também será citado para apresentar resposta e, 

conforme mencionado na seção 3.7.8.2, haverá a possibilidade de o réu pugnar pelo 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330 do CPC.593  

Diante da possibilidade de retratação por parte do magistrado prolator, 
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 BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 203. No mesmo 
sentido, do mesmo autor, ver: O julgamento liminar de improcedência da demanda da ótica do réu 
(art. 285-A). In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo: estudos em homenagem ao 
Professor Arruda Alvim, p. 1.326. Vicente de Paula Ataíde Júnior considera desnecessária a 
fundamentação da decisão que reconsidera o julgamento liminar de improcedência. (A resolução 
antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 
141, novembro 2006, p. 124). 
593

 Também entendendo ser inatacável a decisão que reconsidera o pronunciamento liminar de 
improcedência, confira-se: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do 
CPC, p. 198; BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo Civil, p. 97 e ATAIDE 
JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 124.  
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melhor seria, de lege ferenda, que o preparo do recurso (muitas vezes em valor 

expressivo), em tais hipóteses, fosse realizado posteriormente ao despacho de 

manutenção da decisão liminar, como sugere Cimardi.594  

Como isso não ocorre por falta de previsão legal, restará ao autor, em 

caso de reconsideração da decisão recorrida, pleitear a restituição 595 

administrativamente do valor do preparo à Fazenda Pública estadual (a exemplo do 

que já ocorre atualmente quando as custas são recolhidas indevidamente em 

processos em que as partes gozam do benefício da assistência judiciária gratuita, 

por exemplo).596  

É justamente para evitar o problema do recolhimento indevido do preparo, 

que deve ser admitida a provocação do juízo prolator da decisão também pela via 

dos embargos declaratórios, como aventado anteriormente. Os embargos, in casu, 

deverão ser analisados com espírito mais aberto pelos juízes em tais circunstâncias, 

a fim de sanar eventuais equívocos da forma menos dispendiosa possível para as 

partes.  

Questão interessante, também, alude a de saber se o magistrado que 

reconsidera597 a decisão liminarmente proferida e determina a citação do réu poderá 

proferir a mesma decisão anteriormente prolatada, após a integração deste ao feito. 

É dizer, em tom de indagação: o magistrado poderá, após a citação do réu, julgar 

improcedentes os pedidos elencados na exordial, com base nos mesmos 

argumentos por ele apresentados anteriormente? 

Nesse caso, diferentemente da situação enfrentada na seção 3.12.3.3.2, 

alínea “a” (As limitações do rejulgamento pelo juiz de 1º grau), não há nada que 

vincule o magistrado a este ou àquele agir. Isto porque, além de a possibilidade de 

retratação ser expressamente prevista pela lei processual sem fazer exigência dessa 

ordem, o réu geralmente introduz novos elementos ao processo para análise do 

                                            
594

 CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: 
MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 418. 
595

 Igualmente admitindo tal possibilidade, ver: CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC 
(Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o 
controle das decisões judiciais, p. 418. 
596

 Solução intermediária é aventada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, para quem: 
“Havendo retratação, o preparo já feito será aproveitado em futura e eventual apelação”. (Código de 
processo civil comentado e legislação extravagante, p. 668).  
597

 Entendendo, aliás, que tal reconsideração poderia ser feita exclusivamente pelo magistrado 
prolator da decisão atacada, confira-se o escólio de Glauco Gumerato Ramos. (Resolução mediata 
do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 
11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 394). 
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magistrado, podendo até acontecer que o motivo da reconsideração seja justamente 

a dúvida do magistrado sobre a exata similitude entre as decisões-paradigmas e o 

caso julgado.598  

 

3.12.3.2 Aplicação do art. 518, § 1º 

 

Superada a questão tratada na seção anterior, agora, é necessário 

verificar se a técnica do art. 518, § 1º, comportaria aplicação no processo julgado, 

com esteio no art. 285-A.  

Há quem sustente que a resposta seria negativa, por força de não ter 

havido, no caso da aplicação dessa última técnica de julgamento, o desenvolvimento 

de um processo da forma tradicional, com a usual citação do réu e oportunidade 

para o exercício do contraditório e da ampla defesa.599 

Dessa maneira, por esse viés, não se poderia admitir a aplicação conjunta 

de ambas as técnicas, uma vez que o § 1º do art. 518 também se afigura técnica de 

abreviação da tutela jurisdicional, pelo fato de instituir, como regra, um regime de 

irrecorribilidade das sentenças prolatadas em conformidade com súmula do STF e 

do STJ, o qual, se aplicado em conjunto com o art. 285-A, impediria, também no 

tribunal, o amplo debate da questão de fundo pela parte autora (que teria a sua 

petição inicial e, posteriormente, o seu recurso de apelação “indeferidos” 

liminarmente). 

Apesar de bem construído, tal posicionamento carece de respaldo legal, 

na medida em que nada há no sistema que desaconselhe ou impeça a aplicação 

conjunta de duas ou mais técnicas de abreviação da tutela jurisdicional, o que, em 

algumas hipóteses, será até mesmo recomendável e salutar para o processo. 

Ora, em circunstância em que o pleito exordial investe contra o enunciado 

de súmula de um dos tribunais de superposição, o ideal é que seja julgado o quanto 

antes, inclusive com aplicação conjunta dos arts. 285-A e 518, § 1º, e, quiçá, até do 

art. 557 do CPC. 
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 Cassio Scarpinella Bueno também admite a possibilidade de repetição da anterior decisão 
proferida. (A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 79). Sérgio Bermudes assim 
também se manifesta. (As reformas do Código de Processo Civil, p. 96-97). 
599

 CAVALCANTE, Mantovanni Colares. A sentença liminar de mérito do art. 285-A do Código de 
Processo Civil e suas restrições. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, 
setembro 2006, p. 102-103. 
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A aplicação desses dispositivos obedece a diferentes requisitos e 

pressupostos (ainda que muitas vezes semelhantes), daí o porquê de não se poder 

confundir cada um deles nem sustentar que a aplicação de um excluiria a utilização 

dos demais ao longo de um mesmo processo. 

Com efeito, se é certo que o manejo de uma única técnica de abreviação 

da tutela jurisdicional já exige cautela e parcimônia, o que se dirá no caso de 

aplicação de duas ou mais técnicas no curso do mesmo processo.600 Se a aplicação 

for mal realizada pelo juiz, bastará uma única técnica para comprometer os 

resultados do processo. E, em um processo em que o julgador se vale de mais de 

uma técnica desse jaez, a chance de cometer equívocos é maior, especialmente se 

houver pressa e açodamento no julgar. 

Nesse compasso, verificada a ausência do novo requisito de 

admissibilidade do recurso de apelação instituído pelo art. 518, § 1º (qual seja, a 

inexistência de súmula do STF ou do STJ no mesmo sentido da decisão proferida 

em 1º grau), o recurso não deve mesmo ser recebido pelo julgador, o que, aliás, 

será feito antes de ele chegar a realizar o juízo de retratação. Primeiro verifica os 

pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, depois é que observa se a 

decisão deve ou não, no mérito, ser reconsiderada. 

 

3.12.3.3 O julgamento do recurso de apelação 

 

A atividade do tribunal no processamento e julgamento do recurso de 

apelação é ampla, a exemplo do que ocorre em qualquer outro recurso desta 

natureza, ainda que manejado em processo não julgado com esteio na técnica de 

julgamento em questão.  

                                            
600

 Admitindo a aplicação conjunta do arts. 285-A e 518, § 1º, mas igualmente exigindo cautela 
redobrada do magistrado para tanto, é o pensamento de: BONDIOLI, Luís Guilherme Aidar. O Novo 
CPC: a terceira etapa da reforma, p. 201 e RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 160. A doutrina é bastante tranquila no sentido 
de admitir tal possibilidade: BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de 
Processo Civil, p. 78; COSTA, Fábio Nogueira. Sentença liminar no CPC, p. 94; PINTO, Fernanda 
Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização para as demandas de 
massa). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 150; ARAÚJO, Luciano Vianna. 
Art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato, antecipado e maduro da lide): evolução do sistema desde o 
Código de Processo Civil de 1939 até 2007. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, 
p. 171; RONCONI, Roger Faiçal. Breves comentários sobre a Súmula Impeditiva: análise a partir das 
Leis 11.276/06 e 11.277/06. In: NOGUEIRA, Gustavo Santana (Coord.). A nova reforma processual. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 254. 
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A apelação alude à análise e ao enfrentamento tanto de eventuais errores 

in procedendo como de errores in judicando601, como a seguir será demonstrado. 

Nada impede, aliás, que o recorrente inverta a ordem tradicional da 

formulação dos pedidos, postulando primeiro a reforma da decisão para julgar 

procedentes os pedidos elencados na inicial (alegando vício de julgamento) ou, caso 

o tribunal entenda que o feito ainda não esteja maduro para julgamento nos moldes 

pretendidos (carecendo de outras provas para formar o seu convencimento), 

pugnando pela anulação da decisão proferida (por vício de procedimento) e 

devolução dos autos ao juízo singular para produção de provas.602 

 

3.12.3.3.1 Aplicação do art. 557 do CPC 

 

Como demonstrado alhures, não há problema algum na aplicação 

conjugada de mais de uma técnica de aceleração da tutela jurisdicional dentro de 

um mesmo processo, até porque, não raro, verifica-se identidade de razões e 

motivos na criação dessas técnicas, que acabam, muitas vezes, assemelhando-se 

umas às outras e distribuídas ao longo do iter procedimental, como aludido na seção 

3.6, quando se elencou a existência de outros dispositivos com feição e natureza 

similares à do ora em estudo. 

O art. 557, aliás, de todos os elencados na seção 3.6, é o que mais se 

parece com o art. 285-A. É, por assim dizer (como aludido na seção 3.6.9), a sua 

materialização no âmbito recursal, só que de maneira mais pujante e robusta, pois 

permite ao relator também o provimento do recurso (o que é vedado no caso do art. 
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 CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: 
MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 418-
419. Em sentido contrário, porém, é o pensamento de José Henrique Mouta Araújo, para quem tal 
recurso teria objeto bastante restrito, podendo o tribunal analisar apenas se houve consonância entre 
o precedente aplicado e o caso dos autos, bem como se a solução aplicada, no mérito, foi a correta, 
sob este prisma (Reflexões sobre as reformas do CPC, p. 26 e Processos repetidos e os poderes do 
magistrado diante da Lei 11.277/06. Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 37, abril 2006, p. 79).  Para Fábio Nogueira Costa, que tem entendimento 
similar ao deste último doutrinador, estar-se-ia diante de espécie de apelação com fundamentação 
vinculada, na qual, diferentemente do que usualmente ocorre, não haveria devolução das questões 
anteriores à sentença, mesmo as não decididas (afastando-se, portanto, a aplicação dos arts 515 e 
516 à espécie). A atividade do autor da ação seria restrita à tentativa de demonstrar o não 
cumprimento dos requisitos autorizadores da aplicação do art. 285-A ao caso julgado. (Sentença 
liminar no CPC, p. 90-91). 
602

 No mesmo sentido, ver: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do 
CPC, p. 189. 
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285-A).  

Dessarte, em face da inegável similitude de propósitos e hipóteses de 

incidência entre ambos os dispositivos, tendo sido o art. 285-A bem aplicado em 

primeiro grau, tudo está a indicar que o art. 557 pode e, na maioria das 

circunstâncias, deve  ser igualmente aplicado no âmbito recursal.603 

 

3.12.3.3.2 Da anulação da sentença 

 

O julgamento que ignorar ou aplicar mal alguma regra procedimental, in 

casu, caracteriza vício de procedimento, especialmente se algum dos requisitos para 

aplicação do artigo 285-A não foi observado pelo magistrado no momento da 

prolação da sentença.604 

Sempre que isso ocorrer, se não for possível sanar o vício com a 

aplicação do art. 515, §§ 3º e 4º (os quais, adiante, serão objeto de análise 

apartada), ou simplesmente ignorá-lo/superá-lo em razão de o ato ter atingido sua 

finalidade ou da ausência de prejuízo à parte a quem a formalidade visava proteger 

(arts. 244, 249, §§ 1º e 2º e 250 do CPC), será o caso de se reconhecer a nulidade 

da decisão atacada, anulando-a e devolvendo o feito à origem para que seja sanado 

o vício. 

Interessante, a propósito, é a observação de Neves605, no sentido de que 

o autor não teria interesse em alegar eventual cerceamento de defesa no caso do 

art. 285-A, haja vista o juiz, ao prolatar a sua decisão, ter considerado verdadeiros 

todos os fatos alegados pelo autor (afinal, o dispositivo exige que a causa verse 
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 Também, admitindo a possibilidade de aplicação conjunta do art. 557 em processo julgado sob a 
égide do artigo 285-A, ver: CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar 
de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das 
decisões judiciais, p. 420 e BUENO, Cassio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de 
Processo Civil, p. 80-81. Para Fábio Nogueira Costa, que entende ser o âmbito de devolutividade do 
recurso bastante restrito (discutindo apenas se a decisão de primeiro grau estaria ou não de acordo 
com o art. 285-A), a aplicação do art. 557 ficaria restrita a negar seguimento ou negar provimento ao 
recurso. (Sentença liminar no CPC, p. 94). 
604

 Os vícios de atividade, também chamados errores in procedendo, dizem respeito ao modus 
operandi dos magistrados na condução do feito em primeira instância. O equívoco do magistrado, 
nessa hipótese, estará relacionado com o mal vezo do procedimento, seja indeferindo uma prova 
pertinente, seja julgando, v.g., fora do pedido deduzido pelas partes. Os errores in procedendo, regra 
geral, acarretam a nulidade da sentença, com necessidade de sua anulação e devolução do feito à 
instância inferior a fim de que sejam corrigidos os defeitos e sanados os vícios verificados. 
605

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 
apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 209, 211-212. 
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sobre questão “unicamente de direito”). 606  O autor excepciona a hipótese (que 

chama de teratológica) em que o juiz julga contrariamente aos interesses do autor 

por entender não “provado” o alegado, na qual, deveras, não terá havido adequada 

aplicação da técnica em questão, tampouco respeito ao contraditório por parte do 

magistrado.  

Usando a conclusão do parágrafo anterior como arrimo e por força dos 

princípios da economia e da celeridade processuais, o precitado doutrinador então 

sustenta que no caso do art. 285-A o autor teria interesse apenas em pedir a 

reforma da decisão (com a aplicação do direito à espécie), nunca a anulação (salvo 

na exceção acima apontada) por inaplicabilidade do art. 285-A.607 

Garcia608, por outro lado, entende que o não preenchimento dos requisitos 

do art. 285-A configura questão de ordem pública, passível de ser conhecida pelo 

tribunal até mesmo de ofício (independente de pedido do recorrente), com a 

anulação e decretação da nulidade da sentença proferida nestes termos. 

Na tentativa de encontrar um meio-termo entre ambos os 

posicionamentos, entende-se que a atividade do tribunal deverá ficar restrita à 

extensão do efeito devolutivo do recurso do autor. Assim, no tocante à 

fundamentação jurídica, o tribunal terá liberdade para se valer inclusive de 

argumentos jurídicos não invocados por qualquer das partes para arrimar o seu 

julgamento. Por outro lado, deverá ater-se aos estritos lindes do apelo manejado, no 

sentido de realizar a anulação ou reforma propriamente do julgado, segundo a 

pretensão do recorrente exarada em seu recurso. 

Nessa linha, se mesmo podendo pedir diretamente o enfrentamento do 

mérito da questão de fundo, para evitar que a demanda retorne ao primeiro grau e 

seja novamente apreciada por juiz que já se manifestou contrariamente ao seu 

pleito, o autor preferir pedir a anulação do julgado, é opção que deve ser respeitada 

pelo tribunal, por força do princípio dispositivo e da extensão do efeito devolutivo, 

como melhor será demonstrado na seção 3.12.3.3.3, alínea “a” (Da aplicação do art. 

515, §§ 1º e 2º – extensão e efeitos do recurso). 

                                            
606

 No tocante ao campo fático, Daniel Amorim Assumpção Neves afirma que a única alegação 
passível de ser feita pelo autor em seu recurso seria a inexistência de identidade entre os paradigmas 
e o seu caso. 
607

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 
apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 210. 
608

 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceira fase da reforma do Código de Processo Civil, p. 39. 
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Como exemplo do alegado, é oportuno fazer menção à hipótese em que o 

autor pleiteia a anulação do julgado, em razão de o magistrado não possuir 

precedentes anteriores decidindo no mesmo sentido. É dizer: o caso sub judice teria 

sido o primeiro em que o magistrado aplicou o art. 285-A, sem que houvesse outras 

decisões anteriores e no mesmo sentido da decisão recorrida.609 

Esse agir do magistrado, ao arrepio de norma procedimental, implica error 

in procedendo, pois se valeu de técnica de abreviação da tutela jurisdicional sem 

observar todos os seus requisitos legais.  

Nesse passo, mesmo em se tratando de vício de procedimento, o 

apelante poderá pedir diretamente o enfrentamento do mérito pelo tribunal, com a 

superação do defeito ocorrido em primeiro grau. Poderá também pedir apenas a 

anulação da decisão atacada, pretendendo que o feito retorne ao primeiro grau e 

seja rejulgado pelo magistrado à maneira tradicional. É certo que, se optar por esta 

última conduta, o feito terá trâmite mais demorado. Porém, é direito seu, que decorre 

do princípio dispositivo. Ainda, o autor pode estar contando com a possibilidade de o 

magistrado repensar melhor acerca do seu posicionamento após a produção de 

determinada prova ou, quiçá, até mesmo considerar a possibilidade de, no retorno 

dos autos ao primeiro grau, aquele magistrado já não estar mais lá, por conta, v.g., 

da remoção para outra comarca (como comumente ocorre em cidades pequenas). 

A questão, ao que parece, é similar à discussão que no passado rendeu 

ensejo à acesa controvérsia. Debatia-se se o credor, detentor de título executivo, 

podia optar por cobrar o seu crédito pelas vias ordinárias, valendo-se do demorado 

processo de conhecimento. Num primeiro momento, entendeu-se que não. Se o 

credor detém título executivo (que ostenta todas as qualidades que lhe conferem tal 

status, quais sejam: exigibilidade, certeza e liquidez), deveria, sem dúvida, valer-se 

diretamente da via executiva. 

Por outro lado, a jurisprudência610, posteriormente, acabou consolidando-

se no sentido de que quem pode o mais também deve poder o menos. Ou seja, se o 

                                            
609

 Denis Donoso exemplifica outras situações em que se poderia evidenciar error in procedendo por 
parte do juiz que se vale da técnica em questão: a falta de correlação entre a matéria versada na 
ação julgada e nas ações paradigmas, a ausência de um número razoável de casos idênticos 
julgados anteriormente e a falta de indicação ou transcrição dos julgados paradigmas. (Julgamento 
prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 188). 
610

 Brasil, Superior Tribunal de Justiça, Resp. n. 650.441. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe 16/09/08. 
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autor prefere optar por procedimento mais moroso – sendo ele o maior e o principal 

prejudicado por tal opção, talvez por pura cautela 611  e prestigiando o próprio 

contraditório do réu e o princípio da menor onerosidade, a ele deve ser franqueada 

tal possibilidade, a exemplo do que ocorre na hipótese em tela, em que o autor pede 

apenas a anulação, quando já poderia pedir diretamente a reforma (com apreciação 

do mérito da vexata quaestio). 

 

a) As limitações do rejulgamento pelo juiz de 1º grau  

 

Na hipótese de anulação, o processo voltará ao primeiro grau a fim de a 

nulidade ser sanada e proferida outra decisão no lugar da anterior. Não será, 

contudo, dada nova oportunidade ao réu para “contestar” o feito ou deduzir qualquer 

das possíveis modalidades de resposta cabíveis. Tal oportunidade, como 

anteriormente frisado (seções 3.10.2 e 3.10.5), já lhe foi conferida no momento da 

citação para ingressar na relação processual. Sob pena de preclusão, ele poderá 

lançar mão de todas as defesas que julgar pertinentes à proteção dos seus direitos, 

as quais serão processadas na forma demonstrada na seção 3.10.6. 

No momento de proferir o novo julgamento da demanda, é importante 

recordar, o magistrado não poderá valer-se novamente da técnica do art. 285-A, pois 

o réu já estará integrado à lide e, desta forma, não mais se admite a aplicação do 

dispositivo (como explicitado nas seções 3.5.8 e 3.7.7). A esta altura, a técnica a ser 

aplicada, se for o caso, será a do art. 330 do CPC. 

Quanto ao teor do julgamento, outro ponto parece justificar o 

enfrentamento apartado, emergindo daí a seguinte dúvida: quando for rejulgar a 

demanda, poderá o juiz decidir novamente no mesmo sentido da sua anterior 

decisão liminar, reformada pelo tribunal?  

Pense-se na hipótese de o tribunal reformar a decisão porque o juiz não 

anexou aos autos os casos-paradigmas, a demonstrar que a temática já tinha sido 

enfrentada em feitos anteriores. Se assim ocorrer, indaga-se, uma vez mais, se o 

                                            
611

 Pode haver posicionamento doutrinário, ainda que minoritário, entendendo não se tratar de título 
aquilo que o credor detém. É o caso, v.g., da ação que cobra multa compensatória decorrente de 
descumprimento de contrato de locação. Há respeitável doutrina, acolhida por parte da jurisprudência 
pátria, que entende que o credor deve valer-se das vias ordinárias nesta hipótese (não podendo se 
valer da execução), de molde a permitir que o credor demonstre, e o devedor conteste, a ocorrência 
do descumprimento contratual que teria justificado a incidência da multa. 
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julgador poderá carrear aos autos as tais decisões e, ato contínuo, simplesmente 

reproduzir o teor da anterior decisão que rechaçava liminarmente a pretensão 

exordial.612 

A resposta, ao que parece, irá depender do fundamento que justificou a 

anulação. No caso aventado no parágrafo anterior, a resposta será positiva: o juiz 

poderá, ainda que com base na técnica do art. 330, reproduzir o teor da anterior 

decisão proferida. No entanto, em geral, para garantir a boa aplicação do texto legal, 

será necessário verificar se o conteúdo das respostas apresentadas pelo réu 

(quando citado para integrar a lide), em momento posterior à prolação da sentença 

liminar, foi integralmente enfrentado pela decisão proferida initio litis.  

Se a resposta for positiva (ou seja, mesmo tendo sido proferida em 

momento anterior à apresentação da resposta pelo réu, a sentença levou em 

consideração todos os fundamentos nela contidos), poderá haver a simples 

reprodução do decisum anterior. Por outro lado, se a resposta for negativa, será 

necessário que o julgador, no momento de proferir a nova sentença, ainda que 

mantendo a mesma conclusão de outrora, enfrente os novos argumentos deduzidos 

pelo réu e não considerados (rectius: enfrentados) na primeira decisão. 

Haverá circunstâncias, porém, em que a atividade do magistrado ficará 

limitada. Basta pensar na hipótese de o tribunal anular a sua decisão por não se 

tratar de matéria unicamente de direito e em função de o posicionamento do juízo 

singular divergir da orientação consolidada nos tribunais superiores. Feita a prova 

necessária para que a demanda possa ser julgada, e sendo o seu resultado 

favorável ao pleito do autor (provando, v.g., o que não havia ficado evidenciado 

anteriormente), não é razoável admitir que na inexistência de qualquer fato novo o 

magistrado reproduza a decisão anteriormente proferida, rechaçando a pretensão 

inaugural e contrariando a própria orientação dos tribunais superiores. 

Questão similar já foi enfrentada na análise da constitucionalidade do art. 

296, parágrafo único, do CPC, pelo Pretório Excelso, que se manifestou pela higidez 

do aludido dispositivo, em razão, principalmente, de não haver vinculação do réu 

quanto ao decidido em primeiro grau quando ele ainda não estava integrado ao feito, 

                                            
612

 Esse vício, aliás, poderia ter sido sanado pelo próprio tribunal, com a aplicação do art. 515, § 4º, 
sem necessidade de devolução dos autos ao primeiro grau apenas para tal fim. Contudo, no exemplo, 
pode ocorrer que os julgadores não atentaram para tal possibilidade e simplesmente anularam a 
decisão monocrática. 
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na hipótese de o tribunal anular a decisão liminar e determinar o processamento da 

demanda em primeira instância com a citação do demandado para se defender.613   

Como a decisão é proferida em momento que o réu ainda não faz parte 

da relação processual, entendeu-se não existir coisa julgada material nem preclusão 

em relação àquele, que poderá novamente alegar a mesma matéria objeto da 

anterior decisão e o juiz, por sua vez, igualmente decidir no mesmo sentido (mesmo 

porque não faria sentido admitir que o réu deduzisse a mesma matéria já enfrentada 

se o juiz não pudesse, novamente, acolhê-la). 

Aqui, porém, no caso do art. 285-A, ocorre de maneira diversa, na medida 

em que, diferentemente da situação do art. 295, o réu é citado para contra-arrazoar 

o recurso (exercendo inclusive o direito de manejar qualquer das modalidades de 

resposta) e acompanhar o trâmite do feito em segunda instância. Desta forma, já 

terá deduzido toda a matéria que entender pertinente no momento em que o tribunal 

julgar a apelação, a qual, aliás, certamente será levada em conta pelo tribunal, 

quando for proferir o seu julgamento. 

Assim, salvo na hipótese de argumento/fato novo não expressamente 

enfrentado na decisão anterior (capaz, por exemplo, de diferenciar o caso julgado 

dos paradigmas), entende-se não ser possível admitir que o magistrado 

simplesmente julgue improcedente novamente o pleito exordial em hipótese como a 

aventada linhas atrás, contrariando explicitamente, por puro capricho e em idêntico 

ângulo de análise, decisão de tribunal hierarquicamente superior acerca da mesma 

vexata quaestio.614 

                                            
613

 “Inconstitucionalidade. Recurso. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Apelação. 
Processamento. Citação da pessoa jurídica legitimada passiva ad causam, para contra-arrazoar. 
Desnecessidade. Não ocorrência de coisa julgada material nem preclusão em relação a ela. 
Inteligência e constitucionalidade do art. 296, parágrafo único, do CPC, com a redação da Lei 
8.952/1994. Interpretação conforme a Constituição. Agravo improvido. Votos vencidos. A decisão que 
julga apelação processada nos termos do art. 296, parágrafo único, do CPC, com a redação da Lei 
8.952, de 13.12.1994, não gera coisa julgada material nem preclusão em relação ao réu, cuja citação 
é desnecessária para contra-arrazoar o recurso." Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgIn-AgRg 
427.533-RS, Tribunal Pleno. Relator Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso. Brasília, 
DF. Julgamento 02.08.2004). Concorda com tal orientação José Roberto dos Santos Bedaque. 
(Efetividade do processo e técnica processual, p. 462-463). 
614

 Em sentido contrário ao defendido no texto, entendendo não haver vinculação do magistrado 
quanto ao decidido pela instância superior, o qual poderá, portanto, voltar a decidir no mesmo sentido 
da decisão reformada pelo tribunal, confiram-se: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – 
análise do art. 285-A do CPC, p. 201-202; ARAÚJO, José Henrique Mouta. Reflexões sobre as 
reformas do CPC, p. 24 e Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 11.277/06. 
Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 37, abril 
2006, p. 79. 



 

 

 

251 

Acontece de maneira similar com o caso do agravo de instrumento 

manejado contra decisão interlocutória que vem a ser provido, v.g., para reformar a 

decisão de piso (que indeferira tutela antecipada pleiteada) e determinar que o nome 

do autor não poderá ser “negativado” pela parte credora enquanto tramitar a ação 

declaratória de inexistência do débito objeto da ação. O juiz, poucos dias depois de 

tal julgamento, diante do mesmo quadro fático-probatório, profere decisão julgando 

improcedente a ação e autorizando (indevidamente) a “negativação” do autor, à 

revelia do decidido pela superior instância, à luz do mesmo quadro fático-probatório.  

Em ambas as situações ventiladas, parece ter havido preclusão pro 

judicato, a teor dos arts. 471 e 473 do CPC, de molde que a decisão proferida por 

instância superior deva ser respeitada pelas instâncias inferiores, sob pena de 

violação da coisa julgada e do próprio princípio da hierarquia, que rege o nosso 

sistema judiciário piramidal.  

Apresentados tais esclarecimentos, novas indagações emergem: e se 

retomado o julgamento em primeiro grau, o magistrado verificar que falta uma das 

condições da ação ao autor e extinguir o feito sem julgamento de mérito? O fato de 

ter julgado o mérito da questão, em um primeiro momento, vincularia o julgador 

nesse sentido? 

A resposta será negativa, desde que a questão (ainda que de ordem 

pública) não tenha sido expressamente enfrentada/decidida (pelo mesmo viés e 

iguais aspectos fáticos) na decisão anterior. Nesse compasso, é preciso diferenciar, 

para bem aplicar a letra e o espírito do art. 267, § 3º, do CPC, as questões de ordem 

pública “efetivamente decididas” daquelas em relação às quais “não houve 

manifestação expressa” do Judiciário a respeito.  

Quanto às questões de ordem pública “efetivamente decididas”, deverá 

ser respeitada a última manifestação judicial a respeito delas. Quanto às “não 

efetivamente apreciadas” (ou seja, apenas conhecidas, mas não efetivamente 

decididas – como ocorre, por exemplo, no caso de uma preliminar de ilegitimidade 

acolhida somente no final do processo, mesmo após anos de tramitação do feito), o 

tribunal e o próprio juiz de 1º grau terão liberdade para apreciá-las a qualquer 

tempo.615  

                                            
615

 Nesse sentido, remete-se a valiosa lição da lavra de José Ignacio Botelho de Mesquita que, com 
outros articulistas, enfrenta a referida questão com muita propriedade, encampando a orientação 
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Assim, se já houve decisão judicial, após efetiva chance de manifestação 

da parte contrária, a questão deverá ser considerada efetivamente decidida e 

enfrentada (restando preclusa), nos termos do art. 471 do CPC, com vinculação 

tanto do juiz como das partes no tocante à matéria versada.616  

O principal motivo do acerto dessa orientação é tanto para prestigiar o 

princípio da razoável duração do “processo” (que, como o próprio nome diz, deve 

“andar sempre para frente”) como para evitar possível desordem processual no 

trâmite do feito, haja vista a possibilidade de se deixar em aberto questões dadas 

por encerradas tanto pelo magistrado como pelas próprias partes, tornando inócua e 

estéril a atividade jurisdicional devidamente praticada e exercida.617 

Em resumo, se é possível defender a preclusão pro judicato na hipótese 

de questão de ordem pública618, a fortiori, tal orientação é acertada quando se está a 

                                                                                                                                        
defendida no texto. Reconhecem, porém, em tom de lamento, que a jurisprudência amplamente 
majoritária não acolhe referido posicionamento. (Questões de ordem pública: revisíveis ad infinitum? 
In: ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo, p. 1.524, 1.532). 
616

 Em abono ao ora sustentado, oportunas são as observações realizadas no aludido artigo, no 
sentido de bem interpretar o Código de Processo Civil, de molde a evitar toda e qualquer 
possível/aparente contradição entre o art. 471 e os arts 267, § 3º e 301, § 4º do CPC: “Segundo 
entendemos, o que exclui a indigitada contradição e preserva a unidade do Código é a claríssima 
diferença entre o disposto no art. 471 e o disposto nos arts. 267, § 3º e 301, § 4º. Enquanto estas 
duas últimas normas se referem ao ato do juízo de ‘conhecer matérias’, a primeira [relativa ao art. 
471] diz respeito ao ato do juiz de ‘decidir questões’, o que são coisas inteiramente distintas, posto 
que este último pressupõe a existência de um conflito de razões (questão) enquanto as duas 
primeiras o excluem ou quando menos dele prescindem. Daí a conclusão a que chegamos de que 
não podem as hipóteses daquelas duas últimas disposições fazer exceção à regra contida na 
primeira. Razão pela qual, do conjunto das três citadas normas, não é lícito extrair que o sistema do 
Código de Processo Civil de 1973 permita ao juiz decidir novamente quantas vezes queira, ou mesmo 
o tribunal, as questões de ‘ordem pública’ já decididas, sem que haja recurso da parte interessada. 
Em suma, não interposto o recurso cabível, o mero fato de se tratar de questão de ordem pública não 
exclui a preclusão. Militam nesse sentido a distinção legal entre ‘conhecer matérias’ e ‘decidir 
questões’ e a conclusão lógica de que, se, de um modo geral, não devem as regras de direito 
processual ser interpretadas em sentido inverso ao que o termo ‘processo’ indica, muito menos o 
deveriam em tema de preclusão que, no dizer de Chiovenda, ‘tem por fim tornar possível o ordenado 
desenvolvimento do processo com a progressiva e definitiva eliminações de obstáculos’.” 
(MESQUITA, José Ignacio Botelho de et al. Questões de ordem pública: revisíveis ad infinitum? In: 
ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo, p. 1.532). 
617

 MESQUITA, José Ignacio Botelho de et al. Questões de ordem pública: revisíveis ad infinitum? In: 
ASSIS, Araken de et al. (Coord.). Direito civil e processo, p. 1.529. 
618

 Tese esta, aliás, já encampada pelo próprio STJ: “Processo Civil – Recurso Especial – Alegação 
de ofensa ao artigo 267, §3º, DO CPC – Inexistência – Executividade do título extrajudicial 
embasador da execução – Decisão proferida pelo tribunal a quo em agravo de instrumento – 
Impossibilidade de reexame da matéria quando da prolação da sentença – Existência de coisa 
julgada – Prequestionamento – Ausência divergência jurisprudencial prejudicada.  
I – A matéria relativa à executividade do título extrajudicial embasador da execução foi apreciada e 
decidida pelo Tribunal a quo em sede de Agravo de Instrumento, ocorrendo o trânsito em julgado. 
II – Afastada a pretendida falta de condição da ação, com prestação jurisdicional plena a respeito do 
lema, formou-se a coisa julgada, não sendo razoável que possa a sentença contrariar o decidido, e 
consequentemente exigir-se, do mesmo Tribunal, posterior revisão de matéria por ele já decidida. 
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falar de questões que dizem respeito diretamente ao mérito. É preciso estar atento e 

diferenciar as questões simplesmente “conhecidas” das efetivamente “decididas”. 

Será necessário examinar com cautela o caso concreto, a fim de verificar 

se houve ou não o efetivo enfrentamento – e, consequentemente, a preclusão da 

questão decidida –, nos termos ora explicitados.  

Nessa análise, é fundamental verificar se a manutenção da decisão 

anterior ocorreu diante do mesmo quadro fático e jurídico apreciado pelo tribunal. Se 

a resposta for afirmativa, possivelmente terá havido equívoco do magistrado, que 

simplesmente insiste em repetir o seu anterior posicionamento (muitas vezes por 

pura teimosia), textualmente reformado pelo tribunal.  

Ademais, será preciso verificar se a decisão do tribunal reflete a 

orientação consolidada nos tribunais superiores. Em caso de divergência, parece 

que eventual resistência do magistrado será acertada. É o caso, v.g., do juiz que 

aplica posicionamento sumulado no STJ, enquanto o tribunal local insiste em decidir 

em sentido contrário àquele. 

A conclusão será outra no caso de ter havido reconsideração por parte do 

magistrado (valendo-se da faculdade prevista no art. 285-A, § 1º), como mencionado 

na seção 3.12.3.1. Nestas circunstâncias, em virtude de ainda não ter havido 

manifestação da instância superior a respeito e existir expressa previsão legal 

autorizando a reconsideração, ao magistrado será franqueada ampla liberdade para 

reproduzir a mesma decisão proferida inicialmente e reconsiderada a posteriori. 

 

3.12.3.3.3 Da reforma da sentença 

 

A reforma da sentença ocorrerá sempre que se constatar que o mérito foi 

mal julgado pelo juiz de primeira instância. Poderá ocorrer apenas a alteração dos 

                                                                                                                                        
III – Quando o legislador refere-se, no artigo 267, §3º, do CPC, ao exame das condições da ação a 
qualquer tempo, não tem o objetivo de possibilitar seja revisto julgado definitivo, mas sim o de permitir 
o exame da matéria, mesmo de ofício, quando ainda não resolvida. 
IV – Ausente o prequestionamento dos demais dispositivos legais ditos violados. 
V – Dissídio jurisprudencial prejudicado. 
VI – Recurso Especial não conhecido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp n. 180.969. 3ª 
Turma. Relator Min. Waldemar Zveiter. Brasília, DF. Julgamento 02.04.2001. No mesmo sentido: 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 467.155, 4ª Turma. Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar. 
Brasília, DF. Julgamento 10.02.2003. Em sentido contrário, porém, entendendo não haver preclusão 
em relação à matéria de ordem pública, ver: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC 
brasileiro. 4. ed., p. 338-339.  
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fundamentos que legitimaram a conclusão do decidido em primeiro grau (mantendo-

se a improcedência, apenas com a troca do argumento que a fundamenta para, v.g., 

reconhecer a ocorrência da prescrição/decadência) ou a modificação da própria 

conclusão exarada em primeira instância (julgando-se procedente o pedido 

rechaçado prima facie no juízo a quo). 

Tal agir encontra respaldo no artigo 515 e seus parágrafos, conforme se 

demonstrará a seguir. 

 

a) Da aplicação do art. 515, §§ 1º e 2º - extensão e efeitos do recurso 

 

Por força do preconizado na letra e no espírito do art. 515, §§ 1º e 2º, 

serão devolvidas ao tribunal todas as questões e argumentos debatidos no 

processo, ainda que a sentença não os tenha enfrentado expressamente, isto por 

força do previsto no caput do aludido dispositivo e nos limites da extensão do apelo 

manejado, salvo em relação às matérias de ordem pública (as quais, por força do 

efeito translativo, consideram-se devolvidas automaticamente). 

Tal devolução, é certo, opera-se em razão da chamada profundidade do 

efeito devolutivo da apelação, o qual acabará abarcando todas as matérias 

ventiladas no curso do processamento do feito em sede de primeiro grau, ainda que 

não decididas. No contexto dessas matérias, deve-se incluir, outrossim, os temas 

eventualmente agitados pelo réu em sua primeira fala no processo (as 

contrarrazões). Daí o porquê de se admitir que o tribunal mantenha a improcedência 

liminar (ainda que por fundamento diverso do exarado pelo juízo singular)619 ou até 

mesmo reforme a decisão proferida para julgar procedentes os pedidos elencados 

                                            
619

 Acolhendo tal orientação, ainda que com base no art. 515, § 3º, confira-se: SÃO PAULO. Tribunal 
de Justiça. Apelação n. 0032051-57.2009.8.26.0161, 29ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. 
Hamid Bdine. São Paulo, SP. Julgamento 26.03.2014 e SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação 
n. 0024328-79.2011.8.26.0625 13ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Ana Lourdes Coutinho 
Silva da Fonseca. São Paulo, SP. Julgamento 09.03.2014. Aliás, segundo Gustavo de Medeiros 
Melo, pode ocorrer até mesmo de o artigo 285-A ser aplicado pela primeira vez no tribunal. Basta 
pensar na decisão que indefere a petição inicial por vício formal ou até mesmo de mérito (como a 
prescrição, v.g.), com esteio no art. 295, e é objeto de apelação pelo autor. Afasta-se o vício que 
justificou o indeferimento da inicial, porém, no mérito, o tribunal verifica tratar-se de pleito 
manifestamente improcedente, com jurisprudência inclusive já pacificada em sentido contrário a ele. 
Reconhece o autor que este fenômeno é bastante similar ao do art. 515, § 3º. (O julgamento liminar 
de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, 
v. 165, nov. 2008, p. 111-112). 
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pelo autor em sua exordial. 620  Esta última hipótese é profícua e salutar, 

especialmente do ponto de vista econômico-financeiro da demanda, que não 

precisará aguardar novo julgamento (muito provavelmente contrário) em primeiro 

grau e, após, nova abertura (muito provável) da etapa recursal. É, por assim dizer, 

como se o tribunal estivesse diante dos mesmos elementos e com liberdade similar 

a do juiz natural da causa quando proferiu o julgamento liminar. 

Aludida liberdade, contudo, como alertado alhures, ficará condicionada à 

extensão dos efeitos da apelação interposta. Se o autor pede apenas a anulação do 

julgamento contra si realizado, sem falar em reforma para julgar o mérito da vexata 

quaestio, esta não deverá ocorrer621, sob pena de ofensa: a) ao princípio dispositivo, 

encravado no bojo dos arts. 128 e 460 do CPC, que, à evidência, também se 

estende ao segmento recursal (na medida em que este nada mais é do que uma 

extensão do exercício do próprio direito de ação) e é materializado na máxima 

tantum devolutum quantum appellatum; e b) ao princípio do contraditório, porque o 

réu, quando é citado para responder ao recurso manejado pelo autor, deve ter cabal 

                                            
620

 Igualmente, aceitando que o tribunal pode, em primeira mão, dar provimento ao recurso do autor 
para acolher a pretensão exordial daquele, ver: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 
0092972-77.2009.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sérgio Rui. São Paulo, SP. 
Julgamento 21.06.2012 e na doutrina: BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira 
etapa da reforma, p. 205-206; FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos 
repetitivos: uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 122; MELO, Gustavo 
de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma leitura sistemática da lei 11.277/2006. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 111-112; CAMPOS, Gledson Marques de. 
A sentença liminar de improcedência, os requisitos para que seja proferida e os limites da apelação 
interposta contra ela. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 
2007, p. 53; ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 285-A do CPC (Julgamento Imediato, antecipado e 
maduro da lide): evolução do sistema desde o Código de Processo Civil de 1939 até 2007. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, p. 170; GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceira fase 
da reforma do Código de Processo Civil, p. 39; NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor, p. 421.  
621

 Também entendendo pela impossibilidade de o tribunal, de ofício, prover o recurso do autor para 
julgar procedente o seu pleito, sem que haja pedido expresso de sua parte nesse sentido, têm-se os 
seguintes autores: CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de improcedência, os 
requisitos para que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. Revista Dialética de 
Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 53; ARAÚJO, Luciano Vianna. Art. 
285-A do CPC (Julgamento Imediato, antecipado e maduro da lide): evolução do sistema desde o 
Código de Processo Civil de 1939 até 2007. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 160, junho 2008, 
p. 170-171; ARAÚJO, José Henrique Mouta. Reflexões sobre as reformas do CPC, p. 18-19.  Em 
sentido contrário, porém, conferindo ampla liberdade ao tribunal no julgamento do apelo do autor, por 
entender que o efeito devolutivo devolveria ao órgão ad quem também a questão relativa ao vício de 
julgamento, mesmo na hipótese de o recorrente ter impugnado apenas o vício de procedimento 
(derivado da má aplicação do art. 285-A), ver: MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de 
improcedência. Uma leitura sistemática da Lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 
165, nov. 2008, p. 111-112 e KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Breve análise sobre alguns 
aspectos polêmicos da sentença liminar de improcedência (artigo 285-A do CPC). Revista Dialética 
de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 41, agosto 2006, p. 73-74. 



 

 

 

256 

ciência e antever todos os possíveis reflexos que o processo poderá causar em sua 

esfera jurídica, para então escolher como se portar perante a demanda. Em síntese, 

o processo não pode surpreender o réu, nem o tribunal pode ir além da própria 

vontade do apelante. Se o apelante postulava apenas a não aplicação do art. 285-A 

à espécie e teve o pedido impugnado pelo réu em suas contrarrazões, este deve 

ser, portanto, o objeto de manifestação do tribunal no julgamento do apelo.622  

Contrariando tal entendimento, poder-se-ia sustentar que, por se tratar de 

regra de índole processual, de ordem pública portanto, o tribunal teria ampla 

liberdade para, independentemente de pedido expresso nesse sentido do autor-

recorrente, julgar prontamente o mérito da causa, ao verificar que o feito, a seu juízo, 

já reúne os elementos necessários para tanto. Poderá até mesmo dizer, como faz 

Neves623, que o conhecimento do mérito pelo tribunal estaria afeto, na verdade, à 

profundidade do efeito devolutivo e não propriamente à sua extensão, daí a 

desnecessidade de pedido expresso do apelante. 

À primeira vista, tal agir parece extrair maior eficiência da máquina estatal, 

evitando a devolução de processo – aparentemente apto para ter o seu mérito 

apreciado (na visão do tribunal) – para novo julgamento em primeira instância.  

O problema, por outro lado, é que o tribunal não consegue prever todas 

as possíveis consequências deste seu agir, que, apesar de bem intencionado, no 

plano empírico, pode mostrar-se açodado e tem mais chances de prejudicar do que 

de ajudar. 

A discussão, aqui, parece ser similar à do caso de litisconsórcio 

necessário, há muito travada, em que o autor elenca como réus da sua pretensão 

“A”, “B” e “C”, enquanto o magistrado emenda de ofício a inicial e manda citar o réu 

faltante por entender que “D” também deveria integrar o rol de litisconsortes daquele 

pleito – sob pena de ineficácia da decisão proferida (art. 47 do CPC).   

Nessas circunstâncias, porém, o julgador poderia, ainda que pelos 

mesmos fundamentos, no máximo proferir decisão intimando o autor a emendar a 

inicial, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Não lhe competiria 

                                            
622

 Na mesma linha do texto, ver: CAMPOS, Gledson Marques de. A sentença liminar de 
improcedência, os requisitos para que seja proferida e os limites da apelação interposta contra ela. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 46, janeiro 2007, p. 53-54.  
623

 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de 
apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 215. 
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simplesmente “emendar a inicial”, como se o processo lhe pertencesse.624  

Se é certo que o processo, como método de resolução de conflitos, tem 

caráter público e deve ser vocacionado a produzir sempre os melhores resultados 

possíveis, por outro lado, também é correta a conclusão no sentido de que deve ser 

balizado/norteado pelos princípios constitucionais que compõem o modelo 

constitucional do processo e impulsionado pela vontade das partes, a qual, inclusive, 

em muitas hipóteses, é o que deve prevalecer.  

Não se pode admitir, nessa senda, a pretexto de melhorar as estatísticas 

do Poder Judiciário, que este se invista na condição de parte e, violando os 

princípios dispositivo e contraditório, consiga a um só tempo desagradar ambos os 

polos da relação processual: o autor-recorrente, que pretendia apenas a anulação 

do decisum (talvez porque buscasse produzir outras provas acerca do alegado 

prejuízo e, no futuro, evitar até mesmo a necessidade de liquidação da eventual 

decisão proferida), e o réu-recorrido, que acaba surpreendido com o deferimento em 

primeira mão, contra si, de pedido não deduzido ou devolvido ao tribunal no apelo do 

autor. 

    

b) Da aplicação do art. 515, § 3º, do CPC  

 

Outro caminho que também autoriza de maneira mais do que legítima a 

conclusão exarada na seção anterior, no sentido de poder o tribunal, em primeira 

mão, já julgar diretamente o mérito para acolher o pleito inicial, é a admissão da 

aplicação analógica do art. 515, § 3º, à hipótese em comento. 

Dessarte, se o dispositivo é vocacionado originariamente para ser 

aplicado àquelas situações em que houve extinção da ação sem julgamento do 

mérito em primeira instância, por que não admitir, a fortiori, que o tribunal também 

possa julgar o mérito naquelas hipóteses em que a questão de fundo já foi inclusive 

enfrentada em primeiro grau? Afinal, se o tribunal pode o mais (que é enfrentar o 

mérito de processo extinto sem julgamento do mérito), por que não poderia o menos 

(ou seja, proferir um novo julgamento de mérito, apenas com inversão do 

                                            
624

 Para demonstrar o acerto do posicionamento defendido, pode-se invocar também o exemplo 
referido na seção 3.12.3.3.2, no sentido de que é direito do credor, ainda que detenha título 
executivo, valer-se do processo de conhecimento, sabidamente mais demorado e moroso. 
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resultado)?625 

O preceptivo em comento arvora-se, pois, como argumento de reforço de 

tudo o quanto defendido na seção anterior. Mesmo porque, não fosse assim, como 

antes alertado, por que o legislador teria determinado então a citação do réu? Se 

fosse para o réu figurar como mero expectador e a atividade do tribunal restringir-se 

a verificar o acerto da aplicação do art. 285-A (como ocorre no caso do art. 295), não 

faria sentido que o legislador estabelecesse o chamamento do demandado para 

integrar o processo apenas neste caso e nos outros de indeferimento da inicial (art. 

295) não. 

Tal contingência, contudo, tem gerado acesa controvérsia na doutrina. Há 

quem, como Cambi626, que apesar de reconhecer não haver vedação expressa no 

sistema, manifeste-se pela impossibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, nos casos 

julgados com esteio no art. 285-A, por entender que tal exegese implicaria prejuízo 

ao demandado, que não teve a chance de “responder à causa” (apresentando 

“contestação”) em sede de primeiro grau.627  

Favoravelmente ao entendimento aqui defendido, inclina-se a maior parte 

da doutrina 628  e a jurisprudência pacífica do TJSP, 629  os quais têm admitido a 

                                            
625

 Demonstrando raciocínio similar, ver: MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o 
deferimento, a emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 
11.280/2006 introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, 
jun. 2006, p. 144. 
626

 CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista 
dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 61.   
627

 Com ilação semelhante, Djanira Sá e Haroldo Pimenta defendem que o dispositivo em questão 
pressupõe a ocorrência de contraditório em primeiro grau, de molde que a sua aplicação na hipótese 
do art. 285-A violaria o duplo grau de jurisdição. (Reflexões iniciais sobre o art. 285-A do Código de 
Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 133, março 2006, p. 142). Também afastando 
a aplicação do art. 515, § 3º, na hipótese em comento, conferir: NOGUEIRA, Gustavo Santana. A 
Improcedência manifesta do pedido. In: _____ (Coord.). A nova reforma processual, p. 140-141; 
ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 
11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 125 e JORGE JR., 
Nelson. O pronto julgamento no Código de Processo Civil: considerações sobre as inovações dos 
artigos 285-A e 515, parágrafo 3º, e sua repercussão, p. 113. 
628

 Nesse sentido, posicionando-se de maneira favorável, in casu, à aplicação analógica do art. 515, § 
3º: NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado, p. 669; 
FUX, Luiz. A reforma do processo civil, p. 28; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Julgamento de causas 
repetitivas: improcedência prima facie. In: _____: JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo 
Abelha (Coord.). A terceira etapa da reforma processual civil: comentários às Leis n. 11.187 e 11.232, 
de 2005; 11.276, 11.277 e 11.280, de 2006, p. 59-60; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras 
impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento imediato de processos repetitivos: uma 
racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 39, junho 2006, p. 100-101; MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência 
uniformizada como estratégia de aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Coord.). Direito jurisprudencial, p. 462; MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. de. Considerações sobre o 
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pretendida aplicação analógica, em nome de uma interpretação sistemática do 

dispositivo em questão, colocando-o em harmonia com o restante do código 

processual civil e, especialmente, com os princípios da eficiência, economia e 

tempestividade, de molde a extrair os melhores resultados possíveis para as partes 

e para a máquina estatal como um todo. 

Nessa situação, a exemplo do exarado na seção anterior, igualmente sob 

pena de ofensa aos princípios dispositivo e contraditório, o tribunal também deve 

atentar para a extensão do apelo do autor para aplicar o direito à espécie, 

observando os limites da impugnação deduzida. Assim, não poderá, de ofício, dar 

provimento ao recurso do autor para o fim de julgar procedente o pleito por ele 

formulado em primeira instância, se a postulação era apenas no sentido de anular a 

                                                                                                                                        
deferimento, a emenda e o indeferimento liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 
11.280/2006 introduziram de novidade quanto ao tema. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 136, 
p. 130-149 Jun. 2006, p. 144; CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações acerca 
da improcedência liminar nas ações repetitivas: Um estudo sobre a compatibilidade do art. 285-A do 
Código de Processo Civil com o sistema processual vigente. In: CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; 
VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos temas de processo civil, p. 169-170; CIMARDI, Cláudia A. 
Notas sobre o art. 285-A do CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel; 
CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira; GOMES JUNIOR, Luís 
Manoel (Coord.). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais, p. 419; RONCONI, Roger 
Faiçal. Breves Comentários sobre a Súmula Impeditiva: análise a partir das Leis 11.276/06 e 
11.277/06. In: NOGUEIRA, Gustavo Santana (Coord.). A nova reforma processual, p. 253. No mesmo 
sentido foi a orientação encampada no 3º Curso Regional de Atualização para Magistrados do Paraná 
– núcleo de Curitiba, realizado em 21 a 28 de julho de 2006: “Na resposta ao recurso, no caso do art. 
285-A, § 2º, o réu deverá alegar toda a matéria de defesa (CPC, art. 297), para que o Tribunal possa 
julgar a causa (CPC, art. 515, § 3º)”. Com posição intermediária acerca da temática, Carlos Eduardo 
Stefen Elias sustenta que o julgamento do mérito apenas poderá ser feito diretamente pelo tribunal, 
se o réu, em suas contrarrazões, tiver deduzido todas as matérias que lhe cabia, especialmente para 
contestar o pedido exordial. (Apelação: os limites objetivos do efeito devolutivo. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 116-117). 
629

 Admitindo tal possibilidade, no Tribunal de Justiça bandeirante, confiram-se alguns dos inúmeros 
julgados encontrados nesse sentido: SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 4011777-
17.2013.8.26.0564, 37ª Câmara de Direito Privado. Relator Sergio Gomes. São Paulo, SP. 
Julgamento 25.03.2014; SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 4026780-62.2013.8.26.0224, 
14ª Câmara de Direito Privado. Relator Carlos Abrão. São Paulo, SP. Julgamento 26.02.2014; SÃO 
PAULO, Tribunal de Justiça. Apelação n. 0165238-48.2012.8.26.0100, 24ª Câmara de Direito 
Privado. Relator Sérgio Rui. São Paulo, SP. Julgamento 20.02.2014. Em recente julgado, chegou-se 
a anular a decisão recorrida por error in procedendo (por força de má aplicação do art. 285-A, em 
razão de a matéria não ser unicamente de direito), contudo, valendo-se do art. 515, § 3º, o próprio 
tribunal, por economia, julgou (novamente) improcedentes os pedidos formulados. (Cf. SÃO PAULO, 
Tribunal de Justiça. Apelação n. 0024328-79.2011.8.26.0625, 13ª Câmara de Direito Privado. 
Relatora Des. Ana Lourdes Coutinho Silva da Fonseca. São Paulo, SP. Julgamento 09.03.2014). Em 
outro interessante precedente, admitiu-se a aplicação do art. 515, § 3º, combinado com o 285-A, para 
o fim de igualmente reconhecer a má aplicação deste último em primeiro grau e, mesmo sem ter 
ocorrido a citação do réu (nem mesmo para contra-arrazoar o recurso do autor), reiterar a 
improcedência do pedido formulado, dada a inexistência de prejuízo para o legitimado passivo. (Cf. 
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0032051-57.2009.8.26.0161, 29ª Câmara de Direito 
Privado. Relator Des. Hamid Bdine, São Paulo, SP. Julgamento 26.03.2014). 
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decisão atacada.630  

A liberdade que o magistrado possui em segundo grau é a mesma do juiz 

de primeiro grau e decorre da máxima da mihi factum, dabo tibi jus. Diz respeito aos 

fundamentos jurídicos que legitimam o acolhimento ou o desacolhimento do pleito 

formulado. Tal liberdade, aliás, decorre também da profundidade do efeito devolutivo 

do recurso manejado, a teor do art. 515, §§ 1º e 2º, do CPC. Para concluir neste ou 

naquele sentido, o juiz poderá valer-se inclusive de fundamentos jurídicos não 

deduzidos por qualquer das partes, bastando que os fatos estejam postos e o pedido 

adequadamente formulado. 

Nessa linha, como se não bastasse todo o exposto, na medida em que se 

verifica, apesar de previsto no capítulo da apelação, que há algum tempo se tem 

admitido a aplicação extensiva do § 3º do art. 515 para outros recursos e até mesmo 

                                            
630

 Com entendimento similar ao sustentado no texto, exigindo que haja pedido expresso nesse 
sentido no recurso do autor (para fins de aplicação do art. 515, § 3º), ver: CUNHA, Leonardo José 
Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento imediato de processos 
repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 101; KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Breve 
análise sobre alguns aspectos polêmicos da sentença liminar de improcedência (artigo 285-A do 
CPC). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 41, agosto 2006, p. 74. 
Contrariamente, entendendo possível o conhecimento de tal pleito ex officio pelo tribunal, ainda que o 
pedido do recorrente seja unicamente de anulação da decisão, ver: SÃO PAULO, Tribunal de Justiça. 
Apelação n. 0050140-32.2012.8.26.0547, 3ª Câmara de Direito Privado. Relator Camargo Pereira, 
São Paulo, SP. Julgamento 01.04.2014; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Julgamento liminar de 
improcedência e o recurso de apelação.  Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, 
p. 215-217; ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A resolução antecipada do mérito em ações 
repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 125; 
DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 222-225 (este autor 
ressalva, porém, que tal possibilidade apenas poderá ser admitida desde que conste do mandado de 
citação a advertência do art. 285, 2ª parte; se isto não ocorrer, o tribunal, antes de aplicar o 
dispositivo, deverá intimar as partes para que se manifestem acerca de sua intenção de julgar com 
base na técnica do referido dispositivo legal); com posicionamento semelhante ao de Denis Donoso 
quanto à intimação das partes, ver: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito 
processual civil: Recursos. Processos e incidentes nos tribunais. Sucedâneos recursais: técnicas de 
controle das decisões jurisdicionais, v. 5, p. 86 e MELLO, Rogério Licastro Torres de. Atuação de 
ofício em grau recursal, p. 166-167. Por fim, é oportuno citar, também, o entendimento dos seguintes 
doutrinadores: DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 179-180 e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, p. 
347-348. Apesar de não tratarem expressamente da hipótese do art. 285-A, estes dois últimos 
autores, igualmente, entendem aplicável referido dispositivo (art. 515, § 3º) independentemente de 
requerimento da parte. Acolhendo este último entendimento, o STJ tem assim decidido: “[...] 4. É 
firme o entendimento desta Corte no sentido de ser dispensável pedido expresso da parte recorrente 
para que, afastada a extinção do processo sem resolução do mérito, possa o Tribunal julgar de 
imediato o feito, na forma do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes: AgRg no 
REsp 1192287/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.5.2011; AgRg no AREsp 
292.166/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 3.5.2013; e AgRg nos EDcl no REsp 
1142225/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.6.2012 [...]”. (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1.086.080, 2ª Turma. Relator Min. Mauro Campbell Marques. 
Brasília, DF. Julgamento 11.12.2013); BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 836.932, 4ª 
Turma. Relator Min. Fernando Gonçalves. Brasília, DF. Julgamento 24.11.2008. 
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para ações (como mencionado na seção 3.5), não se mostra razoável que, no caso 

do art. 285-A, tal possibilidade seja afastada, especialmente quando se nota estarem 

presentes neste dispositivo praticamente as mesmas razões que orientaram a 

criação daquele (extrair maior eficiência do aparelho jurisdicional, conferindo-lhe 

maior flexibilidade).631 

 

c) Da aplicação do art. 515, § 4º, do CPC  

 

Diante do exposto linhas atrás, na decisão proferida com base no art. 

285-A não se verifica qualquer particularidade que impeça o tribunal de aplicar o art. 

515, § 4º, com a finalidade de buscar suprir eventual nulidade sanável.632 É o caso, 

v.g., de o magistrado esquecer-se de juntar aos autos a íntegra das decisões-

paradigmas anteriormente proferidas (apesar de a elas ter feito referência 

corretamente), quando julgou liminarmente improcedente o pleito inicial.  

Com efeito, seria salutar que o tribunal permitisse ao magistrado a juntada 

de tais decisões ao processo, a fim de conferir às partes a possibilidade de fiscalizar 

se o dispositivo foi bem aplicado ao caso em tela e, ao mesmo tempo, evitar a 

anulação da decisão liminar. 

 

3.12.3.3.4 Da fixação dos honorários sucumbenciais 

 

Como explicitado na seção 3.9.3, havendo instauração da etapa recursal, 

exsurge o direito de o vencedor perceber honorários sucumbenciais. Se for mantida 

a sentença de improcedência, ao advogado do réu deverá ser fixada a verba, 

                                            
631

 “Essa previsão [art. 515, § 3º] é inspirada no princípio da instrumentalidade das formas, visto como 
fator de flexibilização não apenas da forma do ato individualmente considerado, mas do próprio 
procedimento. À base desse pensamento está o princípio da economia processual, a ser levado em 
conta não só pelo legislador, na elaboração da técnica processual, como também pelo juiz, na 
condução do processo. Para tanto, deve ser o juiz investido de amplos poderes de direção, 
possibilitando-lhe adaptar a técnica aos escopos do processo em cada caso concreto, mesmo porque 
a previsão abstrata de todas as hipóteses é praticamente impossível.” Cf. BEDAQUE, José Roberto 
dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 64. 
632

 A doutrina também se mostra favorável a tal possibilidade: ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A 
resolução antecipada do mérito em ações repetitivas (Lei 11.277/2006). Revista de Processo. São 
Paulo, RT, n. 141, novembro 2006, p. 125; CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie (imediato) pela 
técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, dezembro 2006, p. 61; 
KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. Breve análise sobre alguns aspectos polêmicos da 
sentença liminar de improcedência (artigo 285-A do CPC). Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 41, agosto 2006, p. 75. 
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independente de pedido expresso deste, por se tratar de pedido implícito e que 

decorre da própria lei. Se for provido o recurso do autor, de igual maneira, deverá 

ser fixada a verba em favor de seu patrono, como consequência lógica da própria 

procedência do pedido formulado na ação.633 

Quanto ao valor fixado, os mesmos critérios previstos art. 20 do CPC 

devem ser considerados, observando-se especialmente que, quanto ao advogado 

do autor, caso vencedor, mostra-se justo que seja fixado um valor superior ao do 

advogado do réu, o qual acabou atuando apenas em uma única instância recursal, 

enquanto aquele, além de redigir a inicial, viu-se obrigado a interpor recurso de 

apelação. 

 

3.12.4 Agravo de instrumento 

 

No caso de reconhecimento de improcedência parcial, tratada na seção 

3.7.4, o magistrado admite o processamento da demanda em relação a um ou mais 

pedidos formulados, julgando liminarmente improcedente os demais eventualmente 

deduzidos pelo autor. 

Nessa hipótese, como não há extinção do processo em primeiro grau 

(que continuará tramitando em relação aos pedidos não julgados), o recurso cabível 

contra tal decisão será o agravo de instrumento, mesmo possuindo a decisão 

proferida o conteúdo do art. 269 – enquadrando-se, portanto, no conceito de 

sentença referido no art. 162, § 1º. 

Como consequência, algumas interessantes situações poderão exsurgir 

na prática e merecem tratamento diferenciado. A primeira alude a saber qual será o 

objeto de referido agravo. Igualmente, será necessário saber se por meio dele o 

autor poderá apenas atacar a aplicação do art. 285-A ou se poderá, também, tal qual 

ocorre no recurso de apelação, postular diretamente o julgamento do próprio mérito 

do pedido rechaçado, com a aplicação analógica do art. 515, § 3º. 

A resposta tem de ser positiva. Afinal, se o juiz de primeira instância pode 

julgar improcedente todos os pedidos formulados pelo autor e o tribunal, no 

                                            
633

 Na doutrina, entendendo de maneira similar, conferir: CAMBI, Eduardo. Julgamento prima facie 
(imediato) pela técnica do Art. 285-A do CPC. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 854, 
dezembro 2006, p. 61; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. O Novo CPC: a terceira etapa da reforma, p. 
204; PINTO, Fernanda Guedes. As ações repetitivas e o novel art. 285-A do CPC (racionalização 
para as demandas de massa). Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 150, ago. 2007, p. 152. 
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julgamento da apelação, poderá inverter o resultado de tal julgamento, não há 

justificativa para conclusão diversa na hipótese em comento, especialmente porque 

se está a tratar da mesmíssima situação de direito material (o que muda, deveras, é 

o instrumento, o veículo – rectius: o recurso – através do qual a pretensão é 

deduzida). A diferença diz respeito apenas ao fracionamento da pretensão, que teve 

seu julgamento cindido em dois momentos diferentes. 

Para aceitar tal possibilidade, basta admitir a aplicação do preceptivo 

acima referido (art. 515, § 3º) também para o recurso de agravo de instrumento. 

Considerando a natureza da sentença, a evolução do seu conceito e especialmente 

que hoje, sem sustos, pode ser atacada por agravo de instrumento, esta parece ser 

a conclusão mais razoável.634  

Porém, para evitar ofensa ao contraditório, é necessário que haja pedido 

expresso do recorrente neste sentido e que o réu seja intimado para responder ao 

recurso. Na resposta, a exemplo do que se passa com as contrarrazões ao recurso 

de apelação (consoante abordagem da seção 3.10.6.1), o réu deverá deduzir todas 

as respostas possíveis em relação ao pedido julgado improcedente. Tal 

contraminuta terá, pois, a exemplo daquela, natureza de verdadeira contestação. 

Aliás, em relação ao pedido julgado improcedente e objeto do aludido 

agravo, como se procederia com as demais modalidades de resposta aludidas na 

seção 3.10.6? O réu simplesmente perderia o direito de valer-se delas em tais 

circunstâncias? Parece que não. Se esta for a sua intenção, poderá fazê-lo pela via 

tradicional, diretamente em primeira instância. Ou seja, quando o réu for citado para 

responder ao pleito inicial não julgado liminarmente improcedente pelo magistrado 

deve apresentar todos os incidentes que julgar oportunos, os quais, se acolhidos, 

poderão até mesmo influenciar na própria sorte do agravo pendente de julgamento 

(se, por exemplo, eventual exceção de incompetência for acolhida e o processo for 

remetido para outro estado, o agravo, consequentemente, não poderá ser julgado 

                                            
634

 Igualmente, admitindo a aplicação do dispositivo ao agravo de instrumento, ver: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. O s agravos no CPC brasileiro. 4ª ed., p. 342-350. A precitada autora chega a 
sustentar a possibilidade de extinção do feito sem julgamento de mérito, por parte do tribunal, ao 
julgar agravo que não verse sobre a matéria objeto da decisão. Ela cita o exemplo do agravo 
interposto pelo réu contra decisão que deferiu liminar em favor do autor, e o tribunal, ao julgá-lo, 
extingue o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade do autor (Os agravos no CPC 
brasileiro, p. 338-342). Entendendo que referido preceptivo legal se aplica a todos os recursos 
(inclusive os excepcionais), ver: DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma, p. 162-163. 
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pelo tribunal em que o recurso foi interposto).635 

O ideal, aliás, para garantir a isonomia, é que tal recurso, que ataca 

decisão com inequívoco conteúdo de sentença, seja processado à semelhança de 

uma apelação, admitindo-se, v.g., além da aplicação do art. 515, § 3º, também a 

disciplina do art. 557 para o respectivo julgamento, a sustentação oral por parte dos 

advogados e a existência de revisor, como se verdadeira apelação fosse. 

 

3.12.5 Agravo regimental, embargos infringentes e recursos excepcionais 

 

Quando for o caso de decisão proferida pelos tribunais, julgando-se 

liminarmente os pedidos deduzidos em ação de sua competência originária (como, 

v.g., ação rescisória ou reclamação), é evidente que a esfera recursal mostrar-se-á 

limitada e bastante comprometida, sem que isso implique, contudo, ilegalidade ou 

inconstitucionalidade do dispositivo, na medida em que o duplo grau de jurisdição 

(abordado na seção 2.2.4), ainda que considerado como princípio, pode ser limitado 

ou restringido. 

A intenção, aqui, é dizer que as decisões proferidas pelos tribunais 

deverão obedecer ao que tradicionalmente já ocorre no julgamento das ações de 

competência originária daquelas casas de justiça. 

Se uma ação cautelar manejada no tribunal local, por exemplo, tiver seu 

trâmite obstado por suposta falta de legitimidade da parte autora, tal decisão deverá 

ser atacada por agravo regimental (provocando-se uma decisão colegiada), antes de 

render ensejo a qualquer dos recursos excepcionais, se for o caso. 

O mesmo deverá ocorrer quando o tribunal (superior ou local) rechaçar 

liminarmente os pedidos formulados em sede de ação de sua competência 

originária. A exemplo da decisão que reconhece a falta de um pressuposto 

processual, a decisão liminar de improcedência também é proferida initio litis e 

                                            
635

 O agravo de instrumento, por sua vez, seguirá sua própria sorte, como já ocorre usualmente nas 
demandas não julgadas sob a égide do dispositivo em estudo, podendo o seu julgamento, a toda 
evidência, influenciar no próprio teor do comando jurisdicional a ser proferido pelo juiz de piso, de 
acordo com o caso concreto, a natureza da matéria e especialmente segundo o conteúdo da decisão 
proferida. Para não se perder o foco do presente estudo, remete-se o leitor para as considerações 
deduzidas em artigo que aborda, com maior profundidade, essa problemática relação entre o agravo 
pendente e a sentença proferida antes de julgado aquele: LIMA, Lucas Rister de Sousa. Qual a sorte 
do recurso que ataca decisão interlocutória após a prolação da sentença, sobretudo diante do novo 
conceito de sentença e da atual redação do art. 522 do CPC? Revista Forense. São Paulo, Forense, 
n. 413, jan.-jun. 2011, p. 339-360. 
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precisa ser atacada por recurso hábil a provocar uma decisão colegiada da corte, 

antes de dar ensejo à interposição de eventuais embargos infringentes (se for o 

caso) ou de quaisquer dos recursos excepcionais. 

 

3.12.6 Legitimados 

 

Quanto aos legitimados para a interposição de recurso em face da 

decisão proferida com esteio no art. 285-A, não há nada que justifique uma 

interpretação apartada da regra geral que emana do art. 499 do CPC, aplicável às 

ações em geral.636 

No tocante à expressão “parte vencida”, deve-se interpretar como 

legitimados tanto o autor, que sucumbe com a improcedência liminar decretada pelo 

magistrado, como o réu, que, havendo recurso da parte autora, poderá recorrer 

adesivamente, seja para alterar os fundamentos da improcedência, seja para pugnar 

pela extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do mencionado na 

seção 3.12.3.  

O terceiro prejudicado, para os fins do dispositivo sub examine, será 

aquele litisconsorte ativo ou passivo, seja ele facultativo ou necessário, que não foi 

incluído em um dos polos da relação jurídica processual (o chamado assistente 

litisconsorcial). No caso do litisconsorte ativo facultativo, é inequívoco o seu desejo 

de ver a decisão proferida contrariamente aos seus interesses ser reformada no 

tribunal. Em se tratando de litisconsórcio ativo necessário, o interesse não é só das 

partes envolvidas, mas especialmente do próprio Judiciário, pois uma sentença 

proferida em tais condições, a teor do art. 47 do CPC, será ineficaz. Já, no caso do 

litisconsórcio passivo, o interesse continua a existir, porém em menor intensidade, já 

que sua intervenção apenas terá o condão de permitir que o legitimado passivo 

possa integrar o feito para “lutar” pela manutenção da decisão liminar e, no futuro, 

valer-se da mesma decisão, caso o autor repita o mesmo pleito contra si.637 

                                            
636

 No mesmo sentido, é o escólio de Sérgio Bermudes. (As reformas do Código de Processo Civil, p. 
99). 
637

 Com entendimento similar, confira-se: RAMOS, Glauco Gumerato. Resolução imediata do 
processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. (Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 
11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, p. 398. Segundo ressalva feita pelo precitado 
autor, ao terceiro que tinha apenas interesse para intervir na condição de assistente simples, seja em 
favor do autor ou do réu, não será facultado recorrer de eventual decisão proferida nestas condições, 
por não ter havido qualquer alteração no mundo empírico, em razão da decisão liminar proferida (que 
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Por derradeiro, no tocante à intervenção do Ministério Público, o 

raciocínio deve ser o mesmo apresentado anteriormente (na seção 3.9.1.2), quando 

se mencionou inexistir necessidade de impor a atuação do órgão ministerial se os 

interesses que ele visava proteger não foram afetados ou violados. É dizer, de forma 

direta e objetiva: se a esfera jurídica da parte que justificava a atuação do parquet 

não foi molestada (digamos que o réu do pleito rechaçado liminarmente fosse um 

menor), não se há de admitir o manejo de recurso por parte do MP, dado não terem 

sido afetados os interesses do incapaz que justificariam a sua intervenção, cuja 

esfera jurídica restou hígida e integralmente protegida com a decisão liminar 

proferida. 

Se houver recurso da parte autora e o risco de serem afetados os 

interesses do réu, rigorosamente, o representante do órgão ministerial deve ser 

chamado a atuar em sede de segundo grau. 

Na hipótese de o interesse a justificar a intervenção do MP se localizar no 

polo ativo da demanda e desde que a pretensão formulada tenha sido rechaçada de 

plano, haverá legitimidade do parquet para recorrer, máxime se este, na esteira do 

mencionado na seção 3.9.1.2, não tiver sido chamado a atuar antes de a decisão ser 

proferida.638 

 

 

                                                                                                                                        
foi de improcedência). (Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. 
(Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 
11.280/2006, p. 399). Em relação ao autor que não recorre da decisão liminar proferida, a ilação 
parece acertada, porquanto o assistente não poderia praticar atos que contrariassem a vontade do 
assistido (que decide não recorrer, desistindo da ação), a teor do art. 53 do CPC. Porém, havendo 
recurso do sucumbente, o assistente poderá atuar em grau recursal, recebendo o processo no estado 
em que se encontra. No caso do réu parece aplicar-se raciocínio assemelhado. Se não houver 
recurso, sua atuação não faria sentido porque o assistido já terá obtido o que de melhor o processo 
lhe poderia proporcionar. De outra banda, havendo recurso da parte autora e a possibilidade de 
reversão do decidido em primeira instância, daí sua intervenção poderá ser aceita, se possuir ele 
interesse jurídico para atuar. 
638

 Igualmente, admitindo a interposição de recurso por parte do MP na hipótese em comento, é o 
entendimento de Glauco Gumerato Ramos, para quem, no entanto, a atuação poderá ser muito mais 
ampla e pujante do que a sustentada no texto. Isto porque, para ele: “Nas causas em que lhe 
compete intervir como custos legis sob pena de nulidade (CPC, art. 84), o Ministério Público sempre 
poderá recorrer, nos moldes do art. 499, quando for decretada a resolução imediata do processo. A 
razão para isso é simples e decorre da própria vocação institucional que a Constituição da República 
conferiu ao parquet, onde lhe foi imposta a defesa da ordem jurídica. E caso o órgão de execução do 
MP vislumbre que a resolução imediata decretada não está de acordo com a ‘ordem jurídica’, poderá 
então valer-se do art. 499 para impugnar via recurso de apelação a sentença de resolução imediata 
do processo.” (Resolução imediata do processo. In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção et al. 
(Coord.). Reforma do CPC: Leis 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 
11.280/2006, p. 399). 
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3.13 DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

 

Inicialmente, convém registrar ser bastante tênue e difícil de precisar o 

limite entre um pleito formulado com remotas chances de êxito e outro com nítido 

intuito protelatório, imbuído de má-fé. As condutas tipificadas nos artigos 14 e 17 do 

CPC são todas muito amplas/genéricas e, para serem constatadas, não raro, 

demandam análise de cunho subjetivo. 

Certamente, por conta desse particular, respeitada doutrina condiciona a 

ocorrência do abuso de direito (assaz a implicar o reconhecimento de conduta 

ímproba dentro do processo) à verificação do elemento subjetivo do agente, exigindo 

que se evidencie o dolo eventual deste ou, no mínimo, culpa grave. Caracterizar-se-

ia a má-fé pela intenção de prejudicar, a qual não poderia ser presumida.639 

Para exemplificar o asseverado, pense-se no seguinte exemplo: um 

advogado deduz, em favor de seu constituinte, pleito manifestamente improcedente, 

por ser contrário à súmula persuasiva de um dos tribunais superiores. O juiz rechaça 

liminarmente o pedido por essa razão e o causídico, então, recorre. 

Na hipótese referida existem várias situações que precisam ser levadas 

em conta no momento de se aferir se houve ou não litigância de má-fé, digna de 

aplicação de alguma das penalidades dos arts. 14 e 18 do CPC. 

A primeira circunstância a ser levada em conta consiste em verificar se o 

advogado, quando ajuizou a ação, tinha consciência do posicionamento pacificado 

acerca da temática contrariamente aos interesses do seu cliente. Será, por certo, 

muito difícil de apurar e demonstrar que ele realmente tinha ciência de tal particular, 

especialmente em país de dimensões continentais como o Brasil, onde a 

jurisprudência é instável e oscila muito. 

Por outro lado, após proferida a decisão (na qual se verifica a própria 

transcrição da súmula que a sustenta), inexistem mais dúvidas: agora, 

inegavelmente, o advogado passa a ter conhecimento do posicionamento 

                                            
639

 STOCCO, Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: RT, 2002, p. 94-97. Segundo Rui 
Stocco, o abuso de direito “[...] se caracteriza quando presente o elemento intencional, ou seja, 
impõe-se que o agente tenha consciência de que o seu direito, inicialmente legítimo e secundum 
legis, ao ser exercitado, desbordou para o excesso ou abuso, de modo a lesionar ou ferir o direito de 
outrem. O elemento subjetivo é a reprovabilidade ou a consciência de que poderá causar algum mal, 
assumindo esse risco ou deixando de prevê-lo quando devia”. (Abuso do direito e má-fé processual, 
p. 68). 
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sedimentado acerca da temática. Daí a conclusão no sentido de que, no exemplo 

apresentado (ao menos segundo a ótica da sociedade atual), dificilmente o autor 

poderia ser taxado de litigante de má-fé em razão de simplesmente desconhecer o 

atual posicionamento da jurisprudência, ainda que sumulado. De outro norte, a partir 

do momento em que interpõe recurso contra a decisão, não pode mais alegar 

desconhecimento acerca de tal contingência e, a depender do teor e da maneira 

como deduzir o seu pleito recursal, sua conduta pode tipificar alguma das hipóteses 

do art. 14 ou do art. 17 (do inciso VII, especialmente).640  

Por exemplo, se o recorrente simplesmente repete (como não raro ocorre) 

em seu apelo o teor da sua inicial rechaçada liminarmente, sem atacar 

explicitamente a súmula que fundamentou a decisão de improcedência, tentando 

demonstrar que ela não é aplicável ao caso sub judice, que está superada ou, quiçá, 

que os precedentes que lhe deram origem indicam conclusão diversa da extraída da 

simples leitura do seu enunciado. Tal conduta poderá, ocasionalmente, dar ensejo à 

eventual punição do recorrente se ficar caracterizado o manifesto propósito 

protelatório do autor com a interposição do recurso. 

É verdade que o quanto antes o réu consiga livrar-se de ação que tramita 

contra si, melhor para ele e para a própria máquina jurisdicional, especialmente em 

se tratando de ação manifestamente improcedente. O ideal seria, aliás, que a ação 

nem tivesse sido ajuizada nestas hipóteses. No entanto, não se pode, como se 

agora o réu tivesse passado da condição de “vilão” para “vítima”, simplesmente 

desconsiderar todas as outras normas do sistema, entre elas, a que assegura a 

todos o amplo acesso à justiça, no qual se encontra contido o direito de instaurar 

uma demanda, ainda que com remotas chances de êxito, valendo-se inclusive dos 

recursos previstos no sistema se a decisão lhe for inicialmente favorável. 

É certo que a questão será sempre casuística e deverá ser aferida 

cautelosamente, sob pena de se afrontar o direito constitucional de demandar. 

                                            
640

 “A insistência do autor quanto à interposição de recursos para impugnar a sentença embasada no 
art. 285-A pode, eventualmente, esbarrar em atitude que implique ofensa aos deveres insertos nos 
arts. 14 e 17 do CPC, ensejando, assim, seu reconhecimento como litigante de má-fé, e das 
respectivas consequências, como indicado nos arts. 16 a 18 do CPC. O autor que apresenta 
fundamento jurídico discordante com a orientação jurisprudencial predominante, ao persistir na 
afirmativa dos argumentos nos recursos que são admissíveis, pode estar praticando ato contrário ao 
disposto nos arts. 14, II e III, e 17, I, do CPC.” Cf. CIMARDI, Cláudia A. Notas sobre o art. 285-A do 
CPC (Sentença Liminar de Improcedência). In: MEDINA, José Miguel et al. (Coord.). Os poderes do 
juiz e o controle das decisões judiciais, p. 420. 
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Mesmo porque, o próprio sistema lida com tais possibilidades quando, por exemplo, 

prevê que a apelação que ataca sentença fundada em súmula de tribunal superior 

terá seu seguimento negado ou que o relator poderá julgar monocraticamente o 

recurso. Não diz (explicitamente) que o recurso não será cabível nem que, acaso 

interposto, o recorrente será taxado de litigante de má-fé. Apenas cria mais um filtro 

(como é o caso do próprio art. 285-A), entre tantos outros, em prol da efetividade e 

da racionalização dos atos praticados pelo Poder Judiciário.641 

Critério bastante razoável para se chegar a um meio-termo é o apontado 

por Colin e Capitant, citados por Stocco, que consideram dispensável a deliberada 

intenção de prejudicar do agente: “É bastante que se observe na sua conduta a 

ausência das precauções que a prudência de um homem atento e diligente que lhe 

teria inspirado”.642  

Em reforço a tal conclusão, Pedro Martins643 anota: 

O exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se acha, 
também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorrer às vias 
judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse legítimo a 
proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações declaratórias, uma 
razão séria para invocar a tutela jurídica. Por isso, a parte que intenta 
ação vexatória incorre em responsabilidade, porque abusa de seu 
direito.644 

                                            
641

 “Num primeiro momento, em razão do próprio duplo grau de jurisdição, é extremamente temerário 
considerar protelatório um recurso de apelação, haja vista que é a primeira oportunidade para o 
exercício desse duplo grau. Ademais, não seria crível que uma apelação, em que a parte pretende 
ver solvido o direito no âmbito colegiado, seja manifestamente protelatória, até porque as súmulas 
não são imutáveis, podendo ser reconsideradas pelos tribunais que as editaram.” Cf. RONCONI, 
Roger Faiçal. Breves comentários sobre a Súmula Impeditiva: análise a partir das Leis 11.276/06 e 
11.277/06. In: NOGUEIRA, Gustavo Santana (Coord.). A nova reforma processual, p. 257. 
642

 STOCCO, Rui. Abuso do direito e má-fé processual, p. 148. Interessante e de maneira similar ao 
critério sugerido no texto é a letra e o espírito do art. 531 do novo Código de Processo Civil 
português, segundo o qual: “Por decisão fundamentada do juiz, pode ser excepcionalmente aplicada 
uma taxa sancionatória quando a ação, oposição, requerimento, recurso, reclamação ou incidente 
seja manifestamente improcedente e a parte não tenha agido com a prudência ou diligência devida.” 
643

 O abuso do direito e o ato ilícito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 71 apud STOCCO, Rui. 
Abuso do direito e má-fé processual, p. 149. 
644

 Com entendimento similar, tem-se a conclusão exarada em recente julgado do STJ, no qual, de 
maneira inusitada, reconheceu-se o abuso de credor (advogado) que inseriu os sócios no polo 
passivo de execução de verbas sucumbenciais, arbitradas em processo de conhecimento integrado 
apenas pela sociedade da qual faziam parte os sócios. Na oportunidade, o exequente, sem requerer 
(por meio de pedido específico) a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), 
simplesmente incluiu os sócios no polo passivo da ação como se executados fossem e o juiz, por sua 
vez, admitiu tal pleito e determinou fosse processada a execução também contra eles. O min. João 
Otávio Noronha, reformando as decisões de primeiro e segundo grau, concluiu ter havido abuso de 
direito por parte do advogado (com esteio no art. 574 do CPC), ao incluir como codevedor quem 
sabia não fazer parte do título executivo, fixando inclusive indenização por danos morais em favor dos 
sócios, em razão destes terem sofrido penhora de seus bens: “Portanto, o fato de terem composto o 
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Por fim, é oportuno mencionar que eventual litigância de má-fé deverá ser 

fixada pelo juiz, no momento da prolação da sentença (o que, conforme exposto, 

tratar-se-á de hipótese absolutamente excepcional e de difícil verificação na prática, 

visto que a própria aplicação do art. 285-A, em última análise, não deixa de ser 

propriamente uma punição àquele que deduz pleito manifestamente 

improcedente)645 ou pelo tribunal, ao julgar o recurso interposto.646  

Ronconi647 não admite que o recorrente seja apenado pelo juiz (com a 

aplicação de eventual multa dessa ordem) no momento em que faz o juízo de 

admissibilidade do recurso, mesmo quando a ele negar seguimento com base no art. 

518, § 1º, do CPC (ele entende que este último dispositivo, a exemplo do art. 285-A, 

também não deixa de ser uma penalidade para a parte recorrente que abusa do seu 

direito de recorrer). 

 

3.14 CPC PROJETADO 

 

Conforme exposto no curso do presente trabalho, o CPC projetado 

(considerando-se a versão aprovada em 25/03/2014 na Câmara dos Deputados), na 

maior parte das modificações que busca implementar,  apenas consolida o que a 

                                                                                                                                        
polo passivo de uma ação, por si só, não representa motivo ensejador da responsabilização por 
danos morais do credor. Contudo, desnecessariamente viram parte de seu patrimônio constrita, e 
isso em razão da astúcia do credor, pois, sendo técnico em direito, já que é advogado, não é razoável 
concluir que não soubesse que agia ferindo a lei. Há nexo causal entre o ato abusivo praticado pelo 
credor e os danos causados aos recorrentes com aborrecimentos que atingiram a esfera pessoal de 
cada um” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.245.712, Terceira Turma. Relator Min. João 
Otávio de Noronha. Brasília, DF. Julgamento DJe 17.03.2014)  
645

 Nesta hipótese, em que eventual multa for aplicada ao autor e este não venha a recorrer de tal 
decisão, a multa deverá ser revertida em favor do estado, haja vista não ter ocorrido ainda a 
integração do réu ao processo. 
646

 Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a citação do réu será realizada: “[...] para que ele tenha 
condições de participar ativamente do procedimento, trazendo as razões que entender oportunas 
para a manutenção da sentença e quiçá, até mesmo, para ver o autor condenado no pagamento de 
litigância de má-fé, nos termos do art. 17, VII, do Código de Processo Civil, o que deve ocorrer na 
medida em que o autor, ao apelar da sentença proferida nos termos do art. 285-A, não traga, aos 
autos, nenhum elemento ou alegação nova senão a mera exteriorização da vontade de recorrer para 
tentar a ‘sorte’ na instância superior”. (A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, p. 77). 
647

 “Nessa linha, entendemos que não seria lícito ao próprio juiz de piso, negando seguimento ao 
recurso nos termos do art. 518, § 1°, do Código de Processo Civil, entendê-lo manifestamente 
protelatório, aplicando a multa do art. 18 do Código de Processo Civil, até porque a expressão em 
destaque demanda uma certeza inequívoca em retardar o andamento feito, o que não pode ser 
considerado em razão da pretensão da parte em ver a discussão de seu direito no âmbito do tribunal. 
Nesse caso, a negativa de seguimento basta ao atendimento da mens legis, qual seja, a de 
agilização processual”. Cf. RONCONI, Roger Faiçal. Breves comentários sobre a Súmula Impeditiva: 
análise a partir das Leis 11.276/06 e 11.277/06. In: NOGUEIRA, Gustavo Santana (Coord.). A nova 
reforma processual, p. 258. 
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doutrina e a jurisprudência já haviam sedimentado, na prática, acerca do tema. 

O art. 333 648 , que veicula a norma em questão, encontra-se 

topologicamente alocado no capítulo III (denominado “Da improcedência liminar do 

pedido”), na seção III (cujo título é “Do indeferimento da petição inicial”), deixando de 

ser um “apêndice” de outra norma (como ocorre atualmente, em que o dispositivo é 

o 285-”A”) para ganhar autonomia e vida própria. 

As hipóteses em que poderá ser aplicado o texto legal, diferentemente da 

redação atual (bastante genérica e vaga), passam a ser taxativas, conferindo menor 

liberdade ao magistrado, que apenas poderá aplicá-lo quando evidenciar alguma 

das situações tipificadas nos incisos I a V, previstos no art. 333. 

Da análise dos cinco incisos que autorizam a aplicação do dispositivo, é 

possível inferir a grande preocupação do legislador com a observância do 

posicionamento da jurisprudência (visível ao longo de todo o código projetado), que 

passa a ser quase uma regra, especialmente considerando que o conceito de norma 

jurídica (extraída do inc. IV, única hipótese em que a aplicação do dispositivo não é 

atrelada à jurisprudência), como mencionado no início da seção 3.7, defluirá de um 

conjunto de fatores, entre eles o entendimento da doutrina e, especialmente, o da 

própria jurisprudência. 

No mesmo dispositivo, equiparam-se e aglutinam-se as hipóteses de 

reconhecimento liminar de prescrição e decadência, com a improcedência liminar do 

pedido, as quais foram todas disciplinadas no § 1º do art. 333, enquanto na 

codificação atual a previsão se encontra em dispositivos diversos (art. 295, inc. IV, e 

                                            
648

 “Art. 333. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
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 recursos repetitivos;  
III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência;  
IV – frontalmente norma jurídica extraída de dispositivo expresso de ato normativo;  
V – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 
ocorrência de decadência ou de prescrição.  
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos 
do art. 241.  
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em cinco dias.  
§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu 
para apresentar resposta; se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar 
contrarrazões, no prazo de quinze dias.  
§ 5º Na aplicação deste artigo, o juiz observará o disposto no art. 521.” 
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art. 285-A).  

A modificação, além de conferir maior coerência sistêmica ao CPC (pois 

impõe o mesmo regramento a situações em que há decisão de mérito), ainda tem o 

condão de alterar o regime recursal para as hipóteses de reconhecimento de 

prescrição e decadência, em que o réu, atualmente, não é integrado ao feito para 

acompanhar o recurso do autor. 

Outra inovação verificada, se aprovado o CPC projetado, é que não 

haverá mais necessidade de aplicação analógica do art. 219, § 6º, para que ocorra 

intimação do réu após o trânsito em julgado (em caso de não interposição de 

recurso pelo autor), a qual vem expressamente contemplada pelo § 2º do art. 333. 

A possibilidade de “retratação” (cuja expressão substitui a anterior “não 

manter”), na hipótese de interposição de recurso pelo autor, continua expressamente 

prevista (§ 3º) e, na hipótese de não ocorrer, o réu será então citado para apresentar 

“contrarrazões” e não mais “resposta ao recurso” (como previsto no § 2º do art. 285-

A).  

A alteração foi de cunho apenas redacional, mas parece indicar a 

intenção do legislador (mesmo após tudo o que se expôs na seção 3.10.6.1) de 

limitar e restringir o âmbito cognitivo de tal dispositivo, na medida em que, em se 

tratando de meras “contrarrazões” (e não de contestação, como sustentado no 

presente trabalho), a consequência será a de não se admitir que o tribunal possa 

aplicar o direito à espécie (provendo o recurso do autor para julgar procedentes os 

pedidos elencados na inicial), e isto dá a entender que também seria incabível a 

aplicação do art. 515, § 3º, do CPC.649  

O legislador reformador, como destacado, perdeu uma ótima 

oportunidade para colocar fim a tal celeuma. Poderia, para tanto, ter adotado a 

solução emprestada à hipótese similar pelo recém-promulgado CPC português, 

quando diz que, em caso de indeferimento liminar da petição inicial (art. 629, 3, 

alínea “c”)650, havendo a interposição de recurso, o réu será citado “tanto para os 

                                            
649

 Não obstante, ainda que mantida a redação tal como consta na última versão do projeto, entende-
se que todo o exposto na seção 3.10.6.1 continua válido, no sentido de que a manifestação do réu 
deve tanto responder ao recurso manejado como contestar os pedidos formulados na exordial, 
antevendo uma potencial reviravolta em segunda instância, a qual continua a ser possível, em uma 
interpretação teleológico-sistemática do dispositivo. 
650

 “Art. 629, 3 — Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível 
recurso para a Relação: [...] c) Das decisões de indeferimento liminar da petição de ação ou do 
requerimento inicial de procedimento cautelar.” 
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termos do recurso como para os da causa”.651   

No § 5º do dispositivo, quando faz menção ao art. 521 - o qual, por sua 

vez, refere-se ao art. 520 - reforça-se aquilo que já havia ficado estampado nos 

próprios incisos do art. 333: a preocupação com a observância do posicionamento 

da jurisprudência, de molde a torná-la mais segura e estável do que é. 

O fato de no CPC projetado não haver mais a exigência de que o 

magistrado, para se valer de tal técnica de abreviação da tutela jurisdicional, tenha 

proferido decisões anteriores acerca do mesmo assunto, dispensará o julgador de     

carrear aos autos as chamadas decisões-paradigmas, bastando apenas a 

demonstração de ter ocorrido uma das hipóteses referidas nos incisos do art. 333.  

De maneira mais clara e objetiva, evitando expressões vagas e de difícil 

conceituação como as utilizadas atualmente (quando se fala em matéria 

“controvertida unicamente de direito”), o texto diz apenas que a técnica será aplicada 

“nas causas que dispensem fase instrutória”. Esta redação, diga-se, é mais precisa e 

se aproxima da verdadeira intenção do legislador, na forma explicitada na seção 

3.7.1. 

A opção pelo verbo “julgar” (dizendo que o juiz “julgará” liminarmente 

improcedente, e não mais “poderá”) bem demonstra o acerto do quanto sustentado 

na seção 3.7.8.1, ficando evidenciado se tratar de norma de índole cogente e 

obrigatória, e não de mera faculdade do magistrado. 

Troca-se, também, o substantivo “juízo” por “juiz”, para adotar a 

orientação já defendida na seção 3.7.2.2, no sentido de que o comando é 

direcionado ao juiz e não ao juízo.  

Em outro ponto, o CPC projetado também indica a adoção de mais uma 

das ideias defendidas no curso do presente trabalho, qual seja, a referência 

expressa à possibilidade de aplicação do dispositivo em comento à ação rescisória 

(art. 980, § 4º)652 , demonstrando que a técnica não estaria voltada apenas ao 

primeiro grau de jurisdição, como sustentado nas seções 3.5 e 3.5.5, mas sim às 

“ações” em geral, inclusive as de competência originária dos tribunais.  

                                            
651

 “Art. 641, 7 — No despacho em que admite o recurso referido na alínea c) do n.º 3 do artigo 629.º, 
deve o juiz ordenar a citação do réu ou do requerido, tanto para os termos do recurso como para os 
da causa, salvo nos casos em que o requerido no procedimento cautelar não deva ser ouvido antes 
do seu decretamento [Grifos nossos]”. A solução, aliás, já vinha contemplada no CPC anterior (art. 
234-A, item 3), revogado em junho/2013 pelo novo diploma processual. 
652

 “Art. 980. § 4º Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 333.” 
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Por fim, é interessante notar que, da versão originária elaborada pela 

comissão de juristas responsável pela concepção do anteprojeto do novo CPC (em 

08/06/2010) até a última, votada e aprovada pela Câmara dos Deputados em 

25/03/2014, o dispositivo não sofreu grandes alterações, mas foram paulatinamente 

restringidas e limitadas as suas hipóteses de incidência e aplicação. 

O artigo que materializava a norma em questão na primeira versão era o 

de número 317.653 No substitutivo aprovado no Senado (em 15/12/2010) passou a 

ser 307654 e na redação dada ao dispositivo pela Câmara dos Deputados recebeu o 

número 333. 

Na primeira versão autorizava-se a utilização de tal técnica de maneira 

bastante ampla. Para julgar improcedente liminarmente uma demanda, bastava que 

o pedido fosse (i) manifestamente improcedente e a decisão proferida não divergisse 

do entendimento sumulado ou adotado em julgamento de casos repetitivos pelo STF 

e STJ. Também permitia o manejo do dispositivo se o pedido deduzido (ii) 

contrariasse o entendimento destes tribunais, sumulado ou consolidado na hipótese 

de julgamentos de casos repetitivos ou quando constatada (iii) prescrição ou 

decadência. No caso de apelação do autor, o réu seria citado para “responder ao 

recurso”.  

Na versão seguinte (aprovada no Senado), notou-se sensível restrição na 

amplitude do dispositivo, cuja aplicação passou a ser limitada apenas às hipóteses 

em que o pedido (fundado em “matéria exclusivamente de direito” – exigência esta 

                                            
653

 “Art. 317. Independentemente de citação do réu, o juiz rejeitará liminarmente a demanda se: 
I – manifestamente improcedente o pedido, desde que a decisão proferida não contrarie 
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado 
em julgamento de casos repetitivos;  
II – o pedido contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça, sumulado ou adotado em julgamento de casos repetitivos; 
III – verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição; 
§ 1º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. 
§ 2º Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto no art. 316.” 
654

 “Art. 307. O juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que se fundamente em 
matéria exclusivamente de direito, independentemente da citação do réu, se este: 
I – contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 
III – contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência. 
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 
desde logo, a ocorrência a decadência ou a prescrição. 
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. 
3º Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto no art. 306.” 
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não contemplada na versão anterior): (i) contrariasse súmula do STF ou STJ; (ii) 

contrariasse acórdão proferido por um destes tribunais em julgamento de recursos 

repetitivos; (iii) contrariasse entendimento firmado em incidente de resolução de 

demandas repetitivas ou de assunção de competência.  Em caso de recurso, o réu 

continuaria, aliás, a ser citado para “responder ao recurso”, porém, se a sentença 

liminar fosse reformada pelo tribunal, seria dada ao réu oportunidade para contestar 

o feito, no retorno dos autos (a indicar a intenção do legislador de que, nesse 

formato, a “resposta ao recurso” teria natureza apenas de contrarrazões, e não, 

igualmente, de contestação, como se defende no presente estudo). 

Na última versão (aprovada na Câmara dos Deputados), com maior apuro 

técnico, passou a se permitir o uso do preceptivo em estudo “nas causas que 

dispensem a fase instrutória” (valendo-se o legislador de expressão mais adequada 

do ponto de vista técnico do que a anterior “matéria exclusivamente de direito”), com 

o acréscimo de duas novas hipóteses de incidência (mantidas as demais contidas na 

versão anterior), a saber: (iv) se o pedido contrariasse norma jurídica ou (v) 

enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Foi, também, 

acertadamente suprimida a oportunidade para apresentação de contestação em 

caso de reforma da decisão liminar, em abono à conclusão exarada neste estudo, de 

que a peça de contrarrazões apresentada faria as vezes de contestação (sem nova 

oportunidade para o manejo desta). 
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CAPÍTULO 4 – A PROCEDÊNCIA LIMINAR 

 

4.1 FATORES QUE JUSTIFICAM A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE TRAGAM 

MAIOR EFICIÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL  

 

4.1.1 Da massificação da sociedade e, consequentemente, do próprio 

Judiciário  

 

Na seção 2.4, comentou-se sobre a inegável modificação ocorrida no seio 

da sociedade, com repercussão direta no Poder Judiciário, que geralmente reflete 

(ou deve refletir) a realidade social. A massificação das relações sociais e a 

modificação de valores outrora considerados importantes pelos membros da 

sociedade são fatores que, indubitavelmente, influenciam a estrutura do Poder 

Judiciário e a forma como opera. 

Pelo fato de a sociedade estar cada vez mais massificada, verificou-se 

uma avalanche de demandas “em série” desaguando no Poder Judiciário, o qual, 

dada a sua convencional estrutura, não estava (e ainda não está) satisfatoriamente 

preparado para julgar tantos conflitos.655 

A primeira tentativa no intuito de operacionalizar as demandas repetitivas 

foi inseri-las e julgá-las dentro da sistemática processual tradicional, mas a 

estratégia se mostrou inoperante, por conta das características e, especialmente, do 

excessivo número de litígios “de massa”, os quais, na mesma medida, reclamam 

soluções “de massa” e “por atacado”.  

Então, para tentar dar vazão à nova realidade e ao crescente influxo de 

ações, o Poder Judiciário, quase que automaticamente e como medida de 

sobrevivência, ficou mais burocratizado. Além das reformas processuais que buscam 

trazer subsídios aos julgadores para enfrentar esta nova dinâmica social, os 

                                            
655

 Segundo Ruy Zoch Rodrigues, a industrialização e a urbanização, seguidas das inúmeras 
privatizações ocorridas no Governo Fernando Henrique Cardoso, teriam sido os principais 
responsáveis pelo congestionamento da Justiça, com reflexos até mesmo na advocacia, que deixou 
de ser exercida artesanalmente para se transformar em verdadeiros conglomerados de funcionários 
envolvidos diuturnamente em atividades repetitivas. Somado a isso, verificou-se também o 
aquecimento da economia, a expansão do crédito e a globalização, com consequente 
impulsionamento da indústria para produzir em volume suficiente a atender toda essa crescente 
demanda de produtos e serviços (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito 
de urgência, p. 33-34). 
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membros do Judiciário, fazendo as vezes de verdadeiros gestores, trataram de criar 

novas rotinas, com a pretensão de julgar mais em um menor espaço de tempo. Uma 

das maneiras encontradas para extrair melhor rendimento do aparato judiciário foi o 

aproveitamento e a importação, de um processo para outro, dos atos praticados e 

das decisões proferidas em outros feitos. 

Por conta dessa excessiva burocratização da atividade jurisdicional e da 

necessidade de os conflitos julgados serem geridos adequadamente, sob pena até 

mesmo de colapso do sistema, os responsáveis pela entrega da prestação 

jurisdicional ficam deveras envolvidos em suas específicas e mecânicas atividades 

e, consequentemente, mais isolados, distantes e alheios aos resultados deflagrados 

pelo processo no plano empírico. Este isolamento, a toda evidência, torna a 

jurisdição mais fria e distante da realidade.656 

Além disso, o fato de a sentença, como regra, apenas produzir efeitos 

após o trânsito em julgado também distancia e desconecta o magistrado dos 

resultados da sua atividade, o qual acaba mais preocupado com o número de 

sentenças que profere (até porque é isto que se tem valorizado atualmente)657 do 

que propriamente com a qualidade das suas decisões.658 

No tribunal, a situação é pior, na medida em que a distância entre os 

julgadores (e seus auxiliares) e os beneficiados (ou prejudicados) pela sua atividade 

é ainda maior.659  

Dessa forma, corre-se o risco de ver o Judiciário ficar cada vez mais 

distante dos seus usuários e se tornar um verdadeiro “balcão de serviços”, a 

exemplo da vetusta burocracia administrativa, como alerta enfaticamente 

                                            
656

 Nesse compasso, como exemplifica Ruy Zoch Rodrigues: “O juiz haverá de assumir formalmente a 
responsabilidade, no caso da prisão do alimentante, mas não se sentirá integralmente responsável, 
porque foi o funcionário que deflagrou o erro e, em última análise, foi o excesso de processos que fez 
o funcionário errar. E não terá o sentimento concreto de sua ação, por que o drama do 
aprisionamento foi protagonizado pelo oficial de justiça, e o advogado foi recebido pelo assessor. Não 
haverá, no episódio, pelo menos não na intensidade devida, a experienciação das culminâncias do 
erro, que possibilitam e até obrigam o agente a rever suas práticas. E o caso se diluirá como um 
acidente cartorário, no máximo com a admoestação do funcionário para que não repita o mesmo 
erro.” (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 44). 
657

 MIGALHAS. Produtividade. Magistrados brasileiros finalizam 1.628 processos por ano. 01 abril 
2014. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI198380,21048-
Magistrados+brasileiros+finalizam+1628+processos+por+ano>. Acesso em: 12 jul. 2014. 
658

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 44. 
659

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 45. 
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Rodrigues660 , especialmente porque, ao contrário do desejável, os conflitos que 

deveriam ser julgados da forma convencional acabam igualmente sendo absorvidos 

pela burocracia que permeia os julgamentos “coletivos”.661 

Para enfrentar as deformações que a massificação provoca na estrutura 

judiciária, pode-se tanto separar os conflitos de massa662 para julgar em conjunto 

como procurar encontrar nas repetições elementos hábeis a permitir a entrega de 

uma prestação jurisdicional diferenciada.663  

Fato é que, com o excessivo número de repetições de uma dada conduta, 

muitas vezes, é possível antever, antes mesmo do fim do processo (ou logo no 

início), o seu provável desfecho. Afinal, se é verdade que as demandas reproduzem 

a vida social, uma consequência inexorável é que as padronizações da vida 

cotidiana acabem transportando-se, em igual medida, para dentro do processo.664 

Nesse novo contexto social e com a constatação de que a atual estrutura 

judiciária não vem sendo suficiente para enfrentar os problemas apontados, não 

parece razoável que se aguarde passivamente à espera de um milagre (torcendo, 

por exemplo, para que o número de processos pare de crescer em quantidade maior 

do que os recursos disponíveis e os investimentos realizados pelo Poder Judiciário, 

como vem ocorrendo há vários anos)665.  

O direito deve retratar a realidade e ser idôneo o bastante para resolver 

os conflitos que dela eclodem. Enquanto isso não ocorrer, é tarefa do legislador e do 

                                            
660

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 45-46. 
661

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 42. 
662

 Como é o caso, v.g., da experiência verificada pelo Tribunal de Justiça carioca: “[...] que tem 
aplicado processos de gestão, inclusive, com certificações próprias do mundo da administração (NBR 
ISSO 9001:2001), definição de metas de produtividade cartorárias etc. [...] Mas o destaque mais 
importante no TJRJ para a linha de raciocínio aqui desenvolvido é a separação, que vem tentando 
fazer, de processos de massa suscetíveis de avançada gestão, vinculados fundamentalmente a 
operadoras de telefonia, com aplicação adaptada do processo civil. Todas as informações sobre 
essas iniciativas constam no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.tj.rj.gov.br/corregedoria/servicos>. Acesso em: 29 jan. 2008, acerca das ’30 empresas 
mais acionadas nos juizados’ e sobre o ‘Projeto Expressinho’”. (RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações 
repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 46-47). 
663

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 48. 
664

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 146. 
665

 Afinal, como registrado no já referido (seção 2.2.3) relatório do CNJ, houve aumento de 10,6% no 
número de processos nos últimos quatro anos, chegando a um total de 92,2 milhões o número de 
processos em tramitação até o final de 2012. Não obstante o melhor desempenho do Judiciário, com 
julgamento cada vez mais célere, o número de processos em tramitação vem aumentado 
gradativamente. 
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intérprete buscar soluções que viabilizem alcançar este mister, especialmente 

quando se verifica que a maior parte das novas ações (e principais responsáveis 

pelo congestionamento da justiça) decorre dos chamados conflitos de massa.666 É o 

que se pretende no curso do presente capítulo.  

 

4.1.2 O custo de uma demanda e a sua rentabilidade para os grandes 

“litigantes” – o aspecto econômico da litigiosidade  

 

Na busca da construção do processo ideal do século XXI, não se pode 

descurar do chamado fator econômico. É dizer: o processo deve ser visto também 

pelo prisma jurídico-econômico. Ao se procurar, v.g., criar/interpretar um dado 

instituto ou técnica processual será preciso, sempre, que o aspecto financeiro seja 

levado em conta pelo legislador ou pelo operador do direito667, em conjunto com os 

demais elementos do sistema, a fim de que se construa, de maneira operativa, um 

processo eficiente.668 

Bem se sabe que o processo contempla uma série de variáveis e 

interesses distintos, muitas vezes ocultos ou disfarçados, mas que exercem grande 

influência no seu resultado final. E, sem medo de errar, afirma-se que o principal 

deles é o aspecto financeiro. Não são poucas as circunstâncias em que as partes 

(ao menos uma delas) se valem do processo para auferir ganho ou benefício 

econômico, especialmente quando se está a falar dos litigantes habituais (como é o 

caso, v.g., da Administração Pública, dos bancos ou das empresas de telefonia). 

Assim, enquanto a manutenção do processo compensar para um dos 

litigantes, dificilmente ele será concluído em tempo razoável. Esse comportamento é 

da natureza do ser humano (principalmente o empreendedor), que está sempre a 

                                            
666

 Com conclusão similar à exarada no texto, chamando atenção inclusive (com base em lição de 
Alexandre Freitas Câmara) para o enfoque político que se deve conferir aos princípios processuais, 
ver: ALCÂNTARA, Fábio Bonomo. Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-
A. Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 432, 439. 
667

 Até porque, como mencionado na seção 2.1, atualmente o elemento “não jurídico” é cada vez mais 
levado em conta pelo aplicador do direito, a fim de resolver os problemas jurídicos. 
668

 Segundo Remo Caponi, além dos fatores econômicos e sociais, o fator cultural é muito importante 
para a construção de um processo eficiente. Entre os fatores enumerados pelo autor estão: “[...] grau 
de lealdade, correição e boa-fé que caracteriza as relações sociais e econômicas de um certo 
ambiente e em um determinado momento histórico, o grau de educação cívica e de compreensão dos 
próprios direitos por parte dos cidadãos, a propensão a recorrer a métodos negociais de resolução 
das controvérsias etc.”. (O princípio da proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 192, fevereiro 2011, p. 403). 
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buscar uma oportunidade de auferir lucros (ou maximizar os já existentes). E o 

processo, na sua conformação atual (moroso, burocrático e barato), não se pode 

negar, materializa oportunidade para muitos litigantes alcançarem tal mister, máxime 

os habituais. 

Para exemplificar o asseverado, basta pensar no caso dos bancos e 

indagar: qual o interesse em arcar rapidamente com as indenizações arbitradas em 

seu desfavor pelo Poder Judiciário, se a atualização monetária constitui montante 

infinitas vezes inferior ao que eles conseguem obter emprestando o mesmo 

numerário aos seus correntistas? Obviamente, nenhum. Por isso é que, 

costumeiramente, as instituições financeiras recorrem e “esperneiam” até as últimas 

instâncias, recusando-se a cumprir, enquanto possível, o comando jurisdicional, 

mesmo sabendo tratar-se de condenação certa e que, dificilmente, conseguirão 

reverter nas instâncias superiores.669 

O resultado da resistência manifestamente infundada dos chamados 

repeat players não é visto apenas no aspecto individual. Por menores que sejam as 

chances de êxito naquela específica ação, a manutenção do conflito em aberto pelo 

maior tempo possível, ajuda a lhes atribuir a fama de litigante frequente em face da 

coletividade. Este comportamento faz com que muitos jurisdicionados desistam de 

buscar a proteção de seus direitos na Justiça, sem falar na questão dos custos da 

atividade jurisdicional, na dificuldade procedimental e na costumeira demora no 

desfecho do processo. O direito material, desta feita, acaba sendo a variável que 

menos importa. O que vale é a perspectiva do ganho em escala para se tomar a 

decisão de “ir” ou “permanecer” no Judiciário.670  

Nesse contexto, o processo continua “vivo” simplesmente porque é mais 

rentável a sua manutenção para os litigantes habituais. 

É evidente que enquanto subsistir essa equação, pouco se avançará. É 

preciso, pois, que se criem instrumentos ou técnicas que desestimulem os litigantes, 

                                            
669

 Com igual raciocínio, confira-se: RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 35. Na interpretação do autor: “Esta 
configuração do ganho direto que a instituição aufere, motivando-a à demanda e gerando massa de 
litígios, reflete a mais elementar das lógicas, embora as ações que dela decoram sejam altamente 
impactantes no Judiciário.” (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 36). 
670

 SANTOS, Boaventura de Sousa et al. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso 
português. Porto: Afrontamento, 1996 apud RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 34-37. 
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especialmente aqueles mais usuais, a continuar com o processo em andamento. 

Para tanto, será necessário também potencializar e maximizar a força das 

ferramentas já existentes. 

Bons exemplos do que se acaba de asseverar são os seguintes: dispensa 

do pagamento de honorários e custas na ação monitória (art. 1.102-C, § 1º), caso o 

réu opte por pagar (sem apresentar defesa) o valor pretendido pelo autor; redução, 

pela metade, dos honorários na execução de título extrajudicial na hipótese de 

pronto pagamento (art. 652-A, parágrafo único); parcelamento judicial do art. 745-A; 

aplicação das multas dos arts. 14, 18, 461, 475-J, 557, §2º, 600, entre outros. Aqui, 

vale destacar que a técnica do art. 285-A não deixa de integrar esse rol.  

Ao longo das últimas reformas foram criados muitos instrumentos e 

técnicas com o propósito de extrair uma maior eficiência do Poder Judiciário, 

focando especialmente na chamada jurisdição de massa. Mas, não obstante a busca 

pela concepção de novas técnicas, é imperioso que as já existentes sejam aplicadas 

com rigor e austeridade pelos julgadores, sempre com atenção ao fator econômico, 

de maneira a desestimular a continuação do processo. 

Pense-se, por exemplo, em um processo ajuizado e julgado liminarmente 

improcedente (com aplicação do art. 285-A) em razão de veicular pretensão de 

direito material que contraria súmula de um dos tribunais de superposição. O autor, 

então, interpõe recurso de apelação (no qual apenas devolve ao tribunal a matéria 

contida em sua inicial, sem ao menos se dar ao trabalho de atacar os fundamentos 

da sentença proferida, limitando-se a repetir as razões da exordial). O juiz, aplicando 

o art. 518, § 1º, nega seguimento ao recurso, por estar em desconformidade com 

súmula de tribunal superior. Contra tal decisão, o autor maneja agravo de 

instrumento, que acaba não conhecido (por não haver enfrentado os fundamentos 

da sentença recorrida) ou improvido monocraticamente (art. 557 - em razão de 

veicular pretensão contrária à jurisprudência de tribunal superior). O autor ainda 

ataca esta decisão por intermédio de agravo regimental, oportunidade em que acaba 

sendo reputado litigante de má-fé (art. 17, inc. VII) e multado (art. 557, § 2º, e art. 

18) em 10% sobre o valor da causa.    

O exemplo, ainda que ad terrorem é muito pouco visto na prática forense, 

apesar de haver um sem-número de causas que seguramente mereciam tal sorte. O 

litigante e o próprio advogado, na hipótese referida no parágrafo anterior, certamente 
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terão maior cautela em uma próxima oportunidade, antes de ajuizar demanda 

temerária ou com remotas chances de êxito, sabendo dos riscos e do preço que 

poderão pagar por eventuais abusos ou novo descuido desse jaez. 

Para resolver o problema do Judiciário, vale dizer, não se pretende 

espantar os litigantes ou puni-los por apenas se valerem do seu constitucional direito 

de ação. Ao revés: a intenção é estimular uma litigância calcada na ética e na boa-

fé, em que os litigantes não serão tolhidos no seu direito de acesso à justiça, mas, 

quando dele abusarem, sofrerão as consequências já previstas no sistema 

processual civil. 

É verdade que poderá haver hipóteses de aplicação abusiva ou 

equivocada das referidas técnicas e instrumentos voltados a otimizar o processo, de 

maneira que o direito material reste prejudicado. Esse risco existe – apliquem-se ou 

não referidas técnicas – e o sistema convive com ele, prevendo inclusive meios 

ordinários (como os recursos) e extraordinários (como a ação rescisória ou os 

recursos excepcionais) voltados a debelar eventuais equívocos na aplicação do 

direito à espécie.  

Nessa linha, um aspecto importante e que não pode deixar de ser levado 

em consideração na busca de solução para os problemas que assolam o Judiciário, 

alude ao custo de uma demanda e à rentabilidade que a sua manutenção 

proporciona para os litigantes, especialmente para os chamados repeat players ou 

litigantes habituais, como mencionado linhas atrás. 

Uma forma eficaz de desestímulo à procrastinação do processo aponta 

para a necessidade de fazer com que os seus resultados sejam sentidos pelos 

obrigados com maior intensidade e mais rápido do que usualmente ocorre. Daí a 

ideia de se conceber o art. 285-A como uma via de mão dupla. O contraditório 

continuaria a existir, mas seria diferido para um momento posterior e exercido 

apenas se o réu realmente acreditasse na possibilidade de o direito material lhe 

socorrer.  

Isso significa dizer, por exemplo, que o requerido já começaria com um 

placar de “1 X 0” em seu desfavor e, a depender da hipótese (verificando realmente 

se tratar de “causa perdida”), poderia simplesmente cumprir a condenação, sem 

sequer precisar gastar com advogado. A lógica da aplicação do art. 285-A nesse 

sentido é até mais razoável do que a positivada de lege lata na norma em comento, 
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pois, além de encurtar o tempo da prestação jurisdicional (suprimindo o trâmite em 

primeira instância que, em algumas comarcas, chega a demorar até mais do que em 

segundo grau), poderá converter-se em vantagem pecuniária para o demandado. É 

dizer: notando que se trata de causa repetitiva, na qual o obrigado inclusive já foi 

condenado em várias hipóteses anteriores, pode optar por simplesmente cumprir o 

comando jurisdicional com redução pela metade, v.g., dos honorários sucumbenciais 

fixados a favor do autor, a exemplo do art. 652-A  – e, nesta conformação, é 

estimulado financeiramente a este desfecho, pois economizará o dispêndio que 

usualmente teria, por exemplo, com o seu advogado neste tipo de causa.  

Enquanto isso, na tradicional aplicação do dispositivo (no caso de 

improcedência) a lógica se inverte, pois o autor, que, regra geral, já gastou com a 

contratação de advogado para ajuizar a ação, dificilmente deixará de recorrer da 

decisão proferida em seu desfavor, uma vez que o custo para prosseguir com o feito 

é irrisório (especialmente se comparado com o valor já despendido) ou muitas vezes 

sequer existe, pois pode ser que a parte seja beneficiária da assistência judiciária 

gratuita e que o advogado tenha sido contratado ad exitum (como não raro ocorre) e 

nada cobre para interpor recurso de apelação (especialmente em hipóteses como 

esta, em que se sente no dever, ainda que moral, de tentar reverter a decisão liminar 

de improcedência, sob pena de perder a própria credibilidade perante o cliente).671 

Ademais, na hipótese de procedência liminar, sabendo o legitimado 

passivo que o trâmite da ação será mais célere, terá ele mais um estímulo (além do 

financeiro acima referido) para que cumpra com a sua obrigação, afinal, a demora 

habitual do Poder Judiciário, hoje, sem dúvida, é um grande “trunfo” utilizado pelas 

grandes empresas ou conglomerados para barganhar acordos (em valores muito 

inferiores aos efetivamente devidos) com aqueles que têm pressa e necessidade de 

receber o que lhes é devido. 

Bom observar, aliás, que a improcedência liminar, contrario sensu, acaba 

por beneficiar e baratear o custo da prestação jurisdicional para os grandes 

responsáveis pela massificação do Poder Judiciário. Isto porque, em última análise, 

                                            
671

 Se é verdade que os litigantes, em regra, não se satisfazem diante da sucumbência, neste caso, 
fica mais evidente (para não dizer certa) a interposição do recurso pela parte autora, por força dos 
argumentos aludidos no texto, tendendo a ocorrer mero deslocamento do congestionamento de 
ações de primeira para segunda instância (que, aliás, já é o local mais sobrecarregado, onde o 
processo usualmente demora mais, como se verifica na praxe forense, ao menos do Estado de São 
Paulo). 
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de duas uma: ou aqueles não precisarão contratar advogados para lhes defender 

porque o autor não recorreu da decisão liminar de improcedência (resolvendo aceitá-

la); ou, caso haja recurso, a contratação geralmente ficará restrita à sua 

representação apenas a partir de segunda instância (e, consequentemente, mais 

barata). Essa redução de custos dos litigantes habituais poderia, em um mundo 

ideal, gerar até mesmo benefícios sociais, com o consequente barateamento dos 

serviços e produtos para o consumidor. Porém, seguindo-se a lógica capitalista, o 

que ocorre é apenas o aumento da margem de lucro das grandes corporações.672 

Analisado o tema por esse ângulo, não se pode negar a eficiência de 

algumas modificações legislativas (de menor tomo, aliás, do que a ora sugerida), em 

prol de contribuir para desestimular, especialmente os grandes litigantes, a 

continuidade da demanda em trâmite, como foi o caso do aumento dos juros de 

mora de 0,5 para 1% com a vigência do novo Código Civil (enquanto uma aplicação 

financeira em fundos de renda fixa geralmente tem rendido, em média, a metade 

deste percentual), a implementação da penhora on line ou a própria multa do art. 

475-J. Estas medidas, frise-se, têm o propósito de agilizar a prestação jurisdicional, 

tornando-a mais custosa e “menos rentável” para os litigantes.673 As próprias multas 

dos arts. 14, 18 e 601 do CPC, com seu viés intimidatório e punitivo, também 

contribuem para desestimular a manutenção de demandas com poucas chances de 

êxito. 

 

4.1.3 Da insuficiência do processo coletivo  

 

O processo coletivo, como registrado na seção 2.4, não vem produzindo 

os frutos que dele sempre se esperou, no sentido de contribuir para debelar essa 

gama de novos litígios veiculados de maneira individual, mas que, em sua maioria, 

têm características que permitem a sua resolução por meio de um único processo de 

índole coletiva. 

Pela via do processo coletivo, além de se economizar tempo e dinheiro, 

com vários conflitos dirimidos de uma única vez e por intermédio de um mesmo 

                                            
672

 FÉRES, Marcelo Andrade. Julgamento sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise 
jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 117.  
673

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 188. 
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procedimento, também se estaria a prestigiar o próprio princípio da isonomia, 

outorgando soluções iguais aos litigantes que se encontram na mesma situação 

fática. 

Não obstante, vários foram os fatores que acabaram contribuindo para o 

fracasso do processo coletivo como potencial aliado no julgamento das demandas 

de massa, na tentativa de desafogar a Justiça brasileira.  

O fato de se ter preservado no Brasil a iniciativa individual para postular 

proteção a direitos passíveis de serem protegidos pela via coletiva é um desses 

fatores – que acabou culminando no esvaziamento da tutela coletiva.674  

Os escritórios de advocacia, segundo Rodrigues, também teriam sua 

parcela de culpa. Afinal, o fracionamento das demandas maximizaria os seus 

rendimentos e lhes proporcionaria maior rentabilidade.675 

Igualmente contribui para essa realidade o fato de se vedar o uso da via 

coletiva para muitos tipos de direitos (como é o caso do art. 1º, parágrafo único, da 

Lei n. 7.347/1985, que não autoriza a tutela coletiva em casos que envolvam 

contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

tributos em geral)676, ou até mesmo a própria restrição que por muito tempo se fez à 

legitimidade do MP para pleitear a proteção de direitos individuais e homogêneos.677 

Também não se pode ignorar que, no Brasil, não há a cultura de 

utilização de tais vias coletivas, seja por desconhecimento da população ou, até 

mesmo, por conta da desconfiança em relação aos legitimados ativos para o seu 

ajuizamento. 

Por último, é importante salientar que esses apontamentos servem 

apenas para reconhecer a insuficiência do processo coletivo na luta contra as 

                                            
674

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 93. 
675

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 95-96. 
676

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 101. 
677

 Apesar de haver decisões recentes, do STJ e do STF, conferindo ampla legitimidade ao Ministério 
Público na proteção de tais direitos, a questão ainda é bastante debatida na doutrina e na 
jurisprudência. Para um maior aprofundamento sobre a temática, confira-se: NOBRE, Eduardo; 
MELES, Bruno Molina. Observações jurisprudenciais sobre o interesse de agir nas ações coletivas 
versando sobre direitos individuais homogêneos. 7 maio 2012. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI154862,31047-
Observacoes+jurisprudenciais+sobre+o+interesse+de+agir+nas+acoes>. Acesso em: 21 jun. 2014. 
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demandas de massa678, visto que uma análise mais detida acerca dos motivos que 

culminaram esse quadro não está contemplada no escopo do presente trabalho. 

  

4.1.4 Da falta de recursos do Poder Judiciário  

 

Corroborando o que já se mencionou alhures (especialmente na seção 

2.4), é fato que o Judiciário não dispõe de recursos financeiros suficientes para 

suportar a carga de novos processos que bate às suas portas todos os dias. 

Enquanto o número de novas ações cresce em progressão geométrica, os 

investimentos em estrutura, pessoal e tecnologia crescem em progressão aritmética. 

A conta, enquanto mantida essa constante, nunca fechará. 

Esse cenário está a justificar a busca por soluções mais “amargas” e 

ousadas do que as atualmente disponíveis em nossa sistemática, como se pretende 

evidenciar no presente capítulo, no qual buscar-se-á, por intermédio da técnica 

processual do art. 285-A,  maximizar os resultados proporcionados pela prestação 

jurisdicional e extrair dela melhor rendimento, com menor dispêndio de energia, 

tendo como vetor maior o princípio da eficiência processual. 

 

4.1.5 Da insuficiência das técnicas existentes 

 

Como as demandas de massa constituem – seguramente por existirem 

em maior número que as demais – o grande fator responsável pela atual situação 

periclitante do nosso aparelho jurisdicional679, nada mais coerente do que sair em 

busca de  métodos e técnicas que visem julgá-las com maior eficiência. 

 O maior mérito do art. 285-A aponta para o fato de servir como 

reconhecimento institucional, por parte do sistema, da existência das ações 

repetitivas como algo que influencia de maneira importante a dinâmica atual do 

Judiciário, com a possibilidade de se extrair de tal norma, como frisa Rodrigues, 

                                            
678

 Para um maior aprofundamento sobre a temática e as causas da conclusão exarada no texto, 
confira-se: RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o 
requisito de urgência, p. 77-102. 
679

 Conforme constatou pesquisa orientada pelo STF e citada na seção 2.4. Ver, também, 
RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 38. 
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conclusões que desbordam a sua estrita literalidade e autorizam uma melhor e 

renovada reflexão acerca de outros institutos processuais em especial.680 

Nessa dinâmica, o precitado autor, por exemplo, busca ampliar 

corajosamente a interpretação do art. 273, § 6º, do CPC, conforme melhor se 

demonstrará na seção 4.3.1.3.2, reconhecendo inclusive haver influência da letra e 

do espírito do art. 285-A na base das suas conclusões.  

No presente estudo, por outro lado, pretende-se apenas ampliar a 

compreensão do próprio 285-A, segundo esse novo ângulo de reflexão, estimulado 

pela releitura do modelo constitucional do processo no seu desenho atual (arvorado 

e influenciado, especialmente, no princípio da razoável duração do processo) e pelo 

viés das ações repetitivas. 

Após demonstrada a constitucionalidade do dispositivo e a forma como 

ele opera dentro do ordenamento à sua maneira tradicional, analisando inclusive (en 

passant) algumas das outras técnicas com semelhantes características colocadas à 

disposição do aplicador do direito no sistema, conclui-se que o art. 285-A e as 

demais técnicas subsistentes em nosso sistema, apesar de auxiliarem no combate 

aos conflitos de massa, não têm sido suficientes para contê-los.  

Os números falam por si sós: conforme registrado pelo CNJ, fruto de 

dados coletados até o fim do ano de 2012 (citados nas seções 2.2.3 e 4.1.1), mesmo 

com a maior produtividade do Judiciário e o aumento de seus gastos, o grande 

número de processos em andamento (a chamada taxa de congestionamento) 

aumentou 10% nos últimos quatro anos (o que representa em torno de oito milhões 

de novos processos) e, no total, já ultrapassa noventa milhões. Dessa forma, apesar 

de o Judiciário estar julgando mais e de forma mais célere, os processos pendentes 

se acumulam. Esses dados preocupam a todos aqueles que militam na atividade 

jurisdicional e exigem a tomada de medidas urgentes, com vistas a um melhor 

aproveitamento das técnicas e dos recursos disponíveis (afinal, melhor do que criar 

                                            
680

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 15. Segundo frisa o autor: “O art. 285-A do CPC significa que há algo novo na dogmática 
processual a merecer atenção, um valor diferenciado no âmbito dos valores que a prática do 
processo reconhece. Uma especificação relevante, concreta, do princípio aberto da tempestividade 
posto na Constituição Federal.” (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito 
de urgência, p. 164). 
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novos instrumentos é aproveitar os já existentes e extrair deles o maior rendimento 

possível).681 

É chegada a hora, pois, de dar mais um passo adiante em busca de um 

Judiciário melhor e mais efetivo, e arriscar a sistematizar ideia, cujo gérmen já vinha 

sendo esboçado por autorizada doutrina há algum tempo. 

Logo que veio a lume a Lei n. 11.277/2006, a inovação já era criticada por 

Amaro682, que considerou ser ela muito tímida, especialmente se comparada com a 

técnica encampada no art. 273 do CPC, que confere ao juiz o poder de afastar e de 

conceder um dado pedido liminarmente. Tal particular, na visão do autor, seria hábil 

a testificar, de maneira clara, a constitucionalidade do art. 285-A (afinal, quem pode 

o mais tem de poder o menos), ao qual o legislador deveria ter outorgado uma maior 

amplitude no sentido de permitir que o magistrado possa julgar liminarmente um 

dado pleito sempre que entendesse “possível e conveniente”. 

Posteriormente, Rodrigues683, arvorado na ratio legis do dispositivo em 

estudo, busca conferir uma interpretação extensiva do art. 273, § 6º, do CPC (como 

mencionado na seção 1.2 e conforme será adiante mais bem explicitado na seção 

4.3.1.3.2), para o fim de admitir a concessão de tutela antecipada em demandas 

repetitivas, nas hipóteses em que o direito material se mostrar “evidente”. Para 

reforçar o seu ponto de vista, o doutrinador faz um paralelo com a “tutela da 

evidência”, cunhada e defendida, há algum tempo, pelo ministro Luiz Fux.  

Marinoni e Arenhart, mesmo não admitindo sentença de procedência sem 

a citação do réu, também questionam se as sentenças de procedência nas ações 

repetitivas não mereceriam a mesma sorte das sentenças de improcedência, a fim 

de que não fosse deixado “na sombra” o autor, que possui posição jurídica 

(favorável) já consolidada em ações idênticas.684  

                                            
681

 Daí a acertada conclusão de Marcelo Andrade Féres, quando observa que: “A escassez de 
recursos humanos bem como o acúmulo de feitos tornam necessário o equacionamento dos vetores 
existentes, para que sejam otimizados os recursos pela sua correta alocação.” (Julgamento 
sumaríssimo dos processos repetitivos: uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de 
Processo Civil. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 
118). 
682

 SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação do réu (art. 285-A do CPC). Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 43, out. 2006, p. 45. 
683

 Para uma rápida e resumida análise de sua interessante proposta, ver RODRIGUES, Ruy Zoch. 
Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 186-214.  
684

 “É evidente que não há como admitir uma sentença de procedência antes da citação do réu. 
Porém, a mesma lógica que obriga o juiz a decidir de acordo com a súmula para julgar uma ação 
idêntica liminarmente improcedente, obriga-lhe a decidir conforme a súmula, depois de estabelecido o 
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Donoso685 também se arriscou nessa seara e corajosamente avançou em 

relação aos autores que o precederam no estudo do dispositivo em exame.  Na 

conclusão do seu estudo (ao longo do qual procura sistematizar a aplicação do art. 

285-A no ordenamento pátrio), refletiu sobre uma possível reestruturação desta 

técnica (transformando-a em via de mão dupla), com a criação de uma oportunidade 

ao réu de apresentar “defesa útil”. É dizer: a parte autora seria citada para, no prazo 

de quinze dias, “inovar” no processo, apresentando argumentos ainda não 

enfrentados pelas decisões anteriormente proferidas nos casos idênticos. Se assim 

não procedesse, apresentando defesa desprovida de argumentos ainda não 

enfrentados pelo juízo, o pleito seria, então, imediatamente julgado procedente pelo 

magistrado. 

Alcântara686, no afã de conferir nova luz à temática, avançou mais do que 

os autores anteriormente citados, ao conceber – em artigo intitulado  “Julgamento de 

procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A” –  a possibilidade de haver 

prolação de sentença de mérito sem a citação do réu.687 Esse entendimento se 

alinha à ideia central do presente capítulo, no sentido de admitir a aplicação da 

norma do art. 285-A para ambas as partes, rente à simetria e à paridade de armas 

que deve existir no processo entre autor e réu (conforme evidenciado na seção 

4.3.2.5), sem que tal ilação ofenda qualquer princípio constitucional. 

Afinal, como se pretende demonstrar no curso do presente capítulo, não 

existe diferença substancial entre ambas as hipóteses, senão as posições 

(topológicas) que ocupam os sujeitos processuais beneficiados pela sua aplicação 

em cada um dos dois sentidos. Se a matéria prescinde de instrução probatória, o juiz 

já a enfrentou em um sem-número de processos “idênticos” anteriores e a sua 

decisão não conflita com a jurisprudência dos tribunais superiores (ao contrário, 

alinha-se a ela), por que não se admitir a mesma solução também para o caso de 

                                                                                                                                        
contraditório, para julgá-la procedente, e, com isso, permitir execução imediata à sua sentença. [...] 
Existindo demandas repetitivas e decisão do próprio juízo ou súmula do tribunal respectivo do 
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, basta ao juiz, na dicção do art. 285-A, 
proferir sentença, ‘reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada’.” Cf. MARINONI, Luiz 
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz, Curso de Processo Civil - Processo de conhecimento. 10. ed. 
São Paulo: RT, 2012, v. 2, p. 100. 
685

 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 242-243. 
686

 ALCÂNTARA, Fábio Bonomo. Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 445. 
687

 Tal entendimento, ao que parece, assim como se sustenta no presente trabalho, é igualmente de 
de lege ferenda (Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 445). 
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procedência liminar, valendo-se da experiência haurida nos casos anteriores e da 

“força” da jurisprudência como poderosa arma na gestão dos conflitos repetitivos? 

Ou, vale indagar ademais: não há neste tipo de processo, igualmente, a prática de 

atividades repetitivas e, em especial, a apresentação de peças-padrão que, a certa 

altura, já não são mais lidas pelos juízes e demais serventuários da justiça? 

Ora, não se pode mais admitir, nos dias de hoje, que um juiz, mesmo já 

estando suficientemente convencido de um dado posicionamento, protele a sua 

decisão em nome do cumprimento de uma formalidade já embolorada e sem maior 

serventia para o processo de uma maneira geral.688 Isto, aliás, guardadas as devidas 

proporções, é o que já ocorre (com expressa autorização do sistema) no caso dos 

artigos 295, 330 e demais preceptivos indicados na seção 3.6, de modo mais ou 

menos intenso em cada um deles.689 

 

4.1.6 O “novo” paradigma de processo e o art. 285-A 

 

Apesar de não haver estatística que comprove a afirmação que se fará a 

seguir, é possível lançar a seguinte indagação, ainda que fundada apenas na razão 

e na lógica que permeia o sistema: será que o número de processos em que pode 

ser proferida uma sentença liminar de procedência não é seguramente maior do que 

a hipótese inversa? 

A resposta, ao que tudo indica, é positiva, especialmente nos dias atuais, 

em razão da inclusão digital, em que há abundância de informação circulando de um 

extremo ao outro do país em fração de segundos. 

É certo que a notícia de que um determinado pleito vem sendo 

reiteradamente rechaçado ou acolhido pelo Poder Judiciário serve, por si só, tanto 

para desestimular (na primeira hipótese) como estimular (na segunda hipótese) as 

pessoas a procurarem ou não o Judiciário.  

                                            
688

 Segundo Ruy Zoch Rodrigues, aliás, a introdução do art. 285-A em nossa sistemática teria tido 
também o viés de reafirmação superlativa de tal raciocínio (já verificado no julgamento antecipado – 
art. 330), influenciado pelo próprio princípio da tempestividade. (Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 164). 
689

 E tal entendimento parece mesmo o mais acertado, afinal, como destaca José Roberto dos Santos 
Bedaque, a razão de ser da técnica processual, em sentido amplo, é a de conduzir o juiz até o 
momento em que se sinta apto a acolher ou não o pedido formulado. (Efetividade do processo e 
técnica processual, p. 174-175). 
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Acrescente-se, nos dias atuais, a importância do “Google”, portal que 

acabou transformando-se em “oráculo” e “órgão” de consulta da população para 

toda sorte de assuntos. Portanto, já não se confia apenas no que se ouve falar na 

mídia e no que diz o médico ou o advogado. A informação está por todos os cantos 

e chega até mesmo àquelas pessoas de idade mais avançada, ainda não 

contaminadas pela “febre digital”. A mídia (especialmente a televisão) é cada vez 

mais organizada e eficiente, conseguindo cobrir o que acontece no mundo todo. 

Desse cenário deflui a conclusão no sentido de que tanto a informação de 

que o sujeito possui um direito como a de que ele não o possui se encontra à 

disposição da população e, geralmente, de um jeito ou de outro, acaba chegando 

até ela. A última informação, como dito, evidentemente afasta o litigante do Poder 

Judiciário, enquanto a primeira produz efeito inverso, eis que ele se vê diante de 

oportunidade de obter benefício patrimonial (e a sociedade, queiramos ou não, em 

regra, pauta o seu agir por essa lógica: “a busca por oportunidades de 

enriquecimento”), muitas vezes a um risco zero (os advogados, por força da 

concorrência, cada vez mais assumem o patrocínio de demandas apenas em caso 

de êxito e muitas dessas pessoas, detentoras dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, não gastam sequer com custas judiciais).690 

Daí a ideia de se procurar construir uma técnica voltada para esta seara 

(a da procedência) e orientada pelos primados que norteiam o modelo constitucional 

do processo, a qual, seguramente, terá maior serventia e utilização do que a 

hipótese contrária, deflagrando melhores resultados na busca da redução da taxa de 

congestionamento de demandas apresentadas ao Judiciário. 

A proposta, adianta-se, é de lege ferenda, pois seria necessário 

disciplinar o modus operandi para a aplicação invertida de tal dispositivo (pois  

fugiria à lógica tradicional do sistema e precisaria ser corretamente disciplinada para 

evitar abusos ou até mesmo o arbítrio).  

A essa altura, reconhece-se que o processo mudou significativamente, 

como se tenta demonstrar desde o início do presente trabalho (especialmente no 

                                            
690

 De maneira similar foi a constatação de Marcelo Andrade Féres, quando frisou que: “Em geral, 
demandas de massa apenas se tornam de amplo ajuizamento quando há reais possibilidades de os 
demandantes delas se aproveitarem economicamente, isto é, os custos com a disputa devem ser 
inferiores aos benefícios esperados pelos autores.” (Julgamento sumaríssimo dos processos 
repetitivos: uma análise jurídico-econômica do art. 285-A do Código de Processo Civil. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 117). 
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capítulo 2). Em conjunto com a alteração dos valores que norteiam a sociedade 

atual, muitos dogmas processuais tiveram de ser igualmente deixados para trás, a 

fim de que o método de solução dos conflitos pudesse continuar a refletir e 

corresponder (ou chegar o mais próximo disso) aos anseios sociais.691 

Assim, forjou-se um processo que clama, acima de tudo, pela eficiência, 

tanto dos atos praticados no seu bojo como dos reflexos que produz e deflagra no 

plano do direito material. Reconhece-se que a sua existência e a maneira como é 

manejado e regulado só faz sentido se for para melhor proteger o direito que é dele 

objeto e servir bem, em igual medida, à sociedade. O paradigma individual que 

sempre norteou o processo e seus institutos é paulatinamente substituído pelo 

coletivo. No presente, aceita-se abrir mão de parte da segurança que o 

procedimento plenário supostamente proporcionaria em nome de valores mais caros 

para a sociedade atual, entre eles a celeridade.  

Ressalta-se a importância atribuída (especialmente na seção anterior) ao 

art. 285-A como espécie de divisor de águas – a partir do momento em que o 

sistema confessadamente assume a existência das ações repetitivas e a 

necessidade de processá-las de maneira diferenciada, até para não prejudicar os 

chamados litígios convencionais – e sua insuficiência (ainda que em conjunto com 

as demais técnicas atualmente existentes) para suportar a avalanche de processos 

que não para de rolar sobre o Judiciário.  

Feito isso, agora é hora de esboçar a viabilidade da proposta de 

“procedência liminar” como mais uma técnica idônea para enfrentar e tentar conter o 

avanço dos processos, especialmente os repetitivos, verificando a forma como se 

operaria a sua implantação, sem violar o modelo constitucional do processo.692 

                                            
691

 E assim ocorre, pois, consoante lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “O direito processual, 
como fenômeno cultural, produto exclusivo do homem e por consequência empolgado pela liberdade, 
não encontrável in rerum natura, tem o seu tecido interno formado pela confluência das ideias, 
projetos sociais, utopias, interesses econômicos, sociais, políticos e estratégias de poder reinantes 
em determinada sociedade, como notas específicas de tempo e espaço. Impossível, portanto, 
assimilá-lo, apesar do seu caráter formal, a mero ordenamento de atividades, dotado de cunho 
exclusivamente técnico, composto por regras externas, estabelecidas pelo legislador de modo 
totalmente arbitrário. A estrutura mesma do processo civil não é moldada pela simples adaptação 
técnica do instrumento processual a um objetivo determinado, mas especialmente por escolhas de 
natureza política, em busca dos meios mais adequados e eficientes para a realização dos valores que 
dominam o meio social, estes sim estruturando a vida jurídica de cada povo, de cada nação, de cada 
estado [Grifo nosso].” (Do formalismo no processo civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 227). 
692

 Segundo Ruy Zoch Rodrigues: “[...] as identidades, que revelam prima facie a procedência da 
pretensão do autor, justificam um tratamento procedimental adaptado, na linha da tendência pela qual 
o legislador vem adaptando a litigiosidade de massa, principalmente – mas não exclusivamente – no 
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A técnica mencionada no parágrafo anterior está inserida no contexto em 

que, como alertado antes (seção 2.4), coexistem a jurisdição de massa e a 

convencional. Nessa linha, mantido o procedimento ordinário como base do sistema, 

busca-se a ele adequar as “repetitividades”, por meio da criação de técnicas que 

capturem elementos comuns entre os processos para utilizá-los como fator de 

otimização da atividade jurisdicional. Se em determinadas circunstâncias o 

convencimento do magistrado se dá em momento anterior ao que ordinariamente 

ocorre, busca-se então suprimir estas etapas mortas e sem maior eficácia ou 

contribuição para o resultado final do processo (aproveitando-se da prática destas 

mesmas etapas ocorridas em outros feitos anteriores), para que se atinja um 

desfecho mais célere da lide. 

Anote-se que os elementos que legitimam a tradicional aplicação do art. 

285-A, a fortiori, parecem justificar a pretendida aplicação do mesmo dispositivo na 

forma defendida no presente capítulo. 

Bem se sabe que as ideias adiante lançadas são discutíveis e certamente 

serão objeto de críticas, muitas delas provavelmente acertadas, se analisada a 

problemática pelo viés da dogmática tradicional. Contudo, o espírito que deve guiar 

a leitura da presente exposição é o mesmo que norteia o novo paradigma de 

processo, no qual não se deve cultivar ou aceitar a existência de dogmas, sem ao 

menos analisar os “seus porquês” e os motivos que legitimaram a sua instituição no 

seio social.693 

Nessa senda, valores como o contraditório (que por muito tempo 

pertenceu ao próprio conceito de processo) não podem ser elevados à condição de 

axioma, como se fossem inatingíveis. É preciso ter em mente que a única razão de 

ser da técnica processual é a de outorgar eficácia ao método de resolver os 

conflitos.694 E se for para afiançar que este método continue a deflagrar resultados 

que atinjam efetivamente a realidade social, não parece despropósito nem ousadia 

prestigiar apenas o contraditório “útil”, ou seja, que irá contribuir para o bom desate 

                                                                                                                                        
âmbito dos recursos.” (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 152). 
693

 Afinal, como alerta José Roberto dos Santos Bedaque: “Afirmações peremptórias não precedidas 
de cuidadosa reflexão e infensas a questionamentos são incompatíveis com a visão científica de um 
fenômeno. Para a Ciência não podem existir dogmas, nem conclusões insuscetíveis de revisão.” 
(Efetividade do processo e técnica processual, p. 164). 
694

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 168. 
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da lide, apenas na medida em que ele poderá ou terá aptidão para influenciar na 

decisão final.  

 

4.2 A PROPOSTA DE PROCEDÊNCIA PRIMA FACIE 

 

A presente seção procura esboçar a forma como se materializaria a 

aplicação, no plano empírico, da procedência liminar.  

A proposta, contudo, será apenas a de traçar superficialmente e sem o 

aprofundamento exarado no capítulo 3 (até para não desbordar os limites do 

presente trabalho), a maneira como se poderia estender e oportunizar a aplicação 

da norma do art. 285-A também ao autor, sem que tal agir implicasse ofensa ao 

texto constitucional. 

 

4.2.1 Da necessidade de previsão em lei ordinária 

 

A proposta cuja viabilidade se vem tentando demonstrar no curso do 

presente capítulo, apesar de tentadora, não parece passível de ser admitida – por 

enquanto - de lege lata, na medida em que, a despeito de resistir ao crivo da 

chamada “filtragem constitucional”, conflita com outros dispositivos de índole 

ordinária e, em alguns aspectos, com a própria essência do diploma processual civil 

vigente.695  

Assim ocorre, pois o processo, no seu modelo atual (mesmo que 

substancialmente reformado), em muitos pontos ainda é formatado segundo a visão 

tradicional e clássica do contraditório e da ampla defesa, em que o contraditório, 

aliás, ainda integra o próprio conceito do processo, como se observou na seção 2.3. 

  

Por mais que se tenha tentado demonstrar a superação de tal concepção 

em muitas situações, esta ideia não pode ser simplesmente generalizada e aplicada 

do dia para a noite, como regra, na dogmática processual. Afinal, o processo, como 

método estatal de solução de conflitos que é, para ser seguro e evitar o arbítrio, 

precisa ser também previsível e manuseado pelo operador do direito de acordo com 

                                            
695

 “[...] a tutela sumária fundada na evidência somente é admitida se expressamente prevista no 
sistema.” (BEADAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência (tentativa de sistematização), p. 339). 
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as vias típicas previamente estabelecidas pelo legislador, como afirmado na seção 

3.7.6. 

É certo que a chamada improcedência liminar já era admitida e defendida 

por Bedaque, de lege lata, antes mesmo da edição da Lei n. 11.277/2006. Porém, 

indigitada conclusão, ousada e até mesmo questionável à época em que veio a 

lume, não implicava ofensa aos valores que o legislador buscou proteger quando 

criou a citação, que foi permitir ao réu defender-se de um pedido contra si formulado. 

Apesar de a decisão ter sido proferida independentemente da sua citação, uma 

decisão nestas condições não teria aptidão para prejudicar o réu; apenas poderia 

ser invocada em seu benefício.  

Na hipótese sub examine, ao revés, admitir a solução mencionada sem 

modificação legislativa, seria o mesmo que mudar sensivelmente as regras do jogo, 

alterando inclusive regras criadas para proteger o réu, sem prévio aviso a qualquer 

dos participantes e potencial risco de prejuízo àquele em cujo benefício a regra da 

citação foi criada.  

Destoa, também, do próprio art. 472 do CPC, que dispõe que “a sentença 

faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros”, e do já citado art. 38 da Lei n. 8.038/1990, que autoriza a 

prolação de decisão sem a oitiva da parte contrária (no âmbito dos tribunais de 

superposição), desde que a decisão proferida seja em benefício desta última. 

Se, em uma interpretação teleológica e sistemática do atual modelo 

processual civil pátrio já era difícil admitir a aludida proposta, com a citação dos 

referidos dispositivos (especialmente o primeiro), tal ilação fica mais evidente, afinal, 

ainda que se admita, nos dias atuais, certa dose de ativismo judicial (como 

sustentado na seção 2.1), não cabe ao magistrado fazer opções de tal monta sponte 

propria, sem que este agir seja, antes, autorizado pelo legislador ordinário, a quem 

caberá, inclusive, após amplo debate da sociedade, disciplinar a forma de 

materialização de tal modus operandi.696  

                                            
696

 Isso porque, como prelecionam Mauro Capellettii e Bryant Garth: “Por mais importante que possa 
ser a inovação, não podemos esquecer o fato de que, apesar de tudo, procedimentos altamente 
técnicos foram moldados através de muitos séculos de esforços para prevenir arbitrariedades e 
injustiças. E embora o procedimento formal não seja, infelizmente, o mais adequado para assegurar 
os ‘novos’ direitos, especialmente (mas não apenas) ao nível individual, ele atende a algumas 
importantes funções que não podem ser ignoradas”. (Acesso à Justiça, p. 164). 
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Se o julgador, contudo, ignorando o exposto no parágrafo anterior, julgar 

liminarmente procedente um dado pleito, terá proferido decisão que não será apta 

nem idônea a vincular ou produzir eficácia alguma contra o réu, que poderá 

impugná-la, a qualquer tempo, seja por meio de ação declaratória de inexistência, 

impugnação ou, admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade, até mesmo por 

ação rescisória (apesar de, no caso desta, afigurar-se absolutamente desnecessária, 

por não ter havido coisa julgada).697  

 

4.2.2 Mesmos requisitos da improcedência liminar? 

 

Os requisitos necessários ao manejo da técnica de julgamento em 

análise, a princípio e feitas as devidas adaptações atinentes às posições ocupadas 

pelas partes (autor e réu), parecem ser basicamente os mesmos que legitimam a 

tradicional aplicação do art. 285-A (elencados na seção 3.7), com exceção de um: 

para se admitir a procedência liminar sem ferir o modelo constitucional do processo, 

o réu já deverá ter tido a oportunidade de debater a questão sub judice em um 

considerável número de outros processos anteriores julgados pelo mesmo 

magistrado. 

A exemplo do aludido na seção 3.7.2.1, não é possível precisar quantas 

ações serão necessárias que o juiz julgue com a citação do réu, para que possa 

começar a proferir a sentença de procedência prima facie. Contudo, é certo, até por 

conta do conteúdo desta decisão (invasivo à esfera jurídica de direitos do réu), que 

se exija do magistrado uma maior reflexão/maturação da matéria nos casos de 

procedência liminar, em comparação com a hipótese de improcedência liminar, até 

para que possa enfrentar e exaurir, prestigiando o contraditório, todos os 

argumentos que poderiam convencê-lo da improcedência do pedido deduzido. 

Para auxiliar na formação do seu convencimento, o magistrado poderá 

também lançar mão dos chamados fatos notórios e máximas de experiência, que 

                                            
697

 Fabiano Carvalho chega à semelhante conclusão, sustentando inclusive ser inexistente uma 
decisão proferida em tais condições. (Ação rescisória: decisões rescindíveis, p. 102). Nesse aspecto, 
andou o mal o juiz da 1ª vara do trabalho de Araçatuba-SP (proc. n.º 0036-26.2012), quando julgou 
liminarmente procedente (em 09.01.2013) embargos à execução manejado pela parte executada 
(para reconhecer a inexistência de responsabilidade de ex-sócia da pessoa jurídica executada), sem 
sequer realizar a oitiva da parte contrária. Argumentou ele, na oportunidade: “O artigo 285-A, do CPC, 
relativizou o contraditório nos casos em que a matéria debatida na ação permite pronta decisão. Essa 
relatividade privilegia a celeridade processual, na medida em que não há nulidade sem prejuízo”. 
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certamente o auxiliarão na busca da verdade e serão de grande valia para o desate 

de muitas ações antes do momento usualmente convencionado para tanto. 

É o caso da empresa petrolífera que deixa ocorrer vazamento de óleo, 

cuja falha dá ensejo a várias ações indenizatórias em seu desfavor. O fato principal 

(o vazamento em si) e as características específicas do evento (como o dia do 

vazamento, o local onde ocorreu etc.), muitas vezes, acabam ganhando notoriedade 

no local onde ocorreu o acidente ou até mesmo no país.698 Com efeito, a certa 

altura, já não há mais necessidade de produção de provas sobre tais fatos, cuja 

existência já se encontra demonstrada nos feitos anteriores, dada a notoriedade por 

eles granjeada. 

De maneira similar ocorre com as chamadas regras de experiência. Por 

meio delas, é possível extrair conclusões de acontecimentos reiterados, nos quais 

se repete sempre a mesma constante. A doutrina cita alguns exemplos que 

viabilizam a sua compreensão, a saber: a gestação humana demora em regra nove 

meses; a escassez implica o aumento do preço dos produtos etc.699 

Assim, tanto os fatos notórios como as regras de experiência contribuirão 

para a formação do convencimento do magistrado no curso de qualquer processo, 

muitas vezes de maneira antecipada, criando assim um ambiente propício para o 

reconhecimento de procedência ou improcedência liminar. 

Para provar a viabilidade de aplicação no plano empírico da proposta aqui 

apresentada, é oportuno mencionar alguns exemplos citados por Rodrigues700, os 

quais, não obstante indicados como hipóteses em que se permitiria a aplicação da 

sua proposta de admissão da tutela antecipada com base na incontrovérsia do 

direito (aludida na seção 4.3.1.3.2), mostram-se aplicáveis à proposição em questão 

e materializam a utilidade dos fatos notórios e axiomas de experiência no dia a dia 

forense. É o caso de ações manejadas contra bancos versando sobre o Plano Collor 

I ou buscando a apresentação de contratos bancários (que, em regra, não são 

fornecidos aos seus correntistas). A partir de certo momento, o grande número de 

ações, a intensidade das repetições e a convergência entre a maior parte dos 

                                            
698

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 176-177. 
699

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 177-178. 
700

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 180. 
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aspectos fáticos alegados em cada uma das versões deduzidas pelos demandantes 

permitem ao juiz chegar a certos consensos e conclusões (traduzidos em máximas 

de experiência) acerca do que ordinariamente ocorre nessas circunstâncias.701  

Em relação aos fatos notórios, não ocorre de maneira diversa. Pense-se 

no maior acidente aéreo ocorrido no país, em 2007. É notório tanto o fato de terem 

morrido todas as pessoas que se encontravam naquele voo como o fato de a perda 

de um filho ou de um pai gerar dano moral.702  

Nesses exemplos, fica evidenciada a utilidade da técnica examinada, 

dada a absoluta inutilidade do processamento integral de todos os atos ordinários 

em cada uma das demandas futuras que o magistrado julgar sobre estes assuntos, 

isto a partir do momento em que tiver formado o seu convencimento a respeito. 

A reforçar o acerto dessa assertiva, verifica-se que a técnica atualmente 

existente no ordenamento pátrio que mais se amolda à ideia aqui defendida é a 

proposta de interpretação extensiva do direito incontroverso, aludida no art. 273, § 

6º, do CPC.  

Analisada com atenção, tal proposta não destoa ou tampouco difere, na 

essência, do que ora se propõe. Daí porque os exemplos suprarreferidos se prestam 

para demonstrar, em igual medida, a viabilidade e a utilidade da proposta de 

procedência liminar no ordenamento pátrio. 

Em uma das situações a decisão é proferida com o nome de “tutela 

antecipada” enquanto em outra é rotulada de “sentença”; naquela, os efeitos no 

mundo fenomênico são produzidos imediatamente (aplicando-se o regime da 

execução provisória); nesta ainda não. No caso da tutela antecipada, o réu é citado 

para responder ao pleito; na sentença de procedência liminar o réu é citado para 

                                            
701

 Como exemplo de tal particular, há, também, os casos, cada vez mais comuns, de construtoras 
que vendem os imóveis (que, muitas vezes, sequer estão construídos) aos consumidores e, no valor 
da entrada embutem a própria comissão de corretagem relativa à venda (a qual, como regra, deveria 
ser paga pelo vendedor à imobiliária), que acaba sendo paga pelo comprador. Tal prática, que se 
tornou bastante corriqueira e usual (a ponto de poder ser tida como uma máxima de experiência), tem 
sido reiteradamente rechaçada pela jurisprudência, já tendo sido inclusive objeto de ação civil pública 
em muitos locais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do TJSP: SÃO PAULO. Tribunal 
de Justiça. Apelação nº 0014153-42.2012.8.26.0576, 8ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Luiz 
Ambra, São Paulo, SP. Julgamento 10.04.2013; SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apel. 0010808-
72.2010.8.26.0565, 33ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Sá Moreira de Oliveira. São Paulo, 
SP. Julgamento 01.08.2011 e SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação nº 0034425-
53.2010.8.26.0309, 4ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan. São 
Paulo, SP. Julgamento 12.12.2013. 
702

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 181. 
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“pagar” (com redução dos honorários sucumbenciais pela metade) ou “recorrer” da 

decisão proferida.  

Ainda, no caso da procedência liminar, verificando que suas chances de 

êxito são ínfimas, dado o juiz já ter proferido inúmeras outras decisões no mesmo 

sentido, inclusive contra este mesmo réu, poderá o demandado simplesmente 

aquiescer à decisão proferida e cumpri-la. Por outro lado, entendendo que houve 

equívoco por parte do magistrado (até mesmo em relação à identidade dos casos), 

poderá o requerido apresentar recurso para ser julgado pelo tribunal. É certo que a 

decisão poderá ser reconsiderada pelo magistrado (como já ocorre atualmente), mas 

como a chance é pequena, dá-se um passo adiante em nome da eficiência 

processual, agilizando o trâmite em primeiro grau perante juiz que já tem 

convencimento formado acerca da temática, com a consequente dispensa do réu de 

se defender perante ele de maneira apenas “pro forma” e por meio da apresentação 

da chamada peça-padrão, que há muito não vinha sequer sendo lida integralmente 

pelo julgador. Tal modus operandi, no entanto, não se aplica apenas aos processos 

repetitivos, como sustenta Rodrigues (seção 4.3.1.3.2) em relação à tutela 

antecipada, mas sim a todas aquelas demandas em que as repetições ocorrerem, a 

ponto de se poder admitir a criação de um padrão que as albergue e dispense o 

processamento tradicional da demanda na forma aqui demonstrada e conforme 

exposto na seção 3.7.5. 

Pois bem. E o que será considerado “direito evidente” para os fins do 

presente trabalho? Parece ser aquele mesmo que socorre o réu (no caso da 

improcedência liminar) e, pela ótica do juiz (consideradas as características 

apontadas na seção 3.7), já se encontra cabalmente demonstrado (ao menos para o 

juízo monocrático), não necessitando, para atestar a sua existência, que o processo 

tenha o seu regular trâmite. 

     

4.2.3 Ausência de efeitos da sentença antes de confirmada pelo tribunal 

 

Inicialmente, é imperioso rememorar que o “efeito suspensivo” ou a 

“suspensividade” não é uma característica própria do recurso em si, mas da 

sentença que é por aquele atacada, a qual nasce com a sua eficácia suspensa, sem 
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aptidão para produzir efeitos imediatos porque assim o quis o legislador, como 

ensina Teresa Wambier.703 

Esse entendimento decorre da simples análise teleológica do sistema 

processual, pois, não fosse assim, seria necessário admitir que, da data da 

publicação da sentença até a data da interposição do recurso cabível (no caso, a 

apelação), a referida decisão produziria efeitos, podendo ser executada de pronto.  

Dessa maneira, a sentença proferida na hipótese em exame não foge à 

regra e, como todas as demais, nascerá com sua eficácia suspensa. O recurso 

eventualmente manejado pelo réu apenas prolongará tal suspensividade até o seu 

julgamento pelo tribunal, após o que o decisum passa a produzir efeitos. Dependerá 

apenas do réu sucumbente, portanto, evitar ou não a produção imediata de efeitos 

da decisão liminar de procedência proferida contra si.704 

Tal contingência, por si só, serve para demonstrar, como aludido 

anteriormente, que no plano prático a admissão da procedência liminar em nossa 

sistemática é até mais segura e menos invasiva do que a tutela antecipada (inclusive 

no formato defendido por Rodrigues - ver seção 4.3.1.3.2), a qual produz efeitos 

imediatos e pode até ser executada provisoriamente.  

 

4.2.4 A citação do réu e a sua atuação 

 

O réu será, então, citado para cumprir a sentença proferida liminarmente 

ou manejar recurso contra ela. Optando por não se conformar com a decisão, 

poderá aviar o recurso de apelação que, como demonstrado na seção 3.12.3.3, 

possui aptidão para devolver, de maneira ampla e irrestrita, toda a matéria debatida 

em primeiro grau, especialmente em razão da profundidade do efeito devolutivo que 

tal recurso possui. Vale lembrar que o recurso de apelação, in casu, fará também as 

                                            
703

 “A expressão ‘efeito suspensivo’ é, de certo modo, equívoca, porque se presta a fazer supor que 
só com a interposição do recurso passem a ficar tolhidos os efeitos da decisão, como se até esse 
momento estivessem eles a manifestar-se normalmente. Rigorosamente, mesmo antes de interposto 
o recurso, a decisão, pelo simples fato de estar-lhe sujeita, é ato ainda ineficaz, e a interposição 
apenas prolonga semelhante ineficácia.” Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Omissão judicial e 
embargos de declaração. São Paulo: RT, 2005, p. 81. No mesmo sentido, ver: NERY JR., Nelson. 
Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 446 e FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. 
Embargos de declaração – Efeitos infringentes, prequestionamento e outros aspectos polêmicos. 3. 
ed. São Paulo: RT, 2012, v. 11, p. 71. 
704

 ALCÂNTARA, Fábio Bonomo. Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 444. 
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vezes de contestação para o réu, a exemplo do que já ocorre com as contrarrazões 

na tradicional aplicação do art. 285-A (para os casos de improcedência, conforme 

demonstrado na seção 3.10.6.1). 

Como lembra Alcântara705 (o responsável pelo esboço de algumas das 

ideias centrais que arrimam a proposta aqui defendida), os arts. 515, §§ 1º e 2º, 

conferem ao tribunal, ao julgar o recurso de apelação, idêntica liberdade à do juízo 

monocrático, podendo aquele se valer de todo o material de que dispunha este 

último para aplicar o direito à espécie.  

A atuação do réu, pois, ao que tudo indica e para ser coerente com a 

simetria que deve existir entre ele e o autor da demanda (conforme será 

demonstrado na seção 4.3.2.5), tem tudo para ser exercida de maneira similar à 

verificada na seção 3.10 ou até mesmo de forma mais intensa e robusta, haja vista 

que na hipótese em comento o réu começa perdendo a disputa.  

Uma abordagem mais detalhada das nuances e peculiaridades que 

permeariam a atuação do réu por esse viés (a exemplo da realizada no capítulo 3), 

contudo, foge à proposta do presente estudo e pode até mesmo ensejar trabalho 

dedicado exclusivamente a tal finalidade, em uma próxima oportunidade. 

 

4.2.5 Preparo postergado para após a análise do apelo e das contrarrazões 

 

Outro aspecto que também parece dar força e tornar crível a proposta em 

questão, conferindo-lhe coerência e racionalidade, é a dispensa de preparo no 

momento da interposição do recurso de apelação manejado pelo réu. 

Justifica-se, tal medida, como mais uma forma de equilibrar e sopesar as 

garantias constitucionais em conflito, minorando, destarte, os próprios efeitos da 

mitigação do contraditório. É como se o réu estivesse praticando dois atos por 

intermédio de uma mesma peça (de maneira semelhante ao que já ocorre na 

tradicional aplicação do art. 285-A): apresenta contestação e interpõe apelação. 

Como para o primeiro procedimento não é necessário preparo, mas para o segundo 

sim, chega-se a um meio-termo: a “apelação” (com conteúdo, também, de 
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 ALCÂNTARA, Fábio Bonomo. Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 442. 
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contestação) é interposta sem nenhum encargo inicial para o réu, dado ser esta a 

primeira oportunidade em que ele intervém no processo.     

Se o juiz, após receber a “apelação” e oportunizar à parte autora o 

contraditório, continuar seguro de que a sua decisão foi a melhor para o caso 

concreto, ele então intimará a parte recorrente para recolher o preparo, que terá a 

opção de fazê-lo ou não. Se o fizer, o recurso é remetido para o tribunal. Não o 

fazendo, fica presumida a desistência tácita do recurso e a conformação do réu com 

a decisão contra si proferida.706 

Tal modus operandi tem o mérito, como se vê, tanto de permitir ao réu 

(como se lhe conferisse a oportunidade de um “último suspiro”) uma nova 

apreciação da questão controvertida pelo próprio juiz autor do comando atacado 

(quando poderá, por exemplo, demonstrar que o seu caso não é igual aos 

anteriormente julgados pelo magistrado), como oportunizar ao magistrado uma 

reanálise da sua decisão, agora conhecendo a versão de ambas as partes, 

devidamente contrapostas. 

A dispensa do preparo, nesse primeiro momento, é legítima e deveria ser 

inclusive estendida para a aplicação clássica do 285-A, como mencionado na seção 

3.12.3.1. Ora, se ainda há possibilidade de reconsideração da decisão liminar pelo 

magistrado (máxime na hipótese de procedência), exigir o recolhimento do preparo 

parece configurar exigência sem lógica ou racionalidade (notadamente quando o 

valor da causa for substancial e considerada a dificuldade de reembolso de tal 

montante pela parte), além de diminuir a própria importância do ato de reanálise da 

questão (como se nem o legislador acreditasse na possibilidade da reconsideração 

da decisão pelo juiz). 
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 Na hipótese de não recolhimento do preparo pelo réu, para ser coerente com as demandas 
processadas na forma clássica, deverá ser fixada verba sucumbencial em desfavor do recorrente, eis 
que deduziu irresignação (ainda que limitada à primeira instância) e exigiu movimentação da máquina 
judiciária, como se tivesse apenas apresentado uma contestação em processo não julgado por 
intermédio desta técnica e, posteriormente, não recorrido da sentença contra si proferida. 
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4.3 DA POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DA PROCEDÊNCIA LIMINAR NO 

MODELO CONSTITUCIONAL PÁTRIO (APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 285-A A 

FAVOR DO AUTOR)  

 

Demonstrada a necessidade (premente) de criação de instrumentos que 

tragam maior rendimento à prestação jurisdicional e feita a demonstração daquilo 

que pode ser considerado como um “primeiro esboço” da forma como operaria a 

procedência liminar no ordenamento pátrio, pretende-se agora, no curso das seções 

seguintes, demonstrar que a admissão da chamada “procedência liminar” não só 

não viola o modelo constitucional do processo como também já existem no 

ordenamento pátrio outras técnicas e sucedâneos com semelhante feição e 

natureza.  

A proposta, diferentemente do que possa sugerir à primeira vista, não 

busca alcançar a celeridade a qualquer preço (mesmo porque, como se demonstrou, 

a decisão liminar proferida em tais condições continuará a nascer com a sua eficácia 

suspensa e a ser atacável por apelação). Ao revés, procura conciliar, o quanto 

possível, os muitos valores contemplados pelo modelo constitucional do processo, 

com especial ênfase, neste momento, para o princípio da razoável duração do 

processo e da eficiência. 

 

4.3.1 Situações análogas e com resultados similares já existentes no 

ordenamento 

 

Inicialmente, lançando mão do mesmo expediente utilizado no capítulo 

anterior (seção 3.6), demonstrar-se-á que a proposta ora esboçada não materializa 

propriamente uma invenção extraordinária ou caminho inédito, como pode parecer 

prima facie, para acabar com a morosidade da prestação jurisdicional ou melhorar 

as estatísticas do Poder Judiciário. Significa, isso sim, um avanço muito maior do 

que o proporcionado pela tradicional aplicação do art. 285-A e, a despeito de 

implicar sensível alteração do modus operandi da atividade jurisdicional cotidiana, 

não é nada que em certa medida já não se verifique no sistema processual civil 

pátrio, de uma ou de outra forma, talvez de maneira mais sutil, mas na essência 

muito similar à técnica ora defendida 
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4.3.1.1 Processo coletivo  

 

No sistema norte-americano, a liquidação do prejuízo (quando for o caso) 

é realizada de forma coletiva, muitas vezes por meio de um único julgamento, em 

conjunto com as demais questões comuns atinentes ao feito.707 Já no ordenamento 

brasileiro, apenas a sentença genérica (proferida no julgamento do processo 

coletivo) é de fato coletiva. 708  Posteriormente, aqueles que se enquadrarem na 

hipótese nela descrita, poderão liquidar seus prejuízos individualmente, com o 

ajuizamento de ação própria para esta finalidade.709  

Assim, a sentença coletiva proferida é genérica, enquanto a liquidação é 

feita individualmente pelos interessados: a própria vítima ou seus sucessores. A 

demanda liquidatória tem como principal objetivo, além da liquidação do prejuízo, 

aferir o chamado cui debeatur (saber quem deve).710  

A modalidade por artigos711 é a indicada para tal liquidação, a despeito de 

não existir vedação à utilização da modalidade por arbitramento, se o caso concreto 

assim o exigir.712 Apenas a “liquidação” por meros cálculos é que não tem sido 

admitida, dado o alto grau de cognição existente em demandas dessa ordem.713 

Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), a liquidação 

propriamente coletiva somente ocorrerá se um número insignificante de interessados 

realizar a liquidação individual dos seus prejuízos, quando então o ente coletivo (art. 

                                            
707

 A propósito, com proveito, ver: ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. 3. ed. 
Forense: Rio de Janeiro, 2009, p. 36-37. Aliás, para uma detalhada análise comparativa das class 
actions norte-americanas com o sistema de tutela coletiva do direito pátrio, confira-se a excelente 
obra de Antonio Gidi (A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos – as ações 
coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007, passim). 
708

 “Segundo disposição do art. 95, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, 
fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’. Isso quer dizer que a condenação será 
sempre genérica, não havendo qualquer possibilidade, diante da lei posta, de que os legitimados 
obtenham sentença condenatória cujo quantum já esteja previamente definido”. Cf. WAMBIER, Luiz 
Rodrigues. Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 308. 
709

 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 308. 
710

 Nesse sentido é o escólio do Min. Teori Zavascki: “A ação individual destinada à satisfação do 
direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma 
ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da 
individualização do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao 
direito material.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EResp 475.566. Relator Min. Teori Zavascki. 
Brasília, DF. Julgamento DJ 13.09.2004. 
711

 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 308, 316. 
712

 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 318. 
713

 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 310. 
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82), após o transcurso de um ano 714  (contado da publicação da sentença 

coletiva)715, poderá liquidar a condenação coletivamente e o valor apurado será 

revertido para o fundo de direitos difusos (art. 100). 

Quanto ao juízo competente para a liquidação individual, até por 

coerência lógica à ideia de facilitação, pelo legislador, da tutela dos direitos 

coletivos, poderá ser o do domicílio do legitimado ativo individual e não, 

necessariamente, o juízo onde foi proferida a sentença coletiva (que, não fosse 

assim, poderia até inviabilizar o pleito individual em um país de dimensões 

continentais como o Brasil).716 

Face ao exposto nos parágrafos anteriores, pode-se afirmar, então, que a 

liquidação manejada pelo interessado configura uma “nova” demanda, muitas vezes 

com alta carga cognitiva, mas que se vale dos resultados exarados em processo 

anterior, onde se definem os limites desta “nova” demanda (de liquidação). 

Nessa senda e guardadas as devidas proporções, o que ocorre em tais 

circunstâncias é muito semelhante à proposta formulada no presente capítulo. Em 

demanda anterior, o legitimado passivo já discutiu todas as questões atinentes à 

viabilidade ou não do pleito formulado e na demanda liquidatória, após ser citado, só 

lhe resta debater acerca do valor devido e verificar se o autor realmente se enquadra 

na situação legitimadora descrita na sentença coletiva genérica. 

No caso da procedência liminar, a matéria de direito também já terá sido 

debatida em processos anteriores pelo mesmo réu e igualmente se mostrará 

substancialmente delimitada, cumprindo ao juiz apenas mensurar o montante devido 

(quando houver) e declarar/reconhecer que o autor faz jus ao direito material que 

entende violado, por se enquadrar nas hipóteses julgadas anteriormente. 

Em se tratando de processo coletivo, aliás, a consequência verificada no 

plano empírico é ainda mais drástica do que a decorrente da proposta aqui 

esboçada, pois admite que se liquide a condenação em juízo diverso de onde foi 

                                            
714

 O prazo de um ano apenas não se aplicará para o caso de condenações proferidas com base na 
lei de ação civil pública, que não prevê prazo algum nesse sentido. (Cf. WAMBIER, Luiz Rodrigues. 
Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 315-316). 
715

 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação da sentença civil – individual e coletiva, p. 320. 
716

 Nesse sentido, é a orientação que tem prevalecido no STJ. (Cf. BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. AgRg no REsp 755429. Relator Ministro Sidnei Beneti. Brasília, DF. Julgamento DJe 
18/12/2009). 
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proferida a decisão anterior e que, muitas vezes, não teve um único contato anterior 

com a temática sub judice.  

 

4.3.1.2 Tutela de urgência e tutela cautelar 

 

A tutela de urgência e a tutela cautelar (hoje admitidas de maneira 

generalizada para todos os tipos de processos), apesar de existentes em nosso 

ordenamento há muito tempo, também se afinam e se assemelham muito à ideia de 

procedência liminar aqui defendida.  

O efeito das tutelas de urgência e cautelar, não se pode negar, vai além 

do proporcionado pela procedência liminar (cuja decisão, em regra, apenas 

produzirá efeitos após ser confirmada pelo tribunal) e é sentido muito mais rápido 

pelos jurisdicionados, porquanto uma decisão proferida em tais condições já se 

mostra apta a produzir efeitos (muitas vezes irreversíveis) desde o início do 

processo, mesmo havendo maior possibilidade de ser reconsiderada (no final do 

procedimento em 1º grau) do que a tutela outorgada com base na evidência. A 

principal diferença diz respeito à urgência (pois ambas exigem o fumus bonis iuris), 

requisito indispensável para a concessão das primeiras – tutela de urgência e 

cautelar –, mas não da tutela da evidência.  

É certo que a “liminar” deferida nas mencionadas tutelas poderá ser 

revogada até a prolação da sentença definitiva. O que, igualmente poderá ocorrer na 

proposta em questão, na qual se admite que a decisão liminarmente proferida 

também poderá ser reconsiderada pelo juiz antes de remeter o apelo interposto para 

julgamento do tribunal. 

 

4.3.1.3 Tutela da evidência 

 

Em se tratando dessa medida, a antecipação de tutela poderá ser 

deferida independentemente do chamado periculum in mora.  

Com fundamento, como o próprio nome indica, na “evidência” do direito, o 

instituto surgiu no sistema como forma de outorgar respaldo a certas situações em 

que o direito pleiteado se mostra “quase certo” (havendo mais, por assim dizer, do 
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que a chamada “fumaça” do bom direito), mas não existe urgência que justifique a 

sua concessão imediata.717 

Do ponto de vista empírico, trata-se a tutela da evidência de situação 

muito semelhante à da procedência prima facie, máxime porque igualmente 

prescinde da urgência para a sua concessão.718  

 

4.3.1.3.1 Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 

273, inc. II) 

 

A primeira hipótese em que se verificou a tutela da evidência foi a do inc. 

II do art. 273 (introduzida em 1994 no CPC), com a qual se buscava punir o 

legitimado passivo que se excedesse no “resistir” ou cujos atos praticados no curso 

do processo denotassem sua intenção manifestamente procrastinatória. 

Nessas circunstâncias, portanto, seria dispensada a urgência, 

contentando-se o legislador apenas com a evidência do direito para a concessão da 

tutela antecipada em favor do autor. 

Com efeito, a proposta aqui realizada (de procedência liminar), em certa 

medida, também funciona como uma espécie de punição à conduta do legitimado 

                                            
717

 Segundo Ruy Zoch Rodrigues, essa modalidade de tutela “Surgiu no sistema a partir da 
conjugação de diversos fatores. Primeiro, a especial natureza das demandas repetitivas em seus 
contornos internos e como conjunto, somada à expressão quantitativa que assumem no Judiciário, 
recomendando um tratamento otimizado. Trabalha-se, aqui, na linha da fronteira móvel entre as 
tutelas individuais e as coletivas, conforme longamente tratado em capítulos anteriores. Em segundo 
lugar, a ascensão do princípio da tempestividade ao nível de garantia constitucional, e, com base 
nisso, o tipo de influência que a repetitividade produz na tensão entre os valores segurança jurídica e 
tempestividade da jurisdição. Em terceiro, as reformas internas do Código de Processo Civil que, no 
conjunto, dão passagem ao novo tipo de tutela antecipada, sobretudo a edição do art. 285-A e a de 
outras reformas que, em paralelo, vão construindo no processo brasileiro uma nítida tendência de 
regulação diferenciada das demandas de massa. Por fim, é também decisivo na demonstração que 
se realiza nos tópicos seguintes, o fato da introdução do § 6º no art. 273 do CPC pela Lei 10.444, de 
07.05.2002, pois é justamente a exegese ampliada deste dispositivo que permitirá constatar no seu 
interior o modelo de antecipação de tutela aqui tratado.” (Ações repetitivas – casos de antecipação de 
tutela sem o requisito de urgência, p. 141-142).  
718

 Tal modalidade de tutela foi inclusive contemplada no CPC projetado, que a prevê expressamente 
em seu artigo 306:  
“Art. 306. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo da 
demora da prestação da tutela jurisdicional, quando: 
I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 
II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 
III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 
multa. 
Parágrafo único. A decisão baseada nos incisos II e III deste artigo pode ser proferida liminarmente.” 
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passivo (especialmente o litigante habitual) que resiste injustificadamente ou de 

maneira abusiva. 

 

4.3.1.3.2 Pedido incontroverso (art. 273, § 6º)  

 

Quase oito anos mais tarde, seguindo a tendência evolutiva de nossa 

sociedade – com reflexos na própria realidade do Poder Judiciário –, veio a lume o § 

6º do art. 273, para autorizar a concessão da tutela antecipada quando algum dos 

pedidos formulados se mostrar “incontroverso”. 

A interpretação inicial, dada pela maioria da doutrina ao citado dispositivo, 

apontava no sentido de admitir a sua aplicação sempre que um pedido não fosse 

impugnado ou contrariado especificamente pela parte adversa.719 

Aos poucos, porém, a doutrina ampliou o conceito, conferindo-lhe 

paulatinamente maior espectro de aplicação, para além da literalidade do texto legal. 

Afinada à ideologia que hoje predomina no seio social, a qual já não 

admite que se formule “qualquer” tipo de resistência e cobra respostas mais rápidas 

do Judiciário, parte da doutrina (encampada por Teori Zavascki) passou a exigir que 

o pedido tivesse sido “seriamente” contestado. A simples existência de argumentos 

manifestamente descabidos e improcedentes já não serviria mais para afastar a 

“incontrovérsia” exigida pelo dispositivo.720  

                                            
719

 Por todos, ver: DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma, p. 95 e BEDAQUE, José 
Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização). 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 336. 
720

 Nesse sentido, para Teori Albino Zavascki: “[...] seria apropriado concluir, quando se interpreta o § 
6º, que a ‘controvérsia’ apta a inibir a antecipação da tutela há de se revestir de um mínimo de 
seriedade e razoabilidade. Nesse enfoque, pode-se dar ao conceito de ‘pedido incontroverso’ um 
sentido ampliado, mais afinado com a interpretação teleológica da norma: será considerado 
incontroverso o pedido, mesmo contestado, quando os fundamentos da contestação sejam 
evidentemente descabidos ou improcedentes. Em outras palavras: quando não haja contestação 
séria. Essa ausência de seriedade ou razoabilidade, todavia, há de ser medida, não apenas a partir 
da convicção pessoal do juiz, mas à luz de critérios objetivos fornecidos pelo próprio sistema de 
processo. Por exemplo: não se poderá ter como controvertido um pedido que esteja fundado 
exclusivamente na negação de um fato notório (CPC, art. 334, I) ou um fato que goze de presunção 
legal de verdade (CPC, art. 334, IV); também não se pode ter como controvertido um pedido cuja 
contestação tenha por fundamento exclusivo alegação contrária (a) a decisões de caráter vinculante, 
como são as produzidas no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade (Lei n. 9.868, de 
10.11.1999, art. 28, parágrafo único), ou (b) contrária à súmula ou jurisprudência firme do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, hoje tão prestigiados em nosso sistema (CPC, 
arts. 475, § 3º, e 558) [Grifo nosso].” (Antecipação de tutela, p. 109-110).  
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Pela leitura da obra do aludido autor, todavia, é possível inferir que a 

aplicação do dispositivo com essa amplitude não poderia ocorrer antes da citação do 

réu.721  

Contudo, hoje já existe quem (como Ruy Rodrigues) admita similar 

exegese do aludido preceptivo legal mesmo antes da citação do réu, porém restrita 

apenas às demandas repetitivas, propondo uma interpretação ampliativa do art. 273, 

§ 6º, para o fim de admitir a concessão de tutela antecipada em demandas 

repetitivas, nas hipóteses em que o direito material se mostrar “evidente” 

(independente de haver urgência ou não).  

Para reforçar o seu ponto de vista, o último autor citado chega a traçar um 

paralelo entre a hipótese por ele defendida e a “tutela da evidência” cunhada e 

sustentada de maneira genérica para todas as ações (não apenas para as hipóteses 

de demandas repetitivas), há algum tempo pelo ministro Luiz Fux.722  

Em abono à sua conclusão, no sentido de tal possibilidade ser admitida 

em nossa sistemática atual (independentemente de alteração legislativa), 

Rodrigues723 lembra que “o direito processual em geral define seus esquemas de 

aceleração aproveitando fenômenos que emanam do litígio, do comportamento das 

partes, da cultura, da economia etc.”.  

Daí a coerência de sua proposta, em sugerir a interpretação extensiva do 

art. 273, § 6º, e viabilizar um julgamento mais expedito para as recorrentes 

”demandas repetitivas”, quando a questão de fundo se mostrar evidente, mesmo 

para decidir em favor do autor e antes de citar o réu.724  

                                            
721

 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela, p. 108-110. No mesmo sentido, conclui Ruy Zoch 
Rodrigues, ao interpretar a obra do referido autor. (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela 
sem o requisito de urgência, p. 197-198). 
722

 FUX, Luiz. Tutela de segurança e da evidência. São Paulo: Saraiva, 1996. Para uma rápida e 
resumida análise comparativa da proposta de ambos os autores, ver RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações 
repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 186-214. 
723

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 59. 
724

 Como argumento de reforço para estribar seu raciocínio, o autor se vale da própria etimologia da 
palavra: “’Incontroverso’ é atributo do que é certo. Bem por isso na etimologia da palavra, segundo 
Antonio Houaiss, um dos sentidos é ‘indiscutível’, outro é ‘indubitável’. Já a expressão ‘evidente’ ou 
‘evidência’, ou também considerada etimologicamente, significa ‘o que não oferece dúvida’. Portanto, 
mesmo na exegese mais pobre – a literal – é viável dizer que o ‘evidente’ é também incontroverso, 
porque indubitável. Ademais, o que a Lei tem em vista ao falar no caráter incontroverso do pedido é o 
estado de convicção que se forma na consciência do juiz autorizando-o a julgar. E tal estado também 
a evidência confere ao julgador, obviamente.” (RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 199). 
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Esse tipo de conflito, pelo grande número de vezes que ocorre e dada a 

manifesta similitude entre cada uma das postulações, justifica a criação de um 

procedimento-padrão com vistas a julgá-lo (o que, rigorosamente, não difere do 

escopo do legislador em outras hipóteses já existentes em nosso CPC, nas quais 

buscou criar procedimentos formalmente adaptados às situações de direito material 

que visava tutelar, como, por exemplo, no caso das ações possessórias, 

consignação em pagamento etc.). E tal procedimento, além de proporcionar mais 

rápida e melhor solução a conflitos dessa ordem, também contribuirá para aliviar o 

Judiciário, o qual, em última análise, terá consequentemente mais tempo para cuidar 

das demandas que realmente justificam um procedimento mais intricado e 

demorado. 

Os argumentos apresentados, que estribam o raciocínio do precitado 

autor, em resumo, são basicamente os mesmos que justificam a proposta ora 

formulada, igualmente baseada na evidência do direito (que lastreia a invocação da 

atividade jurisdicional) e no aproveitamento dos atos praticados em outros processos 

anteriores versando sobre hipóteses similares.  

A diferença entre ambas as ideias, em essência, diz respeito muito mais 

ao nome que se dá ao invólucro (técnica) que as agasalha, a forma como se 

organizam os atos processuais (entre eles, especialmente, o contraditório) 

praticados em cada uma destas circunstâncias e o seu âmbito de aplicação. 

Imagine-se uma situação em que se profere uma decisão no início do 

procedimento, rotulada de “tutela antecipada” (com conteúdo de mérito), e outra em 

que a mesma decisão é proferida (com idêntico conteúdo), mas denominada de 

“sentença”. Na primeira hipótese, o processo tem o seu regular curso em primeiro 

grau, com a citação do réu para exercício do contraditório. Na segunda, até porque 

tal decisão ainda não produz efeitos (diferentemente da tutela antecipada deferida 

na primeira hipótese), posterga-se o contraditório para o segundo grau, haja vista o 

posicionamento já sedimentado pelo magistrado acerca da matéria sub judice.  

Ademais, se é verdade que a tutela antecipada na forma defendida por 

Rodrigues só pode ser aplicada às demandas repetitivas, quer parecer que a 

sentença de procedência prima facie ora defendida deve ser aplicada em todos os 

processos em que se verificar a existência de atividade já praticada em anterior 

demanda e que pode ser aproveitada (na forma demonstrada na seção 3.7.5) com 
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proficiência em processos futuros (ainda que não se caracterizem estes, 

propriamente, como ações repetitivas), em nome do princípio da eficiência, 

conjugado com o da razoável duração do processo. 

A tutela da evidência concedida por intermédio de antecipação de tutela 

mostra-se, aliás, muito mais agressiva do que a proposta ora formulada, pois 

enquanto aquela produz efeitos imediatamente (seguindo o mesmo regime de 

efetivação das tutelas de urgência – execução provisória), esta apenas será sentida 

no plano empírico, após a sua confirmação pelo tribunal. 725 

A possibilidade de reconsideração da decisão proferida a título de tutela 

antecipada – que parece conferir, para muitos, maior segurança ao magistrado, por 

autorizar a sua revogação até o momento da prolação da sentença final –, na 

maioria das vezes não significará, rigorosamente, vantagem alguma – além de 

possuir, como já dito, sucedâneo com iguais efeitos no caso da sentença liminar de 

procedência, porquanto a decisão proferida também poderá ser reconsiderada pelo 

juiz que a proferiu antes da remessa dos autos ao tribunal de justiça competente 

(para julgamento do recurso interposto).  

Essa contingência poderá não se traduzir em benefício, pois, em um 

significativo número de situações, o cumprimento da tutela antecipada, por si só, já 

exaure a própria tutela definitiva, alcançando no plano empírico, com a concessão 

daquela, os efeitos que só a sentença de mérito poderia proporcionar. Por exemplo, 

pense-se, por exemplo, no caso de um plano de saúde que se nega a fazer uma 

cirurgia (alegando não haver cobertura) e o segurado, pela via jurisdicional, 

consegue obrigá-lo a realizar referido procedimento liminarmente porque já existe, 

v.g., súmula impondo tal obrigação à seguradora. 

O fato de a decisão ser revista no final (porque a súmula foi cancelada ou 

mal aplicada, por exemplo) pode não ter grande significado para a parte vencedora 

(a seguradora) se o autor, por exemplo, como não raro ocorre, não tiver condições 

financeiras de reembolsar os custos com o aludido procedimento. 

Em síntese, para os fins que interessam à presente seção, importa, por 

ora, o reconhecimento de tal semelhança entre as técnicas em comento e a 

                                            
725

 Materializa interessante exemplo do asseverado a recente decisão que concedeu liminarmente, 
por meio de antecipação de tutela, o divórcio em favor da parte autora, com base na EC 66/10. (Cf. 
MIGALHAS. Divórcio liminar. Primeiro divórcio por liminar é concedido na Bahia. 16 julho 2014. 
Disponível em:   <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI204387,91041-
Primeiro+divorcio+por+liminar+e+concedido+na+Bahia>. Acesso em: 19 julho 2014). 
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viabilidade de admissão de ambas segundo o modelo constitucional do processo, 

valendo frisar, novamente, que a modalidade de técnica aqui defendida é menos 

invasiva e agressiva (porque não produz efeitos enquanto não confirmada por órgão 

superior) do que a tutela antecipada (cujos efeitos são imediatos), em qualquer das 

suas hipóteses. 

   

4.3.1.4 Revelia (art. 330, inc. II) 

 

Na hipótese do art. 330, inc. II, autoriza-se o magistrado a conhecer 

diretamente do pedido quando houver a revelia do réu. Nessa situação, apesar de 

não ter havido a intervenção do réu, concedeu-se-lhe a oportunidade para fazê-lo. 

Pode ser até que o réu não interveio no processo por acreditar no acolhimento dos 

pedidos deduzidos na exordial e, quiçá, por já ter resistido – sem sucesso – 

pretensão dessa ordem em outros processos pretéritos. Tem ele consciência de que 

a razão está com o autor, daí a opção de não gastar com advogado para defendê-lo 

em processo cujo desfecho é previsível. 

A aplicação dessa técnica não dista, nem em espírito nem em essência, 

da defendida neste estudo. É certo que na procedência liminar, o juiz decide antes 

mesmo de dar a oportunidade ao réu de controverter os fatos naquele feito 

específico. Contudo, o juiz assim o faz porque tal oportunidade já foi conferida ao 

mesmo réu em outros feitos anteriores, nos quais foi regularmente citado e 

apresentou sempre a mesma defesa-padrão. 

Ora, se a tese de defesa já é conhecida à exaustão e vem sendo 

reiteradamente rechaçada pelo juiz, por que insistir no processamento do feito em 

primeiro grau, quando o réu irá apresentar uma defesa que o magistrado já conhece 

e, por isso mesmo, em função do acúmulo de processos, de certo momento em 

diante não a lerá mais? 

Na hipótese que move o presente estudo, portanto, é como se fosse 

reconhecida, por assim dizer, uma espécie de “revelia ficta” do réu, em razão do que 

ordinariamente ocorre. Se é verdade que a apresentação ou não de sua defesa, 

provavelmente, não terá o condão de influenciar o convencimento do julgador, pois 

os argumentos usualmente apresentados já são do seu conhecimento (que, repita-

se, já teve a oportunidade de apreciá-los e afastá-los em outras “demandas 
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idênticas” contra o mesmo réu), dispensa-se o legitimado passivo, initio litis, de se 

defender. 

Não se pode negar, por óbvio, a possibilidade de que no momento da 

apresentação de defesa na “vigésima nona demanda” idêntica ajuizada perante 

aquele juízo o réu encontre o argumento “dos sonhos” (não alegado nos pleitos 

anteriores) ou alguma peculiaridade capaz de modificar o convencimento do juízo e 

estribar o desacolhimento do pleito inaugural.   

Esse risco existe e não pode ser ignorado. Por isso é que, na proposta 

ora formulada, se o réu for citado e estiver diante da circunstância narrada no 

parágrafo anterior, deverá apresentar recurso de apelação (que também possui 

natureza de contestação) sem o recolhimento de preparo (como explicitado na 

seção 4.2.5), cujo pagamento apenas se tornará obrigatório depois de verificado que 

a decisão liminar foi mantida pelo juiz. 

Crítica à proposta aqui defendida certamente virá, ante o argumento de 

que a apelação não é usualmente lida pelo juízo antes de remetida para julgamento, 

por isso tal contraditório afigurar-se-á inócuo para o réu. A esta crítica, responde-se 

com a seguinte indagação: a simples troca do nome da peça apresentada (de 

“apelação” para “contestação”) teria o condão de fazer com que o magistrado 

(abarrotado de trabalho) lesse cada uma das peças que lhe são apresentadas 

repetidamente e em série (muitas vezes dezenas ou centenas iguais no mesmo 

dia)? 

É certo que, modificando-se as “regras do jogo” na forma sugerida, o 

magistrado deverá passar a ver com outros olhos a “apelação” interposta 

(especialmente por conta do seu caráter “dúplice”, de contestação e apelação) e se 

a modificação surtir o efeito desejado (de desestimular os réus a iniciar litígio quando 

vislumbrarem poucas chances de êxito, consequentemente reduzindo a carga de 

trabalho do Judiciário), quiçá o julgador volte a ter tempo hábil e disposição para ler 

todas as peças que lhe são apresentadas nesse tipo de causa, acreditando inclusive 

na boa-fé do réu e na apresentação de defesa ética e útil, quando recorre da 

decisão liminarmente proferida.  

 

4.3.1.5 Julgamento per saltum (art. 515, § 3º) 
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Como aludido na seção 3.6.6, a técnica encampada no art. 515, § 3º, tem 

grande semelhança com a do art. 285-A. Ambas buscam, basicamente, a otimização 

e o melhor aproveitamento possível da atividade jurisdicional. 

Invoca-se mais uma vez referida técnica (art. 515, § 3º), mas agora 

abordada por diferente ângulo. É que, neste ponto do estudo, pretende-se chamar a 

atenção para a possibilidade de o réu ver reconhecida contra si a procedência do 

pleito inaugural em primeira mão, no julgamento do recurso de apelação.  Como 

demonstrado na seção 3.12.3.3.3, alínea “b” (Da aplicação do art. 515, § 3º, do 

CPC), há ampla liberdade do tribunal no julgamento do apelo interposto para 

aplicação do referido dispositivo, seja em sede de apelação que vise atacar decisão 

liminar de improcedência, seja na extinção do feito sem julgamento do mérito 

ocorrida após a citação do réu.   

Em ambas as circunstâncias, o réu corre o risco de sucumbir diretamente 

em segundo grau, restando-lhe apenas os recursos excepcionais (com hipóteses de 

cabimento absolutamente restritas) para ver sanado eventual error in judicando ou 

error in procedendo praticado em seu desfavor. 

Na procedência liminar, por outro lado, a decisão poderá ser tanto 

reconsiderada pelo juízo singular (ainda em primeiro grau) como reformada pelo 

tribunal, valendo-se da apelação que, como é cediço, é recurso ordinário por 

excelência, com cognição ampla e ilimitada de todas as matérias ventiladas em 

primeiro grau, inclusive das eventualmente não enfrentadas pela sentença. 

Na hipótese retratada, para o réu melhor seria o reconhecimento da 

procedência antes mesmo da sua citação do que no tribunal (com a aplicação do art. 

515, § 3º), quando já integrava inclusive o processo. Isto porque, no primeiro caso, 

se ele optar por se defender no processo (ao invés de simplesmente cumprir a 

decisão liminar), ingressa no feito sabendo que saiu perdendo, quais são os riscos e 

o potencial desfecho da demanda. Já na segunda situação, o réu é citado para 

apresentar contrarrazões em pleito em que começou “vencendo” e, em tais 

circunstâncias (como no caso do art. 285-A), pode ser que sequer contrate 

advogado para defendê-lo em segunda instância ou, caso o faça, pode ocorrer de o 

seu patrono não vislumbrar a possibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, (mesmo 

porque, como demonstrado linhas atrás, ela é controvertida na doutrina) ao redigir 

suas contrarrazões (cuja natureza é igualmente controversa). E, se o tribunal optar 
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por dar provimento ao recurso do autor para reconhecer a procedência dos pedidos 

formulados na exordial, o réu ficará inequivocamente em situação muito pior do que 

no caso de sentença liminar de procedência. 

Se, por exemplo, na procedência liminar, o réu começa perdendo a 

“disputa” com um placar de 1 X 0, sabe-se que terá todo o “segundo tempo” para 

reverter o resultado. Já, no caso do art. 515, § 3º, apesar de o réu sair vencendo 

pelo mesmo placar (por força da aplicação do art. 285-A), é como se o autor virasse 

o “jogo” aos 47 minutos do segundo tempo e só restasse àquele a “morte súbita” 

(rectius: tribunais de superposição) para tentar reverter tal placar e sair vitorioso na 

contenda.  

 

4.3.1.6 Julgamento liminar dos recursos (arts. 543-B, 543-C, 557, § 1º) 

 

Os artigos 543-B, 543-C e 557, como demonstrado nas seções 3.6.8 e 

3.6.9, são os que mais se assemelham ao art. 285-A, especialmente se analisados 

pela ótica de interpretação que ora se propõe. 

Assim, se é verdade que o 285-A evita a integral tramitação do feito em 

primeira instância, com a supressão de algumas de suas etapas, enquanto os 

dispositivos referidos fazem o mesmo, porém na esfera recursal, por que não 

admitir, a esta altura, uma maior conexão e equiparação entre eles? 

Certo é que a utilização desses preceptivos legais (que podem servir 

tanto para prover como para improver os recursos apresentados) é verificada 

apenas após a citação do réu e, consequentemente, oportunizada a chance de 

apresentar a sua defesa em primeira instância. No entanto, na hipótese de aplicação 

do art. 285-A na forma aqui esboçada, o réu, igualmente, já teria tido a oportunidade 

de se defender à saciedade; a diferença é que esta defesa terá ocorrido em outros 

feitos anteriores, idênticos e julgados pela mesma ótica, cujos resultados seriam 

importados para o feito julgado liminarmente procedente. 

 

4.3.1.7 Execução de título extrajudicial 

 

Na execução de título extrajudicial, não ocorre de forma diversa da 

elencada anteriormente. O legislador, sopesando valores hauridos da sociedade e 
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do sistema como um todo, faz opções e busca criar técnicas que façam valer estes 

valores considerados importantes. 

O raciocínio, no caso do título extrajudicial, é o seguinte: o legislador, 

valendo-se da experiência extraída do tecido social, escolhe certos documentos e 

lhes confere força executiva. Em razão disso, ao detentor do título é facultado pular 

a tradicional fase de conhecimento e iniciar o processo já na fase executiva, com a 

prática de atos expropriatórios contra o patrimônio do devedor. Tudo isso, 

simplesmente porque o legislador quis assim e o credor se enquadra no modelo por 

ele estatuído. 

Aqui, para argumentar, alguns questionamentos são pertinentes: se, em 

nome da própria eficiência da atividade jurisdicional o legislador pode prever a 

possibilidade direta de invasão do patrimônio do devedor (pulando a fase de 

conhecimento), por que razão ele não poderia estipular, também por meio da 

experiência do que ordinariamente ocorre na sociedade, um contraditório diferido em 

hipóteses que a prática demonstra ser possível? O legislador tem autoridade para 

estipular que este ou aquele documento é um título executivo (e nestas 

circunstâncias, fixar o início do processo pela fase executiva), mas, contrario sensu, 

não se admite que ele reduza providencialmente uma fase do processo de 

conhecimento (como ocorre no caso da procedência liminar)? Responder 

afirmativamente a este último questionamento soaria paradoxal, pois se estaria 

admitindo que o legislador pode o mais e não pode o menos, especialmente quando 

se verificou (nas seções 2.2.2 e 2.3) que o contraditório não integra 

necessariamente o conceito de processo e poderá, inclusive, ser considerado 

eventual e diferido para um momento posterior.726  

                                            
726

 Ao encontro da conclusão exarada no texto, José Roberto dos Santos Bedaque observa que a 
ciência processual atual vem admitindo o sacrifício da segurança em nome da celeridade, com 
reflexos muitas vezes no plano substancial, na medida em que objetiva viabilizar a satisfação 
provisória de prerrogativas prováveis. Cita, em abono a sua observação, exatamente os títulos 
executivos extrajudiciais, nos quais, como se mostra bastante provável a existência do crédito 
reconhecido naqueles, o legislador transfere o ônus de demonstrar a inexistência do direito ao réu 
(Efetividade do processo e técnica processual, p. 60). Com raciocínio similar, mas voltado à 
possibilidade de execução definitiva em execução de título extrajudicial (súmula 317 do STJ), mesmo 
que haja recurso pendente por parte do executado, Ruy Zoch Rodrigues observa: “O que há, nesse 
caso, é a concessão de eficácia definitiva ao direito evidente. Somou-se ao título executivo 
extrajudicial, sinalizador muito forte da existência do direito, a sentença do juiz singular, reforçando 
ainda mais a convicção. Tudo indica, portanto, que o credor tem direito a receber. Pode ser que não 
tenha, mas esta é uma probabilidade realmente excepcional no contexto. Tão excepcional que não 
faria sentido aguardar todo o processamento das fases recursais, sob pena de moldar-se a regra pela 
exceção.” (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 209). 
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4.3.1.8  Reclamação constitucional (art. 161, parágrafo único, do RISTF) 

 

Compreendida e admitida a natureza jurídica da reclamação como ação 

(objeto de análise na seção 3.5.5), é certo que, para julgá-la, deve ser admitida a 

aplicação da letra e do espírito do art. 285-A, na sua tradicional acepção (ou seja, 

para reconhecer a improcedência liminar). 

Raciocínio inverso, porém, apesar de alinhar-se à ideia central que 

permeia o presente capítulo, não pode ser admitido por enquanto. É dizer: o pedido 

formulado na reclamação poderá ser julgado (pelo relator) apenas improcedente e 

não procedente, como indevidamente previsto no art. 161, parágrafo único, do 

RISTF. Tal disposição, além de inconstitucional (pois dispõe acerca de questão de 

índole processual via de regimento interno), viola o contido na própria Lei n. 

8.038/1990 (art. 38), que autoriza apenas o julgamento liminar (pelo relator) de 

improcedência. 

Nesse caso, apesar do excesso contido no dispositivo regimental citado, 

nota-se que a ideia central do mesmo alinha-se à essência da proposta aqui 

defendida, com inegável economia processual (especialmente se houver 

jurisprudência já consolidada). 

Desta forma, verifica-se, pois, a viabilidade da proposta aqui esboçada, 

tanto que já se encontra prevista (para o julgamento da reclamação) no regimento 

interno da mais alta corte do país desde 2004 (de cuja decisão final, nunca é demais 

recordar, não cabe qualquer outro recurso), ainda que com as ressalvas e as 

restrições interpretativas aqui mencionadas. 

 

4.3.1.9 Despejo liminar (art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991) 

 

Corroborando a máxima tantas vezes repetida no curso do presente 

trabalho, no sentido de que as técnicas processuais geralmente são criadas com a 

observância das contingências que permeiam a sociedade em que serão aplicadas 

(como, v.g., comportamento das partes, peculiaridades atinentes à situação de 

direito material, economia, cultura etc.) – a fim de que sejam efetivas e produzam os 
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resultados esperados –, no caso do art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do 

Inquilinato), a história se repete.  

As hipóteses de despejo contidas na lei em comento foram previstas 

objetivamente pelo legislador, de acordo com o que ordinariamente ocorre no seio 

social. Quando ocorrer, v.g., a rescisão do vínculo de trabalho, independentemente 

de haver urgência ou não (art. 59, § 1º, inc. II), o legislador entende viável o despejo 

imediato do inquilino.  

Essa hipótese é mais um exemplo inequívoco do asseverado e das 

opções tomadas pelo legislador processual (considerando as peculiaridades da 

situação de direito material). Além disso, configura verdadeira tutela da evidência e 

também se amolda à ideia central que norteia o presente capítulo, na medida em 

que o legislador se contenta com a ocorrência de uma condição objetiva (elencada 

em algum dos incisos do art. 59), para autorizar o despejo liminar do inquilino, sem 

admitir maiores indagações sobre outras questões periféricas por parte deste último. 

 

4.3.2 Da inexistência de vedação constitucional  

 

A proposta que ora se pretende demonstrar como viável, como já 

mencionado alhures, é de lege ferenda e depende de regulamentação/autorização 

por legislação ordinária. Se é assim, na presente seção, buscar-se-á demonstrar a 

sua compatibilidade com o sistema constitucional vigente. 

 

4.3.2.1 A redução da tensão entre segurança e celeridade 

 

O valor “tempestividade” é o principal motivo a autorizar a conclusão a 

que se pretende chegar ao final do presente trabalho e deve servir como norte ao 

aplicador do direito na exegese de cada um dos princípios constitucionais 

diretamente relacionados com a matéria em debate. 

É certo que no eterno conflito entre os valores segurança e rapidez 

(ambos agasalhados pela Constituição Federal), ao menos momentaneamente 

(como demonstrado na seção 2.2.3), este último vem prevalecendo sobre aquele na 

maior parte das circunstâncias. Ainda que se procure conciliar o quanto possível tais 
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valores, não se pode negar a proeminência da prestação jurisdicional célere na atual 

conjuntura social.727  

Na hipótese que interessa mais de perto ao presente estudo, a do direito 

evidente, fica mais claro o acerto da constatação realizada nos parágrafos 

anteriores. E assim ocorre porque, se no primeiro momento em que o julgador se 

depara com a demanda ele já se sente convencido e apto a julgá-la, o quesito 

segurança se mostra suficientemente atendido, de maneira que, passo seguinte, é a 

vez de prestigiar a celeridade, em benefício tanto das partes diretamente envolvidas 

como dos demais jurisdicionados estranhos ao processo, na medida em que se 

extrai melhor rendimento da máquina jurisdicional, tornando-a mais efetiva.728 

Ora, cada vez mais, o Poder Judiciário deve ser conduzido à luz do 

espírito que norteia as grandes empresas da iniciativa privada, com a extração do 

maior e melhor rendimento possível de cada ato praticado. Como no exemplo já 

citado, do motorista da empresa que não pode, sem motivo justificado, optar pelo 

caminho mais longo para chegar ao seu destino, aqui, o pensamento não pode ser 

diferente.729 

Os mesmos motivos que justificaram a criação do art. 285-A legitimam, 

hoje, a possibilidade de ampliação da sua exegese no formato aqui defendido, afinal, 

em ambas as hipóteses, o juiz atinge o grau de convencimento necessário para 

julgar o feito antes do momento usual e, sendo assim, não faz mais sentido que 

continue a trilhar o mesmo caminho (mais longo, apenas porque “sempre foi assim”) 

para chegar ao mesmo local (conferindo ares de uma falsa segurança aos 

envolvidos). Deve-se, nessa medida, expurgar do processo as demoras estéreis, 

que não contribuem para o bom desate da demanda.730  

                                            
727

 Tal conclusão, aliás, já era encampada há muito por Mauro Cappelletti e Bryan Garth, quando 
reconheciam que, em razão do aumento do número de demandas, “[...] a pressão sobre o sistema 
judiciário, no sentido de reduzir a sua carga e encontrar procedimentos ainda mais baratos, cresce 
dramaticamente [Grifo do autor]”. (Acesso à Justiça, p. 164). 
728

 Ruy Zoch Rodrigues se vale dos mesmos argumentos para justificar a sua proposta, antes referida 
(seção 4.3.1.3.2), de interpretação extensiva do art. 273, § 6º, para admitir sua aplicação para o caso 
de direitos evidentes em demandas repetitivas (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela 
sem o requisito de urgência, p. 128-129). 
729

 Afinal, como frisa Luiz Guilherme Marinoni: “A tutela jurisdicional é prestada em prazo razoável 
quando a técnica processual e a administração da justiça permitem ao juiz concedê-la logo após os 
fatos que lhe dizem respeito terem sido esclarecidos, ou melhor, assim que a demanda estiver pronta 
ou madura para julgamento.” (Antecipação da tutela. 9ª ed., São Paulo: RT, 2006, p. 356). 
730

 Fazendo raciocínio bastante similar, ainda que para defender a constitucionalidade e a pertinência 
da aplicação da regra no seu formato tradicional (improcedência liminar), confira-se: BUENO, Cassio 
Scarpinella. Ação direta de inconstitucionalidade – intervenção amicus curiae. Revista de Processo. 
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É como se, guardadas as devidas proporções, uma montadora de 

veículos voltasse a produzir manualmente. O rendimento e o número de carros 

produzidos mensalmente, sem dúvida, seriam afetados.  Porém, ainda que correndo 

o risco de cometer mais equívocos do que o normal (e ter de fazer o – cada vez 

mais popular – recall para repará-los), a empresa procura operacionalizar e 

padronizar (o quanto possível) a sua produção em linhas de montagem, em nome da 

potencialização do seu rendimento e para dar conta da crescente demanda. Pode 

ser que uma ou outra peça tenha de ser produzida artesanalmente, mas a maioria 

segue o procedimento standard. 

Por que, com o Judiciário, o raciocínio deve ser diverso? É certo que são 

atividades diferentes – e que, portanto, exigem “linhas de montagem” distintas –, 

mas, na essência, a ideia é exatamente a mesma: padronizar o que pode ser 

padronizado e separar, para análise apartada, aquilo que não comporta ou não 

admite padronização. Ao assim agir, igualmente se correrá o risco de cometer 

equívocos. Mas tal risco também é assimilado pelo sistema, com a previsão de 

recursos e meios para corrigi-los.  

É certo que, caso a montadora voltasse a produzir cada um dos 

automóveis de forma individualizada possivelmente faria menos “recalls”, porém 

produziria um número muitíssimo menor de veículos. E o Judiciário, por sua vez, em 

um mundo ideal, no qual continuasse a julgar todos os processos 

individualizadamente, pode ser até que errasse menos (especialmente no momento 

em que realiza a filtragem, para saber o que é e o que não é passível de ser julgado 

“coletivamente”), contudo, o reflexo seria catastrófico, porquanto, como demonstrado 

anteriormente, sua demanda não para de crescer todos os anos, sem contrapartida 

financeira em investimento que a suporte.731  

                                                                                                                                        
São Paulo, RT, n. 138, agosto 2006, p. 177-178. 
731

 Endossando a conclusão do texto, Mauro Cappelletti e Bryan Garth, citando Hooper (em referência 
ao sistema judicial britânico), afirmam: “Por admirável que seja, ele é, a um só tempo, lento e caro. É 
um produto final de grande beleza, mas acarreta um imenso sacrifício de tempo, dinheiro e talento”. 
Essa afirmação é evidentemente aplicável, a fortiori, ao sistema brasileiro. Aliás, eles endossam a 
conclusão de Hooper, quando frisam que: “Esse belo sistema é freqüentemente um luxo; ele tende a 
proporcionar alta qualidade de justiça apenas quando, por uma ou outra razão, as partes podem 
ultrapassar as barreiras substanciais que ele ergue à maior parte das pessoas e a muitos tipos de 
causas. A abordagem de acesso à justiça tenta atacar essas barreiras de forma compreensiva, 
questionando o conjunto das instituições, procedimentos e pessoas que caracterizam nossos 
sistemas judiciários”. (Acesso à Justiça, p. 164, 165). 
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Ao que parece, em síntese, a dificuldade de articulação entre os valores 

segurança e celeridade, nas hipóteses de direito evidente, é significativamente 

menor, na medida em que existe respeito a ambos os valores. Tal modus operandi é 

seguro porque aproveita a experiência extraída do julgamento de processos (muitas 

vezes, centenas) anteriores e “idênticos”; rápido porque suprime etapas 

desnecessárias da prestação jurisdicional (aproveitando-se das praticadas em feitos 

anteriormente julgados), agilizando o processo em que foi aplicada a técnica e os 

demais, para os quais o juiz terá mais tempo disponível para se dedicar. 

O contraste entre os valores referidos no parágrafo anterior (igualmente 

importantes), certamente está longe de acabar. O importante, porém, é que se 

persevere, sempre, em busca de um ponto de equilíbrio entre ambos.732 

Com efeito, supõe-se que a dificuldade maior será realizar a separação 

para saber o que pode e o que não pode ser julgado por essas vias mais expeditas 

e, principalmente, verificar quando o magistrado poderá fazer uso delas, 

contingência esta que, por ser intrínseca ao ofício do aplicador do direito (e não à 

eventual deficiência ou inconsistência da técnica propriamente dita), não pode 

justificar, por si só, a não aplicação das técnicas de abreviação da tutela 

jurisdicional.  

 

4.3.2.2 O devido processo legal na Constituição Federal  

 

Por influência do exposto no capítulo 2 e na seção 4.1, verificou-se, em 

consequência, modificação do próprio desenho do devido processo legal. O que se 

entendia por contraditório e ampla defesa (que compõem o devido processo legal), 

por exemplo, não tem o mesmo significado do que se entende hoje, especialmente 

depois de tantas modificações ocorridas na sociedade, na ordem constitucional e na 

legislação processual. 

A análise do devido processo legal, por influência do direito americano, 

tem como pano de fundo os aspectos processual e substancial. O primeiro é voltado 

às características formais do processo (no sentido de assegurar ao jurisdicionado 

uma via típica para solução dos conflitos); o segundo busca conferir maior 

proximidade do instrumento ao direito material, no sentido de estabelecer os valores 
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e os direitos fundamentais que o processo é vocacionado a tutelar, criando para ele 

uma espécie de “ideal de justiça”.733 

Segundo observa Rodrigues 734 , a evolução do conceito de devido 

processo substancial foi responsável por incorporar à dinâmica do processo valores 

fundamentais e protegidos pela Carta Política do país, como ocorre hoje com a 

própria tempestividade da tutela jurisdicional. Tais valores indicam uma maior 

racionalidade do sistema no trato dos seus aspectos formais, cuja análise deve ser 

norteada pelo critério da razoabilidade, de molde a permitir concluir que situações 

incompatíveis com aquele critério indicariam desrespeito ao devido processo 

substancial, culminando naquilo que o precitado autor chama de “injustiça 

procedimental”.  

Bom exemplo nesse sentido seria a existência de um direito evidente do 

qual não decorresse qualquer vantagem substancial ou efeito prático para o detentor 

de tal direito. A evidência do direito faria desaparecer a tensão entre os valores 

segurança e celeridade, de maneira que a “demora desnecessária” que se instalaria 

a partir de então seria inconstitucional.735   

Como a causa da demora se encontra no cumprimento do rito 

estabelecido pelo próprio legislador, que não pode ser taxado, em tese, de 

inconstitucional, pois o procedimento foi criado justamente para tutelar situações 

ordinárias (em que continua a existir a tensão entre segurança e celeridade), duas 

possibilidades exsurgiriam: 1) admitir que o aplicador do direito possa reconhecer a 

inconstitucionalidade do procedimento e criar, ele próprio, a via mais adequada para 

atender o comando constitucional; 2) ou, preferencialmente (em relação à primeira 

hipótese), deve o intérprete procurar o acomodamento da anomalia no sistema, por 

intermédio da adaptação das normas processuais ao caso concreto.736 

Na hipótese aqui tratada, nem seria necessário o recurso a qualquer das 

duas alternativas elencadas, pois caberia ao legislador pátrio, a exemplo do italiano 

                                            
733

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 112.  
734

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 114-115, 189. 
735

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 189. 
736

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 190. 
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(que diz que o “processo justo” será aquele “regulado pela lei”)737, apenas disciplinar 

e admitir, com suporte em legislação ordinária, a procedência liminar como mais 

uma via típica para julgar certos tipos de conflitos, haja vista inexistir vedação 

constitucional para tanto, especialmente quando se recorda (como já evidenciado na 

seção 2.5) que o art. 285-A materializa a angústia e a luta da sociedade contra a já 

endêmica demora do Poder Judiciário, cuja norma, como reconheceu o próprio 

Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), mostra-se afinada ao devido 

processo legal, tanto no seu aspecto formal como substancial. 738  Tal comando 

normativo pode e deve ser admitido para ambas as partes, como uma autêntica via 

de mão dupla, para o bem do sistema processual civil. 

Essa concepção está alinhada ao que já reconheceu o STF, em 

primoroso voto da lavra do Min. Carlos Velloso, quando admitiu que a nossa Carta 

Política encampou, a partir de 1988, o devido processo legal em suas duas vertentes 

(material e processual). O magistrado, após um breve escorço sobre a evolução 

histórica do princípio, cuja origem teria ocorrido na Magna Carta Libertatum, de 

1215, no Reino Unido, ensina:  

Due process of law, com conteúdo substantivo (substantive due 
process) constitui limite ao Legislativo, no sentido de que as leis – 
elaboradas com justiça, dotadas de razoabilidade (reasonableness) e 
de racionalidade (rationality) – devem guardar, segundo W. Holmes, 
um real e substancial nexo com o objetivo que se quer atingir. 
Paralelamente, due process of law, com caráter processual 
(procedural due process), garante às pessoas um procedimento 
judicial justo, com direito de defesa.739  

Nessa linha, a proposta objeto deste capítulo encontra-se suficientemente 

afinada com o devido processo legal, segundo qualquer das suas facetas, 

notadamente por: (I) criar via típica, em sintonia com os anseios da sociedade e com 

                                            
737

 Tal disposição, segundo Paulo Hoffman, deve-se “[...] à preocupação do legislador italiano em não 
permitir que coubesse exclusivamente aos juízes a definição do que seria um ‘justo processo’, até 
mesmo porque a idéia do que possa ser justo ou injusto pode depender muito da educação e história 
de vida da pessoa que julga, seus princípios, ideais, traumas, concepções políticas e interesses. 
Além desse fator mais nobre, teve o legislador o cuidado de acrescer a frase ‘regulado por lei’, a fim 
de se assegurar da sua prerrogativa de estabelecer leis e normas de processo, em vez de fortalecer 
em demasia o Poder Judiciário.” (O direito à razoável duração do processo e a experiência italiana. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 782, 24 ago. 2005. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/7179>. Acesso em: 31 jan. 2014, p. 1). 
738

 BUENO, Cassio Scarpinella. Ação direta de inconstitucionalidade – intervenção amicus curiae. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 138, agosto 2006, p. 178. 
739

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADI 1.511-MC/DF, voto do Min. Carlos Velloso. Brasília, DF. 
Julgamento DJ 06.06.03, p. 82-83. 
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o que se espera do processo, e (II) dar tratamento similar a situações iguais, rente à 

simetria e à paridade de armas que deve existir entre autor e réu do ponto de vista 

endoprocessual. 

Não há como ignorar, com efeito, que se a aplicação do art. 285-A, na sua 

tradicional acepção (em que o réu – inicialmente “excluído” da relação processual – 

é beneficiado pela decisão proferida) é complexa (como se procurou demonstrar no 

capítulo 3), certamente, no caso de procedência liminar, a dificuldade será maior, 

uma vez que, agora, o réu, “excluído” mesmo antes de ter sido ouvido (neste 

processo), já começa perdendo “a disputa”. Isto, porém, não quer dizer que a regra 

seja inconstitucional, assim como as leis que estipulam o que pode ser considerado 

título executivo ou quando o locatário poderá ser despejado liminarmente também 

não o são. Trata-se de pura política legislativa. Ao legislador cabe observar o que 

acontece na sociedade e disciplinar a forma como o sistema lidará com tais 

acontecimentos, segundo a sua necessidade, procurando regulá-los da forma mais 

eficiente possível.740 

Nessa linha, se é verdade que no presente a realidade do Judiciário é 

mais caótica e as hipóteses de procedência liminar têm tudo para ser mais eficientes 

e recorrentes do que as de improcedência liminar (como demonstrado na seção 

4.1.6) – albergando, portanto, um número seguramente maior de demandas 

(atuando, pois, como técnica de contenção de demandas muito mais eficaz do que 

aquela) –, não há por que não se admitir a viabilidade e a sintonia de tal proposta 

com o atual desenho do devido processo legal, máxime quando se verifica a 

sensível redução do conflito entre segurança e celeridade para estas hipóteses (que, 

vale a pena lembrar, implicam invasão à esfera de direitos do réu infinitas vezes 

inferior do que a verificada na concessão de uma tutela antecipada, por exemplo). 

Estando a proposta alinhada com o devido processo legal (tido, por 

alguns, como o único e verdadeiro princípio processual contido na Constituição)741, 

                                            
740

  “O preceito constitucional que assegura o devido processo legal não impõe a adoção de um 
procedimento específico. Segundo esclarece Jesús González Pérez, a Constituição não impõe um 
tipo de procedimento determinado, podendo o legislador valorar qual seja o mais adequado para cada 
situação.” Cf. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC 
(Julgamento imediato de processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa). 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 39, junho 2006, p. 100. 
741

 DUARTE, Bento Herculano. Constitucionalidade do novel artigo 285-A do CPC (Decisão Liminar 
de Improcedência) – Uma resposta à luz dos princípios fundamentais do direito processual e outras 
questões. In: _____; DUARTE, Ronnie Preuss (Coord.). Processo civil - Aspectos relevantes, p. 141. 
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como aqui se pretende demonstrar, do mesmo modo, estará ela afinada com os 

demais princípios que compõem o modelo constitucional do processo, cuja 

interpretação procurará, invariavelmente, amoldar-se à norma matriz.742  

Porém, apenas para dissipar eventuais dúvidas que possam remanescer, 

nas seções seguintes, passar-se-á a analisar os demais princípios constitucionais 

potencialmente violados pela proposta ora esboçada e outros que apenas reforçam 

o seu acerto e a sua viabilidade no sistema pátrio. 

 

4.3.2.3 Contraditório diferido e sua nova leitura  

 

A solução ora apresentada, ao contrário do que entende quase toda a 

doutrina consultada durante a elaboração do presente trabalho 743 , não viola o 

contraditório.744 Afinal, do mesmo jeito que o autor terá seu contraditório mitigado e 

postergado para o segundo grau na tradicional aplicação do 285-A (no caso de 

improcedência), por que não pode ocorrer o mesmo com o réu, também em caso de 

                                            
742

 Também admitindo a conformação da procedência liminar com o devido processo legal, 
especialmente em razão da ausência de efeitos da decisão antes de confirmada pelo tribunal, ver: 
ALCÂNTARA, Fábio Bonomo. Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 447. 
743

 Entendendo que a prolação de uma sentença de procedência liminar, antes da citação do réu, 
implicaria ofensa ao contraditório, ver: RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de 
antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 182-183; THEODORO JÚNIOR, Humberto. As 
novas reformas do Código de Processo Civil, p. 16; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras 
impressões sobre o art. 285-A do CPC (Julgamento imediato de processos repetitivos: uma 
racionalização para as demandas de massa). Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 39, junho 2006, p. 98; MARINONI, Luiz Guilherme Bittencourt. Ações repetitivas e 
julgamento liminar. Revista dos Tribunais. São Paulo, RT, n. 858, abril 2007, p. 15; NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Julgamento liminar de improcedência e o recurso de apelação.  Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 152, outubro 2007, p. 214; CAVALCANTE, Mantovanni Colares. A 
sentença liminar de mérito do art. 285-A do Código de Processo Civil e suas restrições. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 42, setembro 2006, p. 100; CAVALCANTI, 
Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações acerca da improcedência liminar nas ações repetitivas: 
Um estudo sobre a compatibilidade do art. 285-A do Código de Processo Civil com o sistema 
processual vigente. In: CAVALCANTI, Bruno; ELALI, André; VAREJÃO, José Ricardo (Coord.). Novos 
temas de processo civil, p. 165; MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. A jurisprudência uniformizada 
como estratégia de aceleração do procedimento. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Direito 
jurisprudencial, p. 362; MELO, Gustavo de Medeiros. O julgamento liminar de improcedência. Uma 
leitura sistemática da lei 11.277/2006. Revista de Processo. São Paulo, RT, v. 165, nov. 2008, p. 113-
114; ARAÚJO, José Henrique Mouta. Processos repetidos e os poderes do magistrado diante da Lei 
11.277/06. Observações e críticas. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 
37, abril 2006, p. 70-71; CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória: decisões rescindíveis, p. 102; estes 
dois últimos, aliás, frisam que uma decisão proferida em tais condições não poderia sequer ser 
coberta pela coisa julgada. 
744

 Ao longo da pesquisa, o único autor encontrado que se mostrou confortável com a ideia aqui 
defendida e concluiu que a mesma não implicaria ofensa ao contraditório, foi ALCÂNTARA, Fábio 
Bonomo. Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A. Revista de Processo. 
São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 445. 
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reconhecida a procedência liminar, na qual, a exemplo daquela, apenas se busca 

prestigiar e incentivar um contraditório útil e ético, que deverá ser provocado pelo 

legitimado passivo apenas quando ele realmente acreditar na viabilidade da sua tese 

de defesa?745 

Em um mundo ideal, aliás, agir com ética em juízo deveria ser a regra de 

conduta; não, contudo, em uma sociedade capitalista como a nossa. Necessário, 

pois, que se criem vantagens ao litigante que age com probidade (especialmente o 

habitual e grande responsável pelo congestionamento do Judiciário), estimulando 

esse agir (pautado na boa-fé) do jeito mais tradicional e eficiente (quiçá o único): 

“pelo bolso”.746 

A tutela antecipada deferida liminarmente já é uma forma de gerar esse 

tipo de estímulo. O problema é que, mesmo outorgando-se-lhe uma visão ampliativa 

(inclusive em relação ao conceito de incontroverso, como pretende Ruy Rodrigues), 

ela produz efeitos apenas no plano empírico, pouco ou nada contribuindo (em uma 

visão macroscópica do fenômeno) para a realidade interna do processo, no sentido 

de desafogar o Judiciário, uma vez que após concedida a medida antecipatória o 

processo terá trâmite normal em primeira instância. 

Assim, se é verdade que por muito tempo se lutou para que o processo 

produzisse efeitos no plano material (aumentando, inclusive, para que isso fosse 

possível, a própria importância do contraditório), agora que estes efeitos têm 

ocorrido com mais frequência, o foco de análise do fenômeno tem de se ajustar mais 

uma vez, até para que se possa potencializar aqueles efeitos e alcançar melhores 

resultados.747 

                                            
745

 Oportuna é a lembrança de Fábio Bonomo Alcântara, no particular, de que ao réu será facultada a 
oportunidade de exercer o contraditório de maneira ampla na hipótese em comento, seja para 
participar ou mesmo para influenciar na decisão final, haja vista a ampla devolutividade imanente ao 
recurso de apelação. (Julgamento de procedência prima facie: uma antítese do art. 285-A. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, n. 210, agosto 2012, p. 443). 
746

 Afinal, como lembra Ruy Zoch Rodrigues, “[...] no jogo social, os movimentos dos agentes 
econômicos (notadamente as grandes empresas) são concebidos em parte pelo cálculo dos 
movimentos dos demais agentes, dentre os quais o Judiciário. A vida de uma empresa capitalista é 
um eterno procurar de oportunidades e a linguagem dela é o lucro. Portanto, as oportunidades de 
lucro constituem o foco do agente capitalista, e nessa linha ele sempre examinará a natureza do agir 
do Judiciário como variável para pautar sua própria conduta em busca de posições lucrativas. Por 
isso a eficiência do Judiciário em recepcionar e processar com racionalidade as demandas de massa 
(entre as quais incluímos a antecipação da tutela sem o requisito da urgência) é também um fator de 
manejo de litigiosidade futura, na medida em que se converte em informação ao agente econômico.” 
(Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 187-188). 
747

 Na opinião de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “[...] assim como a necessidade de cooperação 
das partes com o juiz e deste com as partes passou a identificar a necessidade do contraditório, a 
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Nesse sentido, é necessário, pois, ter uma visão interna do processo. A 

forma como o método opera – e como os seus atos são praticados – é a “bola da 

vez”. O processo precisa ser hábil não só para deflagrar reflexos e ser sentido no 

plano do direito material, mas também para gerir adequadamente a avalanche de 

novas demandas que vem surgindo, sob pena de se perder, inclusive, os próprios 

avanços galgados até então no plano empírico.  

A técnica continua a ser importante, no entanto, precisa ser aferida em 

um contexto maior, com uma visão administrativa do fenômeno. Em razão do 

número crescente de novas “ações”, é cada vez mais comum que o órgão 

jurisdicional (de primeira ou segunda instância) leve de quinze a trinta dias, muitas 

vezes, para apreciar um simples pedido de antecipação de tutela. 

Nesse compasso, nada adianta existir a técnica de antecipação da tutela 

se o pedido não é apreciado a tempo de evitar possível lesão ou perecimento de 

direitos porque a carga de serviço é brutal e desumana. 

A ideia, portanto, com a proposta ora realizada, é a criação de ferramenta 

eficiente tanto do ponto de vista técnico como administrativo. Quando o magistrado 

profere a sentença liminar com base na evidência, ele cumpre ambos os papéis de 

uma só vez: como o seu convencimento já existe desde o primeiro contato que tem 

com a causa, ele a julga imediatamente (apresentando uma pronta resposta para um 

direito evidente) e, consequentemente, deixa sobrar mais tempo para a análise das 

outras demandas que exigem tratamento individualizado.748  

Tal modus operandi afigura-se muito similar ao aplicado à própria tutela 

antecipada. A principal diferença é que, nesta, a decisão liminar é proferida e o réu é 

citado para realizar o contraditório ainda em primeira instância, naquela o 

contraditório ocorrerá de maneira mais intensa em segundo grau, dada a evidência 

do direito e o convencimento já sedimentado do juiz sobre a temática.  

Até para equilibrar as coisas e os valores em disputa, como na hipótese 

de procedência liminar o réu não teve a oportunidade de debater a questão em 

primeiro grau, parece justo que a decisão proferida, enquanto não confirmada pela 

                                                                                                                                        
alargar o seu alcance, um movimento não menos poderoso, dando relevo ao valor da efetividade, 
tende a fazê-lo diminuir.” (Do formalismo no processo civil, p. 239). 
748

 Afinal, como não se cansa de frisar José Carlos Barbosa Moreira, é inegável que a sobrecarga de 
trabalho afeta a qualidade final do produto, sacrificando a curiosidade intelectual e a reflexão madura 
por parte do aplicador do direito. (Efetividade do processo e técnica processual. Temas de Direito 
Processual, p. 23). 
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instância revisora, fique impedida de produzir quaisquer efeitos no plano empírico e 

possa ser até mesmo reconsiderada pelo seu prolator após a interposição de 

apelação sem recolhimento de preparo.  

Não há, pois, “supressão” de contraditório, mas sim o seu “diferimento” 

para um momento posterior, em virtude das peculiaridades que permeiam a situação 

jurídica de direito material. Por pura opção legislativa, como tantas vezes o 

legislador o faz, constrói-se um procedimento diferenciado para uma situação que é 

recorrente e merece tratamento diverso do convencional. E, para tanto, de forma 

usual, o legislador tem encampado a mitigação do contraditório, como técnica 

profícua e promissora na praxe forense, especialmente se vislumbrada do ponto de 

vista administrativo, ou seja, da gestão de conflitos. O contraditório, como já ocorre 

na tradicional aplicação do art. 285-A, será sucessivo e exercido diretamente na 

esfera recursal. 

O contraditório, como princípio que é, não pode ser considerado absoluto 

ou insuscetível de revisão. Se a sociedade está em constante evolução e, como 

mencionado, o direito existe e deve a ela adaptar-se e acompanhar as suas 

modificações, não pode existir axioma inquestionável no direito enquanto a 

sociedade continuar em constante mutação. O conceito de contraditório, como 

qualquer primado que compõe o modelo constitucional do processo, deverá variar 

segundo as exigências e as necessidades do meio social, com alternância dos 

princípios que se encontram no ápice da pirâmide.749 

Assim, se a garantia do contraditório acabou tornando-se, por vezes, um 

escudo ilegítimo para o réu que, em nome da sua “sacralidade”, abusa do processo 

para extrair proveito econômico imerecido e protelar indevidamente o seu desfecho, 

nada mais justo que, novamente, adaptem-se as regras do “jogo” à realidade social 

para coibir os abusos.  

Nesse aspecto, continua atual a lição de Dinamarco 750  quando, 

sintetizando e ratificando o acima exposto, adverte:  

                                            
749

 Também defendendo a plena adaptabilidade do princípio do contraditório (no tempo) aos valores 
prevalentes no meio social e da época em que é exercido, conferir: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro 
de. Do formalismo no processo civil, p. 228 e OLIANI, José Alexandre Manzano. O contraditório nos 
recursos e no pedido de reconsideração, p. 25, 40. 
750

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 905, t. II e, no mesmo livro, em sua 6ª edição, publicada em 2010, t. I, p. 881-882 
(com transcrição idêntica, à exceção da referência “à realização do processo em tempo razoável”, 
que foi suprimida desta última edição). 
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Os grandes princípios constitucionais do processo são em si mesmos 
perenes mas nem por isso devem ser cultuados como fetiches, nem 
sua leitura há de ser estanque no tempo. As garantias constitucionais 
do contraditório, do devido processo legal, da ampla defesa etc., são 
parâmetros a serem observados na construção e prática da lei 
processual, mas devem ser interpretados segundo as necessidades 
do tempo e os legítimos valores da sociedade a que servem. Acima 
de todos eles paira a garantia do acesso à justiça, também oferecida 
em sede constitucional (art. 5º, inc. XXXV) e complementada pela 
outra garantia consistente no direito à realização do processo em 
tempo razoável [...]. Quando para a efetividade e necessária 
tempestividade da tutela jurisdicional for necessário infringir mediante 
simples arranhões alguns desses princípios, ou interpretá-los sem os 
radicalismos estagnários de uma leitura tradicionalista e 
conservadora, que isso seja feito porque assim caminha a história 
das instituições e assim convém à boa ordem jurídica e aos objetivos 
da justa pacificação pelas vias do processo.  

Nessa medida, e admitindo como válida a assertiva de Bedaque – no 

sentido de que o contraditório, na verdade, presta-se para viabilizar às partes a 

participação no processo e oportunizar ao juiz o conhecimento das versões de 

ambos os lados, estando ligado à segurança do instrumento –, a preocupação maior 

deve ser com a efetividade deste último, não com a prática isolada dos atos em si.751 

Tanto é assim, que reconhece a possibilidade de seus valores se chocarem com 

outros também agasalhados pela Carta Magna, devendo tal conflito ser resolvido 

com esteio no princípio da proporcionalidade (cuja análise mais aprofundada será 

feita na seção seguinte), como ocorre no caso das liminares e de outras 

modalidades de tutela em que a defesa se verifica apenas após produzidos os seus 

respectivos efeitos.752 

Se é assim, no caso em tela nota-se não haver violação do contraditório, 

o qual, como regra, já terá sido exercido a contento nos processos anteriores. No 

entanto, se de tal modo não ocorrer e se constatar que o juiz (em um caso ou outro) 

não apreciou todos os argumentos passíveis de serem alegados pelo réu à 

saciedade, mesmo assim será assegurado ao legitimado passivo um contraditório 

diferido. 

Nessa senda, o demandado poderá manejar a apelação com feição 

dúplice (de contestação e de apelação), cuja interposição ocorrerá, inicialmente, 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 486. No 
mesmo sentido, ver: DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, 
p. 72. 
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sem o recolhimento do preparo. Ela será recebida pelo juiz de primeiro grau que, 

após a oitiva da parte contrária, poderá ou não reconsiderar sua decisão, 

especialmente se visualizar a existência de argumentos novos na defesa do réu, 

eventualmente não apreciados nos “casos idênticos” julgados anteriormente contra o 

mesmo réu. Percebendo, ao revés, que a apelação é mesmo, como frequentemente 

ocorre, daquelas peças-padrão, que nada acrescentam ao desate da lide, intimará o 

réu para o recolhimento das custas e, cumpridas as formalidades legais, remeterá o 

apelo para julgamento do tribunal que, por sua vez, poderá igualmente atestar se a 

ilação do juiz foi ou não acertada. 

Monnerat 753  é contrário à ideia aqui defendida, por entender que o 

contraditório deve sempre existir em dois momentos: (i) da formação do precedente 

a ser aplicado e (ii) da sua aplicação aos casos semelhantes (garantindo, neste 

último, a aplicação dos precedentes apenas aos casos similares e o debate de 

eventuais argumentos não veiculados nos processos anteriores).  

O mencionado autor reconhece, porém, que após consolidada a tese 

jurídica no plano concentrado, o contraditório ficará bastante rarefeito, restando à 

parte apenas argumentar que seu caso é diferente dos precedentes já julgados, que 

estes estão superados ou, por fim, deduzir argumentos inéditos ainda não 

veiculados nas demandas anteriores.754  

Na prática, é certo que tal ilação vale também para o plano difuso, como 

regra geral. Afinal, a partir de um determinado momento nada de novo é alegado 

pelas partes. As diferenciações ficam geralmente restritas, nas raras hipóteses “não 

idênticas”, ao observado no último parágrafo.  

Se assim ocorre na maioria das circunstâncias, nada mais razoável do 

que admitir que o legislador dê guarida à mitigação do contraditório na forma ora 

proposta, a qual, repita-se, não viola tal postulado constitucional; ao contrário, 

apenas prestigia e norteia a sua aplicação pelo viés da eficácia e da utilidade. 

Daí a ideia, cada vez mais difundida na doutrina atual, de que a garantia 

do contraditório não mais se restringe ao “dizer e contradizer” formal, sem que tal 
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agir se preste ou contribua para efetivamente influenciar a decisão final.755 Tanto é 

assim que, no direito processual brasileiro (vigente e projetado756), cada vez mais se 

observa o esvaziamento do contraditório antecipado e o prestígio ao contraditório 

sucessivo, pela via recursal.757 

Em resumo, com esteio nas observações de Donoso para defender a 

constitucionalidade do art. 285-A (mas integralmente aplicáveis à hipótese em 

comento), é possível concluir, quanto à proposta ora formulada, o seguinte: 

[...] ficou mais do que clara a opção do legislador infraconstitucional 
em imprimir ao processo uma configuração que se aproxima de uma 
solução econômica e célere, em detrimento do apego excessivo ao 
contraditório. O meio eleito e o fim proposto se encontram em 
absoluta harmonia. Ao mesmo tempo em que não se fere o essencial 
do contraditório, porque permite seu exercício a posteriori, se assim 
desejar o autor [rectius, réu, no caso da procedência liminar]; traz 
vantagens, ligadas à celeridade e economia, que em muito superam 
as questionáveis desvantagens resultantes da mitigação do 
tradicional valor. É opção adequada e exigível [Grifos do autor].758  

Deve mesmo ser assim, afinal, como há muito advertia o pensador 

florentino Nicolau Maquiavel, o Estado ideal não é aquele tantas vezes imaginado, 

mas aquele que jamais existiu. Mas o Estado real e capaz de impor a ordem.759  
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 NUNES, Dierle José Coelho. Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (Lei 
11.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de 
jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e 
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 O CPC projetado (em sua versão aprovada na Câmara dos Deputados em 25/03/2014), ainda que 
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III – à decisão prevista no art. 716”.  
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 DONOSO, Denis. Julgamento prévio do mérito – análise do art. 285-A do CPC, p. 90-91. E 
completa o autor: “Em resumo, a economia processual acaba tomando espaço do contraditório e, 
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Bem por isso, o modus faciendi precisa ser desenvolvido e adaptado a 

partir dos imperativos peculiares a cada segmento social, observando-se suas 

necessidades e seus problemas para, na sequência, engendrar ferramentas 

propícias e aptas a atendê-los, em busca da pacificação da sociedade.760 

 

4.3.2.4 Princípio da proporcionalidade  

 

Como não se cansa de proclamar e reconhecer a doutrina, e já afirmado 

no curso do presente estudo (seção 2.2.1), a relatividade é um dos importantes 

traços característicos dos princípios. Não há, pois, mandamento desse jaez que 

possua natureza absoluta e inderrogável, aplicável a todas as hipóteses em geral 

(sem possibilidade de mitigação).761 Tal raciocínio, aliás, acertadamente encampado 

pelo STF, pode ser estendido a todos direitos e normas em geral (inclusive de 

natureza processual)762, independentemente do meio pelo qual o ordenamento os 

tenha contemplado. Para resolver as antinomias e os conflitos constatados, vale 

registrar, o Pretório Excelso adota o princípio da proporcionalidade como suporte.763 

Dessa forma, o equilíbrio entre os muitos valores contrapostos e os 

existentes no sistema deve ser realizado pelo princípio da proporcionalidade, por 

intermédio da chamada lei do sopesamento, segundo a qual, na visão de Alexy764, 

“quanto maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto 

maior terá de ser a importância da satisfação de outro”. Mas isso não significa 
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761
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valorativa”. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, HC 93250 Relatora Min. Ellen Gracie. 
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admitir que um ato legislativo ou jurisdicional possa atingir um princípio fundamental 

em sua totalidade.765 

A proporcionalidade possui três máximas parciais (ou subprincípios), a 

saber: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.766 A primeira 

(I) indica que a medida ou meio escolhido deve ser capaz de alcançar a finalidade a 

que se propõe. A segunda (II) sugere que tal agir deva ser necessário e não pode 

exceder os limites para que o objetivo seja atingido (deve ser o meio menos 

danoso). A terceira (III), também chamada de sopesamento, materializa a ideia de 

que o aplicador deve escolher o meio mais adequado e necessário (entre os 

existentes), sempre levando em consideração os interesses em jogo.767  

Segundo conclui Ávila 768 , com apoio na jurisprudência do Tribunal 

Constitucional alemão, o meio (I) só poderá ser considerado inadequado quando a 

incompatibilidade entre ele e o fim almejado for evidente. Portanto, a contribuição, 

ainda que parcial, afigura-se suficiente para afastar a inadequação da medida.769 

A verificação da necessidade (II), por sua vez, envolve duas etapas770: a 

primeira se refere à análise comparativa com diferentes alternativas e tem o 

propósito de verificar se todas as possibilidades identificadas concorrem para o 

alcance do objetivo almejado; a segunda envolve a escolha, por parte do aplicador 

do direito, do meio menos restritivo.771 
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A proporcionalidade em sentido estrito (III), por sua vez, impõe o 

confronto entre o fim almejado e a restrição de direitos por ele proporcionada, 

observando-se que a desvantagem causada pela adoção do meio deverá ser 

proporcional, em igual medida, ao benefício alcançado com a sua utilização.772 A 

ideia é encontrar a melhor correspondência juridicamente possível entre a finalidade 

da norma e o meio empregado, de molde que não se invista contra o núcleo mínimo 

essencial do princípio mitigado e que as desvantagens sejam superadas pelas 

vantagens.773 

No entendimento de Afonso da Silva774, a análise de cada um destes 

subprincípios deve ser feita seguindo a ordem aqui indicada, ficando prejudicados os 

demais se a verificação não atender a algum dos subprincípios precedentemente 

analisados. Nessa linha, se determinada medida for considerada inadequada, tal 

condição já será hábil, por si só, para taxá-la de contrária ao ordenamento.  

Para exemplificar a aplicação prática desses primados no sistema 

processual civil, Monnerat775  menciona a diminuição de um prazo para algumas 

horas ou para alguns dias em nome da razoável duração do processo, como 

exemplo de alteração que não resistiria ao princípio da proporcionalidade, na medida 

em que impõe restrição exagerada sem uma contrapartida prática no plano empírico 

que justifique tal agir (afinal, é sabido que os prazos processuais não são os grandes 

responsáveis pela demora na entrega da prestação jurisdicional). 

                                                                                                                                        
considerou que o meio alternativo (exame de DNA pelo autor da ação investigação de paternidade) 
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De outra banda, adverte o mesmo autor que a supressão de um incidente 

processual ou até mesmo de um recurso, em razão de o seu objeto já ter sido 

reiteradas vezes rechaçado pela jurisprudência, encontraria amparo no aludido 

princípio, pois possibilita redução da ampla defesa, seguida de sensível melhora 

(proporcional à mitigação daquela garantia) no rendimento da máquina 

jurisdicional.776 

A despeito de o princípio da proporcionalidade não estar expressamente 

previsto na nossa Carta Magna, a doutrina tem acolhido a sua aplicação no Brasil, 

invocando, para tanto, o previsto no art. 5, § 2º777, da ordem constitucional em 

vigor. 778  O seu reconhecimento, apesar de não ser a solução para todos os 

problemas do processo, é uma ferramenta profícua colocada à disposição do 

aplicador do direito para o fim de outorgar sentido e norte adequado às garantias 

constitucionais (tentando sistematizá-las).779 

Feita essa brevíssima digressão acerca de princípio da proporcionalidade, 

é forçoso concluir que a proposta aqui defendida a ele se amolda e se conforma. 

Nessa linha de raciocínio, a técnica, como até aqui demonstrado, afigura-

se “adequada” a atingir o fim a que se propõe, qual seja, tornar a prestação 

jurisdicional mais ágil, rápida e eficiente (máxime porque haverá grande número de 

demandas passíveis de serem julgadas por esta técnica), em nome do princípio da 

razoável duração do processo. É também “necessária”, na medida em que se 

constatou a insuficiência dos meios e técnicas atualmente existentes para suportar o 

grande número de novos processos que, mesmo com tudo que se tem feito (seja em 

relação às reformas processuais e constitucionais, como a título de investimentos 

financeiros), não para de crescer. A chamada taxa de congestionamento aumenta 

ano a ano, sem arrefecer. 

Por derradeiro, analisada a questão pelo ângulo da proporcionalidade em 

sentido estrito, a proposta continua a ser viável em nossa sistemática. Primeiro, 

porque não investe contra a essência do contraditório, cuja base nuclear não é 
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afetada. O que ocorre é que, em razão de o convencimento do juiz já estar formado 

antes do que comumente ocorre (notadamente porque o contraditório já foi exercido 

à exaustão, por este mesmo réu, nas demandas anteriores em que foi acionado em 

razão de fatos similares àqueles) e da “maior probabilidade” do direito afirmado pelo 

autor, a oportunidade de defesa ao réu é transportada para momento diverso do 

usualmente verificado, com parcial redução do contraditório, a exemplo do que já 

ocorre em outras circunstâncias citadas no curso do presente trabalho (seção 

4.3.1).780 Segundo, porque, havendo um maior âmbito de incidência e aplicação das 

hipóteses de procedência liminar do que de improcedência liminar (como referido na 

seção 4.1.6), as vantagens superam as desvantagens e o grau de satisfação do 

princípio da razoável duração do processo e da eficiência é superior ao de afetação 

dos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.781 

Para Caponi 782 , aliás, a conclusão que irradia do princípio da 

proporcionalidade é no sentido de admitir que:  

A disciplina do processo ordinário de cognição articula-se 
frequentemente em uma multiplicidade de modelos de 
processamento da causa, calibrados em razão das características de 
cada controvérsia apresentada em juízo. Trata-se de uma pluralidade 
de modelos de processamento dentro de uma sequência 
procedimental unitária.  

Assim ocorre na hipótese sub examine, em que se admite uma adaptação 

do procedimento convencional pelo legislador em razão de peculiaridades atinentes 

à causa a ser julgada – tendência esta verificada inclusive no direito europeu –, em 

prol de um melhor desempenho da máquina jurisdicional.783 
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consonância com os pressupostos nela estabelecidos. Essa idoneidade decorre principalmente da 
proporcionalidade entre o prejuízo processual causado pela inobservância do princípio e o provável 
prejuízo que a outra parte poderá sofrer sem o deferimento da cautela ou da tutela cuja antecipação 
se pretende, condicionada ainda à provável existência do direito afirmado.” Cf. OLIVEIRA, Carlos 
Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil, p. 240. 
782

 CAPONI, Remo. O princípio da proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 192, fevereiro 2011, p. 409. 
783

 CAPONI, Remo. O princípio da proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 192, fevereiro 2011, p. 410. “Nas Civil Procedure Rules 
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4.3.2.5 Princípio da igualdade e simetria entre autor e réu 

 

É, igualmente, premissa necessária para que se possa conceber e bem 

aplicar a proposta aqui defendida, ter em mente a ideia de que o processo é voltado, 

organizado e engendrado, ordinariamente, para tutelar tanto o autor como o réu, e 

em igual medida. O processo não pode ser considerado como se fosse “do autor”, 

simplesmente porque foi ele quem primeiro invocou a tutela jurisdicional.784 

Há que se admitir, como argutamente sustentado por Sica, em sua tese 

de doutoramento defendida na Universidade de São Paulo785, a existência de uma 

autêntica simetria entre autor e réu, ação e defesa, do início ao fim do processo. A 

ideia de isonomia entre ambas as partes e a paridade de armas deve estar sempre 

presente, servindo como norte e guia na prática de cada ato processual ao longo do 

procedimento e na exegese das técnicas ou institutos processuais existentes.786 

Cappelletti e Garth chegam inclusive a reconhecer que “a efetividade 

perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a 

completa igualdade de armas”.787 

                                                                                                                                        
inglesas, o objetivo prioritário de tratar a causa conforme a justiça significa, entre outras coisas, na 
medida do possível, tratar a causa de modo proporcional ao seu valor, à sua importância, à 
complexidade das questões que ela apresenta, à situação econômica de cada uma das partes, além 
de atribuir a ela uma quota adequada de recursos do juiz, tendo em conta a necessidade de reservar 
recursos às outras causas (Civil Procedure Rules, 1.1).” Cf. CAPONI, Remo. O princípio da 
proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas. Revista de Processo. São Paulo, RT, 
n. 192, fevereiro 2011, p. 405. 
784

 Tanto é assim que Eduardo J. Couture, há muito, já traçava um paralelo entre ação e defesa 
(equiparando-os), quando dizia que: “Si La acción es, como decíamos, el substitutivo civilizado de la 
venganza, la excepción es el substitutivo civilizado de la defesa”. (Fundamentos del derecho procesal 
civil. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1988, p. 90-91). 
785

 Por mais que se discorde de algumas das conclusões de Heitor Vitor Mendonça Sica (ao final da 
leitura de sua tese), é imperioso admitir que o texto foi muito bem construído pelo autor, arvorado em 
sólidos argumentos e doutrina de nomeada, tanto do direito pátrio como do direito estrangeiro 
(máxime o italiano). A sua leitura, portanto, é obrigatória e imprescindível para os que efetivamente 
quiserem bem compreender a temática e se convencer do inegável paralelismo que se deve conferir 
entre o direito de ação e o direito de defesa. (O direito de defesa no processo civil brasileiro – Um 
estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011). 
786

 Segundo Heitor Vitor Mendonça Sica, a doutrina há muito reconhece essa paridade, de modo que 
os contornos da defesa são geralmente extraídos da ação (O direito de defesa no processo civil 
brasileiro, p. 6). Reconhecendo tal simetria entre ação e defesa, ele então elenca inúmeros autores 
ao longo de sua tese, no curso do tempo, desde o mais antigos até os mais recentes processualistas, 
entre eles: Couture, Liebman, Fazzalari, Frederico Marques, Arruda Alvim, Dinamarco e Cassio 
Scarpinella Bueno. A respeito, ver, com muito proveito e maiores detalhes acerca do posicionamento 
de cada um dos autores por ele citados. (O direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 6-50). 
787

 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça, p. 15. Igualdade esta que, apesar de 
utópica, segundo os autores, se traduziria na “[...] garantia de que a conclusão final depende apenas 
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Tanto é assim que se tem dado, recentemente, maior destaque ao estudo 

da defesa por parte da doutrina, considerando-a, inclusive, tema fundamental do 

direito processual civil. As bases para tal análise, contudo, foram lançadas há quase 

um século e meio por Bülow.788 

Tamanha é a harmonia entre ação e defesa reconhecida por Sica789 que, 

como mencionado antes, ele chega a dizer que “dois litigantes são como os 

pistoleiros que se encontram, um diante do outro, para um duelo. Qualquer um pode 

sacar a arma antes do outro e disparar”.  

A propósito, saliente-se que tal paridade deflui da própria Carta Política de 

1988: ao lado da garantia constitucional do exercício do “direito de ação” (art. 5º, inc. 

XXXV) se situa a garantia do “contraditório e ampla defesa” (art. 5º, inc. LIV).790 

Assim, o que essa moderna doutrina sustenta (cada vez com maior força) 

é que inexistiria diferença substancial entre ação e defesa. 791  A única distinção 

substancial, segundo Dinamarco, seria o poder de dar início ao processo.792 Já, para 

Arruda Alvim, a diferença estaria no pedido mediato.793 

Nesse compasso, estribado no paralelismo entre ação (que reconhece 

                                                                                                                                        
dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam 
estranhas ao direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos”. (Acesso à 
Justiça, p. 15).  
788

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 2. 
789

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 50. 
790

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – Teoria geral do 
direito processual civil, 4. ed., v. 1, p. 511. 
791

 “Não há a menor diferença entre eles no curso do processo instaurado, o que constitui 
desdobramento da igualdade das partes.” Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 
processual civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, v. II, p. 300. No mesmo sentido, também 
sustentando essa simetria entre ação e defesa, conferir: COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del 
derecho procesal civil, p. 90-91; SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil 
brasileiro, p. 36 e Enrico Tullio Liebman, que denominou a exceção como “direito processual análogo 
e contraposto à ação”. Manual de direito processual civil. 3. ed. Tradução e notas e Cândido Rangel 
Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005, v. 1, p. 221). 
792

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. II, p. 301. De maneira 
similar, é o pensamento de Heitor Vitor Mendonça Sica, quando lembra que: “O nascimento do direito 
de defesa depende do exercício do direito de ação. Mas depois de ambos haverem nascido, devem 
desenvolver-se de modo praticamente igual, reduzindo-se as diferenças àquilo que constituir um 
mínimo inerente às posições assumidas na relação processual por autor e réu.” (O direito de defesa 
no processo civil brasileiro, p. 48). 
793

 “[...] embora apresentem o mesmo objetivo imediato (tutela jurisdicional), diferem no seu pedido 
mediato, uma vez que, enquanto a finalidade da contestação praticamente é sempre única – 
obtenção de uma sentença declaratória negativa, a da ação varia. Só raramente, e por disposição de 
lei, podem-se formular autênticos pedidos na contestação, que, então, opera como reconvenção” Cf. 
ARRUDA ALVIM, José Manoel de. Manual de direito processual civil, p. 795. 
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como direito subjetivo público contra o Estado exercido pelo autor) 794  e defesa, 

Scarpinella atribui também a esta última o mesmo status de direito subjetivo público 

de pedir tutela a um direito seu (lesionado ou na iminência de o ser).795 

Há consenso até mesmo entre as principais teorias que se debruçaram 

sobre o estudo da ação (ação concreta, abstrata e teoria eclética), no sentido de que 

o réu também pode receber tutela jurisdicional por meio do exercício do direito de 

defesa.796 

O tema defesa, portanto, se vislumbrado sob o consentâneo enfoque e à 

luz da Constituição Federal, acaba absorvido pela ação. A todo agir, em tese, 

corresponderia um reagir.797 Dito de outra forma, é como se houvesse “legitimação” 

ativa de ambas as partes no curso do processo, na linha do sustentado por 

Fazzalari798, quando diz que “no jogo do ‘dizer’ e do ’contradizer’, eles trocam de 

papel (assim o réu ‘diz’ a própria exceção; e o autor ’contradiz’ a propósito)”. 

Em arremate ao acima exposto, para os fins que interessam ao presente 

trabalho, registre-se a necessidade de leitura de todas as técnicas e atos 

processuais que permeiam o procedimento por meio do qual o processo se 

desenvolve, na ótica bifronte do autor e do réu, reconhecendo-se – o quanto 

possível – autêntico paralelismo entre ambos, à luz da Constituição Federal e do 

princípio da isonomia.799 

                                            
794

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – Teoria geral do 
direito processual civil, 4. ed., v. 1, p. 376. 
795

 Curso sistematizado de direito processual civil – Teoria geral do direito processual civil, 4 ed., v.1,  
p. 512. 
796

 SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 19. 
797

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – Teoria geral do 
direito processual civil, 4. ed., v. 1, p. 512-513. 
798

 FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Tradução de Elaine Nassif. Campinas: 
Bookseller, 2006, p. 507. Assim, segundo o autor italiano, “[...] não é correto indicar como ‘ativa’ a 
legitimação do autor e como ‘passiva’ a do réu: tal linguagem, obviamente ligada à superada 
configuração da ação como ‘direito potestativo’ endereçado contra o réu (que deveria a ela submeter-
se), não se dá conta de que a legitimação para agir, como habilitação a cumprir atividades 
processuais, não pode ser senão ‘ativa’, qualquer que seja a parte a que se refira”. (Instituições de 
direito processual, p. 507).  
799

 Levando às últimas consequências as conclusões lançadas ao longo do seu estudo, com a 
potencialização da posição do réu, sob a égide da Constituição Federal, Heitor Vitor Mendonça Sica 
extrai profícuos resultados práticos que prestigiam, com acerto, a posição subjetiva do requerido no 
processo. Ele sustenta, por exemplo, arrimado na doutrina italiana (que admite tal possibilidade) e no 
posicionamento de Pedro Dinamarco e Cleanto Siqueira, que o ônus da impugnação específica deve 
ser aplicável também ao autor, no momento de apresentar a sua réplica à contestação do réu. Seria, 
por assim dizer, a aplicação às avessas do art. 302 do CPC. Defende, também, a existência do direito 
à réplica e à tréplica a favor de autor e réu, respectivamente, em determinadas hipóteses e de acordo 
com o alegado por ambas as partes (O direito de defesa no processo civil brasileiro, p. 161-163). 
Maiores considerações sobre a temática atentariam contra os limites ora propostos nesta sede, 
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Tal mister cabe ao intérprete, no sentido de buscar uma releitura das 

técnicas existentes por esse viés, e também ao legislador, para o fim de tentar criar 

novas formas de se alcançar a aludida equiparação. 

Como é sabido, o princípio da igualdade opera tanto no plano legislativo 

como no âmbito jurisdicional. Legislador e intérprete têm obrigação de equiparar 

aqueles que se encontram em situações idênticas e, quando isso não ocorre, deve 

uma haver justificativa objetiva e razoável para tanto.800 

Com base no que se expôs até aqui, quer parecer que a diferenciação 

feita pelo legislador entre autor e réu beira à inconstitucionalidade, na medida em 

que a diferença entre ambos diz respeito, basicamente, ao polo que cada um ocupa 

na relação processual e a vontade de litigar, enquanto a evidência do direito material 

pode estar em qualquer dos extremos da relação processual. 

No momento em que foi inserido o art. 285-A no sistema processual, 

talvez realmente se justificasse, face aos valores sociais da época, a sua aplicação 

unicamente para o fim de se admitir a improcedência liminar e três são as razões 

para tal ilação. Primeiro, porque, sendo as demandas passíveis de julgamento por 

meio desta técnica, certamente, em menor número do que as de procedência, ficaria 

mais fácil visualizar como ocorreria a aplicação prática da norma, com menor 

impacto no sistema (que poderia a ela se adaptar paulatinamente), especialmente se 

a inovação legislativa eventualmente malograsse. Segundo, porque talvez não se 

justificasse, àquela altura, tamanho sacrifício do contraditório, haja vista o pouco 

“traquejo” (por parte da doutrina e da jurisprudência) na utilização das ferramentas 

(implantadas em nossa sistemática) advindas do sistema de precedentes e que 

buscam se valer de decisões proferidas em outros feitos idênticos como forma de 

otimização dos julgamentos (o que, aliás, é a base para a mitigação mínima do 

direito de defesa do réu na hipótese apresentada). Terceiro, porque a situação não 

era tão caótica quanto à atual, em que o Judiciário está muito próximo de chegar a 

                                                                                                                                        
desviando o foco central do trabalho. Para um detalhado e rico estudo acerca desse novo viés no que 
tange à posição do réu no processo, buscando equiparar, com paridade de armas, autor e réu no 
plano processual, confira-se, pelos mais inusitados ângulos de análise: SICA, Heitor Vitor Mendonça. 
O direito de defesa no processo civil brasileiro, passim, especialmente, as páginas. 2, 6, 27-28, 35-36, 
48-50, 54,63-64, 79, 89-90, 137-139, 160-163, 184, 188, 192-194, 197, 199 e 200. 
800

 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 181. Segundo o precitado autor, aliás, o princípio da igualdade possui uma 
tríplice finalidade limitadora, voltada ao legislador, ao intérprete/aplicador do direito e ao particular. 
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cem milhões de processos em andamento e a taxa de congestionamento não para 

de aumentar. 

Dessa maneira, parece que se está diante daquelas normas que 

caminham para a inconstitucionalidade, se em breve nada for feito pelo legislador 

para nivelar essa desigualdade. A simetria existente entre autor e réu precisa ser 

prestigiada, como integrante que é do modelo constitucional do processo, afinal, 

tanto o direito de ação como a ampla defesa são contemplados em nossa Carta 

Política. 

A superevidência do direito material, como destaca Rodrigues801 (ainda 

que para justificar a possibilidade de antecipação de tutela na forma explicitada na 

seção 4.3.1.3.2), deve ter vantagem, senão idêntica, ao menos proporcional à da 

improcedência liminar, tanto na ótica do litigante individual como do ponto de vista 

macro, no sentido de influenciar o agir dos chamados repeat players que, diante de 

uma resposta tão rápida do Poder Judiciário, certamente serão levados a refletir 

melhor sobre a lucratividade da manutenção de uma demanda em aberto no 

Judiciário.  

     

4.3.2.6 Duplo grau de jurisdição 

 

Não faltará quem sustente que a presente proposta viola também o duplo 

grau de jurisdição. Porém, valendo-se da conclusão registrada na seção 2.2.4, 

quando se mencionou que a Constituição efetivamente garantiu os “direitos” e os 

“recursos” necessários ao exercício da “ampla defesa” (cujas expressões 

apresentam conteúdo mutável e variável de acordo com as opções feitas pelo 

legislador, segundo os valores sociais e constitucionais vigentes), não se verifica 

ofensa a tal primado, seja ele considerado um princípio/garantia constitucional ou 

não. 

A exemplo do que ocorre nos juizados, o contraditório e a ampla defesa 

são mitigados pelo legislador em nome de valores maiores do sistema. Mesmo 

                                            
801

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 16. Referido autor, vale o registro, é contrário a uma sentença de procedência liminar na 
forma aqui sugerida, entendendo que a antecipação de tutela (deferida com base na ampliação do 
conceito de incontrovérsia) seria o meio que mais se aproximaria da desejada simetria entre autor e 
réu nestas circunstâncias. (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 16). 
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assim, na hipótese de procedência liminar, a revisibilidade da decisão proferida será 

maior do que a verificada nos juizados, pois, além da possibilidade de reanálise da 

sentença pelo mesmo juiz, a parte terá à sua disposição o recurso de apelação 

dirigido ao tribunal e, posteriormente, um dos recursos excepcionais. Enquanto isso, 

nos juizados, a decisão proferida apenas poderá ser revista, com ampla cognição, 

por meio de recurso inominado que será interposto em prazo menor do que o de 

apelação (dez dias) e julgado por juízes do mesmo nível hierárquico (turma recursal) 

que o prolator da decisão atacada, cabendo da decisão deles apenas reclamação ao 

STJ (nas restritíssimas hipóteses da Resolução n. 12/2009 deste sodalício) ou 

recurso extraordinário ao STF. 

Para corroborar o que se afirma, é oportuno recordar também a hipótese 

do art. 515, § 3º, que permite (sem ofensa ao duplo grau) o julgamento diretamente 

do mérito e em primeira mão pelo órgão revisor, quando o processo for extinto em 

primeiro grau sem julgamento do mérito ou quando tenha sido julgado liminarmente 

improcedente, sem que tal modus operandi ofenda o aludido preceito.  

 

4.3.2.7 Princípio da eficiência e da razoável duração do processo 

 

Concluindo, agora, a reflexão iniciada na seção 2.2.3, verifica-se que o 

princípio da eficiência e o da razoável duração do processo materializam valores que 

passam a informar e permear, com maior intensidade, o modelo constitucional do 

processo pátrio e as técnicas processuais a ele vinculadas. Prestam-se tanto para 

auxiliar na interpretação – ou até mesmo na releitura - das técnicas já existentes, 

como para incitar o legislador a criar novas formas de adaptar o processo à 

constante evolução social.802 

A busca por um processo efetivo é algo que já vem fazendo parte da 

nossa realidade e da do direito comparado há algum tempo.803 

No direito italiano, reconhece-se, por exemplo, que um dos fatores 

fundamentais, considerado o mais importante para a criação de um processo 

eficiente é o aspecto legislativo. A disciplina legislativa processual e procedimental 

                                            
802

 Para Luiz Guilherme Marinoni, “[...] o processo que não possui uma técnica capaz de viabilizar 
tutela imediata ao direito que se tornou incontroverso no seu curso não atende ao direito fundamental 
à razoável duração do processo.” (Antecipação da tutela, p. 356).  
803

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Efetividade do processo e técnica processual. Temas de 
Direito Processual, p. 17. 
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deve ser moderna, consentânea a responder à demanda de justiça proveniente da 

sociedade civil.804 

Na lição de Barbosa Moreira805, o “programa básico” para se alcançar a 

efetividade (cujo texto, apesar de datar do ano de 1997, continua atualíssimo), 

envolveria resumidamente os seguintes requisitos: a) o processo deve ser hábil e 

idôneo para tutelar todos os tipos de direitos; b) tais instrumentos devem ser 

praticamente utilizáveis, independentemente de quem sejam os titulares de direitos; 

c) deve ser suficiente a reconstituir a integralidade dos fatos relevantes para o bom 

desate da controvérsia; d) os resultados da atividade jurisdicional devem assegurar 

ao vencedor o gozo da utilidade a que faz jus; e) o ideal é que se chegue a tais 

resultados com o mínimo possível de tempo e energia.  

Na conjuntura atual, como se pretendeu demonstrar no curso deste 

estudo, verifica-se que muitos dos requisitos apontados não vêm sendo 

satisfatoriamente atendidos. E, na específica hipótese que ora nos interessa, tal 

contingência fica mais evidente. 

Não há, no processo, instrumentos de tutela adequados para proteger e 

prestigiar todos os direitos e que se traduzam em posições similares e paritárias de 

vantagens para ambas as partes (alíneas “a” e “b” do “programa básico” da 

efetividade, acima referido). O mesmo direito material (no caso, o “evidente”, cuja 

demonstração dispense instrução probatória), como se viu, é tutelado em favor do 

réu, mas não com a mesma intensidade e proficiência, em favor do autor, como 

ocorre na proposta ora apresentada. 

Quanto à alínea “c” do “programa”, verifica-se que a procedência liminar 

igualmente atende a tal requisito, na medida em que viabiliza ao julgador o 

procedimento necessário e idôneo para julgar este tipo de litígio, em que o 

magistrado, por já estar suficientemente convencido sobre a matéria de fundo (que 

depende de prova exclusivamente documental já carreada com a inicial), pode julgar 

a causa no primeiro momento que tem contato com ela. As condições são mais do 

que hábeis a viabilizar, neste tipo de circunstância, a máxima e necessária 
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 CAPONI, Remo. O princípio da proporcionalidade na justiça civil: primeiras notas sistemáticas. 
Revista de Processo. São Paulo, RT, n. 192, fevereiro 2011, p. 402. 
805

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Efetividade do processo e técnica processual. Temas de 
Direito Processual, p. 17-18. 
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aproximação do juiz à realidade, colocando-o em condições de decidir sobre o 

mérito da vexata quaestio. 

O resultado do processo, de acordo com a alínea “d”, há de ser o mais 

próximo do benefício prático a que faz jus a parte vencedora. Se é assim, à medida 

que se reduzem algumas etapas (que pouco ou nenhuma serventia teriam na 

formação do convencimento do julgador), aproxima-se com maior rapidez a efetiva 

fruição dos direitos pela parte autora, a exemplo do que ocorre com o réu, quando o 

pedido é rechaçado liminarmente. 

Por derradeiro, o último requisito do programa (alínea “e”) é o que se 

alcança com maior intensidade pela técnica aqui defendida, na medida em que, ao 

suprimir uma etapa que tinha tudo para não ser apta a influenciar o resultado do 

processo, diminui parte considerável dos atos a serem praticados e do tempo de 

tramitação daquele. A consequência é um melhor aproveitamento da máquina 

jurisdicional e economia de tempo, que poderá ser gasto com o julgamento de outros 

processos em que não se admitam a utilização de tal técnica (quiçá por não 

versarem sobre direito evidente ou exigirem instrução probatória).806   

Essa solução, com efeito, mostra-se acertada quando se verifica que o 

princípio da razoável duração do processo foi, recentemente, inserido – agora de 

forma textual – na Carta Magna e elevado ao status de princípio constitucional.807 E, 

como tal, apesar de possuir certa elasticidade e flexibilidade na materialização do 

seu conteúdo (que poderá variar segundo o caso concreto), exige que todas as 

técnicas e garantias constitucionais sejam reinterpretadas por esse enfoque e à luz 

dessa nova realidade constitucional e social.808  

O princípio da razoável duração do processo possui, deveras, 

indisfarçável conteúdo programático dirigido tanto ao legislador como à 

                                            
806

 Mesmo porque, como lembra Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “A efetividade não tem só assento 
no sadio intento de tornar mais prestadio, mais rápido e eficaz o instrumento processual. O 
movimento nessa direção também se agiganta – e parece ser esta uma causa nada desprezível – em 
razão das notórias deficiências da administração da Justiça brasileira, agoniada cada vez mais pela 
intensificação dos litígios, após o processo de redemocratização iniciado com a promulgação da 
Constituição de 1988.” (Do formalismo no processo civil, p. 239). 
807

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 118-119. 
808

 De acordo com Ruy Zoch Rodrigues: “[...] a razoável duração do processo, no momento atual, veio 
para o centro do debate para expressar a necessidade de providências, internas e externas aos 
processos individuais, providências inclusive em prol da alteração de paradigmas da cultura dos 
operadores do direito, como também providências jurídicas, no âmbito da dogmática, a fim de 
combater a demora e propiciar que a jurisdição possa gerar efeitos práticos em menor lapso de 
tempo”. (Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de urgência, p. 111). 
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administração da justiça, exortando-os ao aperfeiçoamento dos meios já existentes 

(que implica uma espécie de releitura do direito ordinário) e à construção de novas 

técnicas de aceleração (como é o caso do próprio art. 285-A) 809 , rechaçando 

fórmulas que não se coadunem com a ideia de tempestividade da tutela jurisdicional 

(seja de lege lata ou de lege ferenda), salvo quando houver outro valor constitucional 

de igual feição, contraposto àquela, que justifique a sua manutenção.810   

Nesse contexto, não significa que o processo deva ser necessariamente 

rápido 811 , mas sim que procure conciliar os valores constitucionais, o quanto 

possível, com as peculiaridades e as necessidades de cada uma das situações 

merecedoras de tutela em nome de uma proteção mais efetiva, que proteja com 

igual esmero o direito material, seja ele pertencente ao autor ou ao réu. 

Com efeito, face ao exposto, é possível então concluir que efetividade e 

técnica não exprimem valores antagônicos. Ao revés, a técnica, se bem manejada, 

seguramente pode ser de grande valia para se alcançar a desejada efetividade, 

traduzindo-se ambas em valores complementares.812  

Ademais, analisando-se a técnica à luz do princípio da razoável duração 

do processo, certamente se extrairão profícuos resultados, seja na interpretação das 

vias já existentes, como na construção de novos caminhos na busca de um 

processo eficiente e operativo, como se pretende com este estudo. Nesse campo, 

contudo, parafraseando Barbosa Moreira 813 : “O que não podemos é ser 

desmedidamente ambiciosos. Acalentar expectativas altas demais expõe-nos ao 

perigo de cair com facilidade em negativismo extremado.”  

 

 

 

                                            
809

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 119-120. 
810

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 120-121. 
811

 RODRIGUES, Ruy Zoch. Ações repetitivas – casos de antecipação de tutela sem o requisito de 
urgência, p. 110. 
812

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Efetividade do processo e técnica processual. Temas de 
Direito Processual, p. 28. 
813

 José Carlos Barbosa Moreira faz questão de advertir para o pernicioso risco de se elevar a 
efetividade do processo à categoria de valor absoluto, como se nenhum outro valor pudesse a ela se 
contrapor. Para o doutrinador, “[...] no direito, como na vida, a suma sabedoria reside em conciliar, 
tanto quanto possível, solicitações contraditórias, inspiradas em interesses opostos e igualmente 
válidos, de forma que a satisfação de um deles não implique o sacrifício total de outro”. (Efetividade 
do processo e técnica processual. Temas de Direito Processual, p. 21). 
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4.3.3 CPC projetado 

 

O CPC projetado, ainda que timidamente, já começa a assimilar a ideia 

da proposta ora realizada, quando admite que seja proferida, além das tradicionais 

hipóteses de urgência, decisão liminar concedendo (com maior vigor que a 

legislação atual) a chamada tutela da evidência, independentemente da citação do 

réu. 814  Não chega a admitir a sentença de procedência liminar na forma aqui 

exposta, porém, avança quando reconhece a existência da chamada tutela da 

evidência, há muito defendida por Luiz Fux, e alarga o rol das hipóteses em que 

poderá ser proferida. 

Além dos casos de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório e das tutelas de urgência (previstos no CPC vigente), o legislador 

reformador prevê três novas hipóteses em que tal modalidade de tutela poderá ser 

deferida:815 1) a primeira, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas 

documentalmente e houver tese firmada em caso de julgamento repetitivo ou em 

súmula vinculante; 2) a segunda diz respeito a pedido reipersecutório fundado em 

prova documental adequada do contrato de depósito; 3) a última circunstância em 

que poderá ser dispensado o contraditório, segundo a lei projetada, é a do art. 

716,816 na qual se autoriza, ampliando as hipóteses de cabimento da ação monitória, 

que o juiz, quando o direito do autor for evidente, expeça mandado de pagamento, 

de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, 

assinalando ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para cumpri-lo, com redução de 

                                            
814

 “Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 
I – à tutela antecipada de urgência; 
II – às hipóteses de tutela antecipada da evidência previstas no art. 306, incisos II e III; 
III – à decisão prevista no art. 716.” 
815

 “Art. 306. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo da 
demora da prestação da tutela jurisdicional, quando: 
I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 
II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 
III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 
multa. 
Parágrafo único. A decisão baseada nos incisos II e III deste artigo pode ser proferida liminarmente.” 
816

 Art. 716. “Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 
pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, 
concedendo ao réu prazo de quinze dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 
advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.” 
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honorários para 5% sobre o valor da causa e isenção de custas, se o fizer sem 

resistência. 

Com relação a esta última situação, na essência, a ideia é muitíssimo 

similar à proposta defendida no presente capítulo. Afinal, se o juiz, constatando a 

evidência do direito que funda a ação, profere decisão exortando o réu a adimplir a 

sua obrigação (de pagar, entregar ou fazer), é sinal que reconheceu, prima facie, a 

procedência e viabilidade do pedido formulado (tanto que já determinou o 

cumprimento, pelo réu, da sua decisão).817  

A principal diferença é que, na hipótese de procedência liminar o réu 

poderá interpor apelação e não embargos, como ocorre na ação monitória. Ademais, 

na hipótese de procedência liminar aqui defendida, além de o direito ter de ser 

evidente (como no caso do art. 716), também deverá o juízo prolator da decisão já 

ter enfrentado a questão anteriormente e em processo ajuizado contra o mesmo réu, 

o que justifica a dispensa de instauração do contraditório, no seu tradicional formato, 

em primeiro grau. 

A hipótese do direito incontroverso foi mantida, contudo não mais é 

rotulada de tutela antecipada. É considerada hipótese de julgamento antecipado 

parcial do mérito e, como tal, está condicionada à citação do réu. Há previsão 

expressa autorizando que a parte pode liquidar ou executar imediatamente tal 

decisão, independentemente de interposição de recurso contra aquela.818 

                                            
817

 “O mandado monitório encontra fundamento apenas na evidência e nada tem de cautelar.” 
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização), p. 339). 
818

 “Art. 363. O juiz decidirá parcialmente o mérito, quando um ou mais dos pedidos formulados ou 
parcela deles: 
I - mostrar-se incontroverso; 
II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 362. 
§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida 
ou ilíquida. 
§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar 
parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. 
Se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. 
§ 3º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser 
processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. 
§ 4º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.” 
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CONCLUSÃO 

 

  

No curso do presente estudo, a primeira constatação que emerge é que o 

processo civil mudou radicalmente desde que passou a ser estudado cientificamente 

e com análise dissociada do direito material. Nem poderia ser diferente, na medida 

em que, como método de solução dos conflitos sociais que é, o processo deve 

mesmo mudar de acordo e em conjunto com a sociedade onde opera. Até 

verdadeiros dogmas e axiomas (antes tidos como intocáveis) – como a citação e o 

próprio contraditório – passam a ser questionados e desmistificados pelo 

hermeneuta. 

O papel do juiz, consequentemente, também não é mais o mesmo. Exige-

se dele uma postura mais ativa e criativa no exercício do seu mister, em busca de 

uma solução rápida para os conflitos que lhe são submetidos. A sensação que se 

tem, haurida da órbita social, é de que, quanto mais rápida for a solução do conflito, 

melhor se caminhará para a desejada pacificação social. Isto, aliás, é o que mais se 

cobra do Judiciário atualmente, especialmente após a elevação da razoável duração 

do processo ao status de valor constitucional. 

Para que isso ocorra, porém, não basta que o processo simplesmente 

deflagre efeitos no plano do direito material; ele também precisa ser eficiente no seu 

desenrolar, a fim de que continue a gerar efeitos no mundo empírico, mas em menor 

tempo e com menos dispêndio de recursos humanos e materiais. Busca-se, pois, 

estudá-lo e interpretá-lo por esse viés, com especial atenção sobre a forma como 

opera internamente. 

Nessa linha, e no encalço de uma melhor performance do aparelho 

jurisdicional, o sistema procura se valer de experiências extraídas do direito 

comparado (especialmente, no momento atual, do common law) e focadas na 

objetivação do processo, na tentativa de potencializar e “coletivizar” os seus 

resultados, que, mesmo quando produzidos em demanda de natureza individual, 

seguramente serão aptos a influenciar a vida de um sem-número de pessoas que 

sequer participaram do processo objeto da decisão proferida.  

Desse ensejo deflui a curial importância que assume a condução do 

processo, também em primeiro grau – onde se começa a desenhar o precedente 



 

 

 

349 

que, no futuro, terá efeitos panprocessuais –, com a contribuição do juiz e dos 

próprios advogados na construção de uma decisão justa e legítima, que valora os 

precedentes e lança mão deles com responsabilidade, máxime para melhorar o 

rendimento da máquina estatal. 

Ao mesmo tempo, pois, que se cobra celeridade, verifica-se que o 

contraditório continua a ser importante e não pode deixar de ser oportunizado, 

notadamente quando for útil para o desate da controvérsia. Daí a ideia de se 

importar, para os processos futuros, o contraditório já instaurado em outros 

processos anteriores e abreviar o seu trâmite, sempre que possível, para que se 

possa julgar mais em menos tempo e fazer frente ao número crescente de 

demandas que assola a precária estrutura judiciária. 

Em função das características que permeiam uma sociedade cada vez 

mais massificada (com quase tudo produzido em série), o processo vai alinhando-se 

a esta realidade, buscando preparar-se para julgar, com proficiência, os conflitos que 

dela eclodem e que, como são iguais, permitem um maior e melhor aproveitamento 

de decisões proferidas em outros processos, na forma referida no parágrafo anterior.  

Dentro desse mesmo sistema são processados os conflitos “tradicionais”, 

que não admitem solução otimizada e exigem tratamento diferenciado, por conta das 

suas características e peculiaridades, que os tornam singulares e, por isso mesmo, 

não podem ser “coletivizados”. 

Nesse contexto, surge a necessidade de construção de um sistema que 

possa atender a essas duas realidades: a jurisdição massificada e a convencional. 

Tal tarefa caberá a múltiplos atores – legislador, intérprete e aplicador do direito –, 

seja por intermédio da criação de novas técnicas, seja com a releitura das técnicas 

já existentes, pela ótica da nova ordem constitucional, com atenção especial para o 

fator econômico e a simetria que deve nortear o agir do autor e do réu no curso do 

processo. 

As técnicas são construídas e, algumas delas, até mesmo 

reinterpretadas/reinventadas, para atender às novas exigências sociais. Por meio 

delas, buscam-se os pontos de identidade que permitam soluções conjuntas ou 

iguais de processos iguais, alinhadas ao novo paradigma de processo que informa o 

ordenamento pátrio.  

O art. 285-A foi concebido para atender esse desiderato e, desde o 
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nascedouro, o legislador tenta separar o joio do trigo para extrair um melhor 

desempenho da máquina estatal na entrega da prestação jurisdicional. Desta feita, o 

que for conflito de massa ou puder ser equiparado à disciplina do citado dispositivo 

(que permite o aproveitamento de atos praticados em outros processos) será julgado 

como tal (com soluções de massa, portanto), sobrando, por corolário, mais tempo 

para o deslinde de conflitos que merecem ser tratados de maneira singular e 

individualizada. 

A técnica em análise, que encontra instituto de feição similar no direito 

português e inglês, inegavelmente busca prestigiar a efetividade e a racionalidade 

do sistema. Tomada pelo prisma da procedência liminar, a solução apontada como 

justa (no capítulo 4) poderá ser até mesmo questionada, mas é certo que nos dias 

atuais inexiste mais espaço para se admitir a inconstitucionalidade da regra quando 

aplicada em favor do réu, à sua maneira tradicional. Mesmo porque, como 

demonstrado, antes mesmo da sua criação, já existiam no sistema inúmeras regras 

com feição similar à do art. 285-A, com escopo de reduzir o tempo de tramitação 

processual de certos processos que não preenchem certos requisitos mínimos de 

procedibilidade. O momento agora é o de discutir a possibilidade de ampliação da 

regra, na busca de um processo efetivo e simétrico em favor de ambas as partes. 

O fato de a norma do art. 285-A versar sobre aspectos exteriores da 

atividade processual e sobre a própria forma/essência com que se desenvolve, 

implicando sensível alteração do próprio método de solução de conflitos 

(praticamente suprime o trâmite do processo em primeiro grau de jurisdição), atribui 

a tal norma natureza mista (de processo e procedimento) e que apenas pode ser 

alterada ou modificada por força de lei federal. Trata-se, ademais, de regra geral 

aplicável a todo tipo de “ação”, independentemente do órgão judicial onde tramite ou 

de quem sejam as partes envolvidas, excluindo-se, porém, a esfera recursal do seu 

âmbito de incidência, que possui dispositivo específico e até mais amplo a ela 

aplicável (art. 557). 

Para ser aplicada, a aludida técnica exige que a controvérsia gire em 

torno exclusivamente da interpretação do direito e que a matéria fática já esteja 

documentalmente comprovada. Ademais, o julgador, para começar a utilizá-la, deve 

ter enfrentado antes a mesma controvérsia, com a citação do réu, em razoável 

número de processos anteriores, além de estar convencido de que dificilmente 
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haverá novos argumentos que o façam mudar de ideia sobre a questão 

controvertida.  

Ao adotar a técnica em comento, o ideal é que o julgador siga a 

orientação emanada das cortes superiores e a ela se alinhe (respeitando, assim, a 

própria lógica de sistema piramidal que impera no sistema pátrio), não devendo, por 

exemplo, julgar improcedente liminarmente um dado pedido quando houver súmula 

de tribunal superior no sentido de que pleito versando sobre aquela matéria deva ser 

acolhido. Por outro lado, se ainda não existir orientação consolidada na 

jurisprudência sobre o tema, o magistrado terá liberdade para aplicar o seu 

entendimento reiterado sobre o assunto. 

Em caso de cumulação de pedidos, se um deles já puder ser apreciado 

liminarmente, nada impede que o magistrado assim o faça (de maneira similar ao 

que já ocorre no caso do art. 273, § 6º) e o feito prossiga apenas para o julgamento 

de pedido que remanescer e não puder ser julgado de plano. 

O texto legal deve, portanto, ser aplicado às demandas repetitivas ou 

equiparadas (desde que verificada a possibilidade de aproveitamento de atos 

praticados em feitos anteriores), para o fim de desacolhimento do mérito (não 

convém a sua aplicação para o caso de sentenças “processuais”, por exemplo, para 

as quais o julgador deverá lançar mão dos dispositivos específicos para tanto) e até 

que ocorra a integração do réu ao processo, desde que antes da sua intervenção ou 

do transcurso do prazo para apresentação de resposta. Isto porque, superado este 

momento, o julgador poderá decidir em igual sentido, mas não mais adotará a 

técnica em estudo, que é de aplicação restrita ao início do processamento da causa. 

Além disso, e desde que no momento certo, aplicar a norma do art. 285-A 

será um verdadeiro dever-poder do magistrado. Assim, uma vez preenchidos os 

requisitos legais, deve invariavelmente aplicar o dispositivo, colocando fim ao trâmite 

em primeiro grau, em prestígio à razoável duração do processo e à efetividade que 

se espera da tutela jurisdicional. Registre-se que a manutenção de uma demanda 

nestas condições (que tem tudo para não vingar) não prejudica apenas os 

envolvidos naquele feito, mas também o próprio desempenho da máquina judiciária 

como um todo. 

A decisão que aplicar a técnica em estudo deve possuir os mesmos 

requisitos de qualquer outra, acrescentando-se, no entanto, a obrigação de o 
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magistrado juntar aos autos algumas das principais decisões-paradigmas que 

proferiu anteriormente, de molde a demonstrar o cumprimento do texto legal, qual 

seja, a prévia reflexão acerca da temática versada no julgamento de processos 

anteriores. Para que seja legítima tal decisão, a parte prejudicada com a aplicação 

do dispositivo deverá dispor de meios para aferir se a lei foi cumprida e, neste 

compasso, constatar se as decisões-paradigmas espelham hipótese realmente 

idêntica ao caso em debate.  

Por esse motivo, aliás, não se pode admitir que sejam utilizadas como 

decisões-paradigmas aquelas proferidas em processos que tramitem em segredo de 

justiça, dada a impossibilidade de serem carreadas aos autos. 

O representante do parquet, por sua vez, será chamado a atuar apenas 

de acordo com os interesses que a sua atuação visa proteger. Nessa medida, no 

caso de improcedência liminar, nenhum prejuízo a sua ausência causará se o 

interesse que justificava a intervenção era do réu menor (que foi beneficiado pela 

decisão proferida). Nesta hipótese, e se houver recurso do autor, poderá atuar 

apenas em sede de segundo grau, em virtude da possibilidade de reversão da 

decisão liminar proferida. 

A intervenção do amicus curiae também pode ser admitida para contribuir 

com o contraditório e poderá ser provocada tanto pelo juízo como simplesmente 

admitida em caso de pedido formulado por entidade interessada no resultado de 

determinada demanda em que não figura como parte.  

Em se tratando de julgamento liminar de determinado pleito, ocorrerá 

então a citação do réu para intervir no feito. Se esta intervenção não ocorrer, a 

decisão proferida (de mérito) transitará normalmente em julgado, podendo ser 

inclusive atacada por ação rescisória. Por outro lado, caso o réu decida intervir, tal 

atuação deve ocorrer da maneira mais pujante possível com o propósito de antever 

todos os possíveis rumos que o processo possa tomar e, ao mesmo tempo, evitar 

qualquer prejuízo ou surpresa ao legitimado passivo no exercício do seu direito de 

defesa. O réu é citado para integrar o processo e intimado a acompanhar a 

sequência dos atos processuais, podendo valer-se de qualquer modalidade de 

resposta usualmente admitida. Consumada a citação, o autor não pode desistir do 

recurso, senão com a autorização expressa do réu, afigurando-se inaplicável à 

espécie o art. 501 do CPC. 
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O princípio da eventualidade e os efeitos da revelia, ainda que 

sensivelmente mitigados (por versar a causa sobre matéria “exclusivamente” de 

direito), poderão ser aplicados e aproveitados pelo julgador no curso do 

processamento da demanda, para resolver eventuais questões periféricas ou 

auxiliares em busca da verdade, especialmente se o tribunal resolver dar provimento 

ao apelo do autor para julgar procedente o pedido formulado. É dever do réu, 

portanto, quando responder o recurso, também contestar os pedidos formulados na 

inicial, antevendo a possibilidade de inversão do resultado inicialmente a ele 

favorável. As contrarrazões terão, pois, feição dúplice.  

As modalidades de respostas facultadas ao réu serão as mesmas 

franqueadas a ele em uma demanda tradicional, processada sem a aplicação da 

técnica em análise. O mesmo se diga em relação à observância dos prazos e 

requisitos, que em regra serão os mesmos, afinal, não faz sentido que a parte venha 

a sofrer prejuízo algum no exercício do seu direito de defesa (pela aplicação de uma 

técnica que, a princípio, visava beneficiá-la), caso o tribunal venha a inverter o 

resultado da decisão proferida em primeiro grau, por exemplo.  

O fato de o réu, após receber julgamento desfavorável no tribunal, 

precisar ajuizar outra ação para ver reconhecido direito que poderia ter sido 

pleiteado pela via reconvencional, evidencia prejuízo mais do que justificado para se 

admitir uma ampla intervenção do legitimado passivo, desde o primeiro grau, 

inclusive para o fim de reconvir. As demais modalidades de resposta também terão a 

sua serventia, cada qual à sua maneira e com influência, muitas vezes, no próprio 

exercício do direito de recorrer (como é caso da impugnação do valor da causa e da 

justiça gratuita), e devem, pois, ser admitidas e processadas em primeiro grau, a 

exemplo das intervenções de terceiros. 

A maior dificuldade, sem dúvida, será a forma como essas modalidades 

de resposta serão operacionalizadas e contextualizadas em processo que já começa 

pelo “fim” da sua primeira fase. De fato, a sua aplicação não será simples, exigirá 

boa vontade e, por vezes, até mesmo criatividade por parte do magistrado, o que 

não implica dizer que tal contingência, da qual o réu não tem culpa, possa prejudicar 

o exercício do seu direito de defesa. Mesmo porque, pelo que se infere da praxe 

forense, a maior parte das demandas é processada sem o manejo de tais incidentes 

pelo réu, não havendo grande prejuízo para a marcha processual da maioria dos 
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feitos em andamento. 

A atuação em grau recursal, até para legitimar a sensível mitigação do 

contraditório verificada em primeira instância, será ampla e irrestrita, especialmente 

no processamento e revisão do decidido nos incidentes mencionados nos 

parágrafos anteriores.  

No caso do recurso de apelação, por exemplo, o tribunal poderá julgar 

como se fosse o juiz de primeiro grau, dada a ampla devolutividade imanente a tal 

recurso (especialmente diante da profundidade do efeito devolutivo). Deverá, porém, 

salvo em questões de ordem pública, respeitar a extensão e os limites do apelo, 

para o fim de não violar o princípio dispositivo e a própria vontade do recorrente.  

Poderá o tribunal tanto anular a decisão liminar como julgar em sentido 

diametralmente oposto ao seu teor, valendo-se inclusive, ao decidir, de algumas das 

demais técnicas de aceleração e uniformização da jurisprudência previstas no 

sistema (v.g., arts. 515, §§ 3º e 4º ou 557). 

O agravo de instrumento também poderá ser admitido, no caso de 

aplicação parcial do dispositivo, chamando-se o réu igualmente para responder a tal 

recurso, nos mesmos termos do que faz quando é chamado para contra-arrazoar o 

recurso de apelação.  

Os demais recursos cabíveis de uma decisão proferida pelo tribunal, não 

importa se no julgamento da apelação ou do agravo, seguirão a mesma sorte do 

previsto para as demandas em geral (não julgadas com aplicação da técnica em 

estudo), assim como os legitimados para o manejo de qualquer um destes recursos 

serão, basicamente, os mesmos indicados no art. 499 do CPC. 

Ao final, feito esse “raio-x” da forma como ocorre a aplicação do art. 285-

A (que é inclusive mantido no CPC projetado) em seu tradicional sentido, de lege 

lata, mostrou-se possível dar mais um passo adiante, na busca por um processo 

mais eficiente, funcional e paritário, a fim de estender para ambos os polos da 

relação jurídica processual uma inovação profícua e que tem tudo para gerar 

resultados melhores se aplicada em favor do autor. 

A massificação da sociedade – e, consequentemente, do próprio 

Judiciário –, a pouca utilização do processo coletivo e a ausência de investimento 

suficiente (por parte do Poder Judiciário) para dar vazão ao aumento das demandas 

culminaram na criação de um ambiente fértil e propício à proliferação de 
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oportunidades de lucro aos grandes e habituais litigantes, também chamados repeat 

players.  

O Judiciário, como está formatado, inclusive com as técnicas atualmente 

existentes para abreviar o tempo da atividade jurisdicional, infelizmente, acabou 

virando um “grande negócio” para esses litigantes. No aspecto custo-benefício, a 

manutenção de um processo transformou-se em ótima oportunidade para maximizar 

os lucros de muitas empresas e até mesmo para o próprio Estado, como forma de 

poupar recursos.  

A máquina jurisdicional torna-se, assim, mais uma opção de investimento 

colocada à disposição dos “investidores” e um meio lícito de a União protelar o 

adimplemento das suas obrigações. Enquanto perdurar essa lógica velada, 

dificilmente haverá uma melhora significativa no rendimento da atividade 

jurisdicional. Não é à toa que no fim de 2012 o número de processos beirava os cem 

milhões (com aumento de 10% da taxa de congestionamento nos últimos quatro 

anos). Hoje, em 2014, se aquela marca ainda não foi atingida, certamente já 

estamos muito próximos dela. 

A modificação sugerida no capítulo 4 é importante para auxiliar o país a 

superar esta triste realidade. Como é imanente ao ser humano, há muito mais 

chances de alguém bater às portas do Judiciário em busca de um pedido que tem 

sido reiteradamente acolhido (daí a ideia de se conceber uma técnica voltada para 

este segmento) do que para postular reconhecimento de um “direito” que, 

usualmente, não tem sido reconhecido, eis que a informação circula de maneira 

cada vez mais rápida e, por isso, chega (de uma forma ou de outra) a quase todas 

as pessoas. Se um pleito vem sendo admitido ou rechaçado, as pessoas certamente 

saberão, mais cedo ou mais tarde, e provavelmente antes de prescrever ou decair 

tal direito. 

Os requisitos para aplicação da procedência liminar, até pela necessidade 

de se manter a coerência com uma das principais premissas que nortearam o 

presente escrito (a necessária simetria que deve existir entre ambos os litigantes), 

são precipuamente os mesmos que justificam a improcedência liminar, à exceção de 

um: o réu tem de ser o mesmo.  

Assim, o magistrado deve ter proferido um número razoável de sentenças 

anteriores contra o “mesmo réu”. Não parece sensato, nos dias atuais, admitir que o 
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julgador possa valer-se de sentenças proferidas contra outros réus, ainda que, em 

muitas circunstâncias, as situações sejam realmente as mesmas e os argumentos 

contrários ao pleito já tenham sido alegados por outros réus (bancos, por exemplo) 

em anteriores demandas idênticas.  

O contraditório, pois, que poderá ser importado de outros processos, na 

proposta aqui formulada, necessariamente, deve ter sido exercido pelo mesmo réu, 

sob pena de haver ofensa indevida ao contraditório e não agasalhada pelo texto 

constitucional. Afinal, parece exagero presumir, no momento atual, que todos os 

réus deduziriam sempre os mesmos argumentos apresentados pelos demais réus 

nos feitos anteriores de natureza similar. 

Com vistas a equilibrar os valores em jogo e a própria mitigação do 

contraditório é que a sentença liminar de procedência nasce com sua eficácia 

suspensa e, como ordinariamente ocorre, apenas produz efeitos depois de 

confirmada pelo tribunal ou se o réu não apresentar resistência. Tal resistência, 

aliás, se no caso da tradicional aplicação do art. 285-A, como sustentado no capítulo 

3, já tinha de ser considerada a mais ampla possível (a fim de que o réu pudesse 

manter a sua posição de vantagem inicial perante o autor, reconhecida pelo julgador 

primevo), a fortiori, deve ser admitida no caso da procedência prima facie, afinal, 

nesta hipótese, diferente daquela, o réu começa perdendo a disputa e, portanto, 

precisa utilizar todos os meios disponíveis para reverter a decisão liminar contra si 

proferida. 

O recurso de apelação é, inegavelmente, uma das formas de o réu 

resistir, e a mais usual inclusive. O apelo, que (inicialmente) poderá ser manejado 

sem o recolhimento do preparo (e a exemplo das contrarrazões terá feição dúplice), 

visa dar à parte prejudicada mais uma oportunidade de, após apresentadas as 

contrarrazões pelo autor, ver reanalisada a decisão que lhe foi desfavorável. O 

magistrado, se optar por manter o desisum objeto da apelação, receberá o dito 

recurso em ambos os efeitos e mandará intimar o recorrente para o recolhimento do 

preparo, sem prejuízo algum para o exercício do seu direito de defesa.819  

Apesar de a modificação sugerida, à primeira vista, parecer ir além do 

permitido pela Constituição Federal, na prática, se bem manejada, tal não ocorre e 

                                            
819

 Uma abordagem mais detalhada das nuances e peculiaridades que permeariam a atuação do réu 
por esse viés (a exemplo da realizada no capítulo 3), contudo, foge à proposta do presente estudo e, 
sem dúvida, poderia dar ensejo a um novo trabalho, dedicado exclusivamente a tal finalidade. 
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até se mostra alinhado tal agir com o modelo constitucional do processo, apto a 

produzir efeitos similares e em muitas situações até menos invasivos/restritivos à 

esfera de direitos do réu do que outras técnicas atualmente existentes. 

Diferentemente da tutela antecipada (a qual, mesmo em hipóteses em 

que não há urgência, já produz reflexos imediatos no mundo fático), a procedência 

liminar apenas produziria efeitos depois de confirmada pelo órgão revisor 

competente. 

Ora, se o legislador ordinário pode criar um título executivo extrajudicial – 

que suprime integralmente a fase de conhecimento e autoriza o credor a praticar, 

desde logo, atos de constrição contra o patrimônio do devedor –, por que não  

poderia criar uma técnica que apenas reduz a fase cognitiva (em primeira instância) 

do processo? Qual a diferença entre criar um título executivo e instituir a 

procedência liminar e qual delas implica opção mais radical? 

Se é verdade que a proposta ora formulada carece (por enquanto) de 

respaldo legal para ser implementada em nossa sistemática processual civil, é certo, 

em igual medida, que não há vedação constitucional que impeça o legislador 

ordinário de fazê-lo. 

A tensão entre os valores segurança e celeridade, se não desaparece por 

completo, é sensivelmente reduzida na hipótese em questão, em que o magistrado, 

valendo-se de uma experiência anterior no julgamento de significativo número de 

processos idênticos contra o mesmo réu, suprime uma etapa (já realizada nos feitos 

anteriores) que pouco ou nada contribuiria para o desfecho final da lide.  

O devido processo legal, no aspecto processual e substancial, é 

observado. Afinal, o legislador tem o poder (rectius: dever) de extrair da sociedade 

os valores que lhe são caros e convertê-los em técnicas, aptas e idôneas a alcançá-

los. 

O contraditório também será respeitado. Apenas mudará o momento em 

que será exercido, por força de uma opção legislativa (a mesma que justifica a 

criação, v.g., de um novo título executivo que, não custa repetir, implica supressão 

muito maior do contraditório do que a proposta ora formulada). Em última análise, o 

contraditório igualmente acabará assegurado perante o próprio juízo singular (em 

semelhantes condições ao que ocorre ordinariamente), afinal, o recurso poderá ser 

interposto (inicialmente) sem o recolhimento do preparo e a decisão continuará a 
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poder ser reconsiderada pelo seu prolator. 

Também não há ofensa ao princípio da proporcionalidade – que, aliás, 

prestigia o método defendido no capítulo 4 –, na medida em que a proposta se 

mostra (i) “adequada”, afinal, há um grande número de demandas que podem ser 

julgadas sob a égide de tal técnica e ela tem tudo para melhorar o rendimento do 

Judiciário; (ii) “necessária”, pois a atual situação periclitante do Judiciário e a 

insuficiência das técnicas atualmente existentes reclama a tomada de providências 

que favoreçam a efetividade do acesso à justiça; e (iii) “proporcional em sentido 

estrito”, uma vez que o “sacrifício” do contraditório (que não é afetado em seu núcleo 

mínimo) é compensado com a melhor eficiência extraída do processo e maior 

celeridade na entrega da decisão final.  

A simetria cada vez maior entre autor e réu, que equipara as posições de 

ambos dentro do processo, é também fator que opera a favor da técnica em 

questão. Se o réu pode livrar-se de demanda que possui poucas chances de vingar, 

por que o mesmo direito não pode ser conferido ao autor, com semelhante e 

proporcional intensidade? Admitir diferenciações arbitrárias ou abusivas de ambas 

as partes, além das restritas basicamente às posições que ocupam no processo e a 

vontade de litigar, parece violar o próprio princípio da igualdade, que opera tanto no 

âmbito jurisdicional como no legislativo. 

O duplo grau de jurisdição, ainda que fosse considerado um princípio 

constitucional, não seria violado, apenas mitigado (a exemplo do contraditório), por 

força de uma opção legislativa mais do que legítima, que valora e prestigia, com a 

intensidade necessária, o princípio da eficiência e da razoável duração do processo. 

Verificada a conformação da técnica do art. 285-A com o modelo 

constitucional do processo, o grande risco de equívoco na sua aplicação reside na 

separação dos processos que exigem tratamento massificado e dos que necessitam 

de manejo individualizado. É dizer: o equívoco poderia ocorrer no momento de 

diferenciação entre ambas as hipóteses, ou seja, definir se a técnica pode ser 

aplicada ou não.   

A aventada possibilidade de erros, contudo, existe na aplicação de toda e 

qualquer técnica e ocorre porque é aplicada por um ser humano que, como tal, é 

falível. Basta pensar nos riscos e danos que poderiam irradiar para uma das partes 

em função da má aplicação dos arts. 515, § 3º, e 557 do CPC, pelo tribunal. A parte, 
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por exemplo, poderia ser surpreendida com um julgamento desfavorável, às vezes 

em primeira mão (caso tenha sido aplicado o 285-A em primeiro grau, por exemplo), 

e sem muitas opções para recorrer no intento de ver sanada eventual ilegalidade 

contra si praticada, por força do âmbito de cabimento restrito dos recursos 

excepcionais. Esse risco, no entanto, não pode fomentar o imobilismo, 

especialmente se a culpa é do ser humano, por dominar e aplicar mal a técnica.820 

E, se a equivocada aplicação tem como principal motivo o acúmulo de serviços, 

então a modificação sugerida tem tudo para deflagrar bons efeitos, haja vista 

contribuir para diminuir o número excessivo de processos e o tempo de tramitação 

destes.  

No final, sobrará mais tempo para julgar os feitos que exigem 

processamento diferenciado, mesmo porque muitos litigantes, sabendo do modus 

operandi empreendido pelo Judiciário e da sua austeridade no processamento de 

certos tipos de demandas, preferirão cumprir com o seu dever extrajudicialmente, 

sem a necessidade de intervenção estatal, ou imediatamente após a citação, caso o 

Judiciário seja chamado a atuar.  

Alguns litigantes (infelizmente a minoria) certamente se anteciparão no 

cumprimento das suas obrigações (quiçá, sem sequer precisar ser acionados), em 

virtude da própria ética e boa-fé. Mas a maioria optará pelo adimplemento dos seus 

deveres porque se tornou mais lucrativo pagar antecipadamente e o Judiciário 

deixou de ser mais uma opção rentável de investimento. 

Em virtude dos argumentos expostos linhas atrás, chega a ser tentadora a 

vontade de sustentar a possibilidade de aplicação da procedência liminar de lege 

lata, notadamente, levando-se em conta a simetria existente entre autor e réu. 

Porém, em virtude da sensível modificação que implicaria à tradicional conformação 

e estrutura do procedimento de uma maneira geral, mostra-se mais razoável que a 

modificação ocorra por vontade do legislador, seja para o fim de evitar abusos e 

                                            
820

 Mesmo porque, como adverte José Carlos Barbosa Moreira, citando o autor espanhol Camilo José 
Cela, a “técnica é o melhor sucedâneo para o talento”. Para que não seja mal compreendido, ele 
então esclarece a afirmação: “Não creio que a frase pretenda estigmatizar a técnica como algo a que 
só os pouco talentosos precisassem recorrer. Dou-lhe outro sentido: ainda quem não possua grande 
talento pode exercitar de maneira satisfatória o seu ofício, desde que se disponha a uma preparação 
técnica séria. Não basta força de vontade para adquirir talento; mas pode bastar para adquirir o 
‘melhor sucedâneo’ – e, quem sabe, para aprender a usá-lo de forma tal que venha a concorrer para 
tornar, como urge, mais efetivo o processo.” (Efetividade do processo e técnica processual. Temas de 
Direito Processual, p. 29). 
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arbítrio (com prestígio às vias típicas do sistema), como para possibilitar o debate 

mais intenso sobre a melhor forma de se materializar no ordenamento pátrio a 

aplicação da técnica esboçada na seção 4.2. 

Não se nega, por outro lado, que por força da arbitrária diferenciação 

entre autor e réu em idênticas condições, o art. 285-A parece ser daquelas normas 

em trânsito para a inconstitucionalidade. O seu sentido tradicional, se o legislador 

não fizer o seu trabalho como lhe compete e no tempo certo, logo tende a ser 

ampliado pelo intérprete (como ensina Alf Ross821), a fim de salvar a norma da 

inconstitucionalidade e permitir uma interpretação conforme, como via de mão dupla. 

Tal opção, sem dúvida, não será a melhor, mas a única capaz de sanar o problema, 

se o Poder Legislativo não fizer a sua parte (e continuar a agir com a sua tradicional 

inação), podendo ocorrer, como sucedeu com a Lei Maria da Penha, criada 

pensando unicamente na proteção do “sexo frágil” (assim como o 285-A foi criado 

com a intenção de proteger o réu), mas que, atualmente, já vem admitindo 

interpretação extensiva das suas diretrizes em favor de “todos” os “sexos” 

(homens822, homossexuais823 e transexuais824), inclusive em benefício de idosos825.  

Em arremate, fica o registro de que as proposições lançadas no decorrer 

do texto (muitas inclusive acolhidas pelo CPC projetado, em ambos os sentidos de 

aplicação), longe de pretender esgotar o tema ou significar a solução de todos os 

                                            
821

 “O desacordo entre o direito formalizado e as exigências de equidade se torna mais aparente 
quando ocorre um desenvolvimento social sem que a legislação proceda a um ajuste de normas às 
novas condições. Sente-se, então, uma particular necessidade de decisões contrárias ao direito 
formal. A princípio, tais decisões terão o caráter de equidade, precisamente porque não acatam 
regras dadas, surgindo, sim, de uma apreciação intuitiva da situação concreta. Porém, no decorrer do 
tempo lograr-se-á novamente a racionalidade formal. Através da prática dos tribunais, surgirá uma 
nova doutrina e as decisões posteriores se fundarão nela, perdendo o seu caráter de equidade.” Cf. 
ROSS, Alf. Direito e justiça. São Paulo: Edipro, 2000, p. 328-329. 
822

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Filho que agrediu pai é enquadrado na lei Maria da Penha. 
11 out. 2012. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI165562,41046-
Filho+que+agrediu+pai+e+enquadrado+na+lei+Maria+da+Penha>. Acesso em: 21 jun. 2014; 
ZAMATARO, Yves. Violência doméstica contra homens. 05 nov. 2013 Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI189666,71043-Violencia+domestica+contra+homens>. 
Acesso em: 21 jun. 2014. 
823

 MIGALHAS. No RS, lei Maria da Penha é aplicada em relação homossexual. 26 fev. 2011. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI127782,51045-
No+RS+lei+Maria+da+Penha+e+aplicada+em+relacao+homossexual>. Acesso em: 21 jun. 2014. 
824

 MIGALHAS. Transexual que sofreu agressões do seu ex-companheiro é enquadrado na lei Maria 
da Penha. 19 out. 2011. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI143506,81042-
Transexual+que+sofreu+agressoes+do+seu+excompanheiro+e+enquadrado+na>. Acesso em: 21 
jun. 2014. 
825

 OLIVEIRA JÚNIOR, Eudes Quintino de. Aplica-se a lei Maria da Penha aos idosos? 15 mar. 2012. 
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI151858,41046-
Aplicase+a+lei+Maria+da+Penha+aos+idosos>. Acesso em: 21 jun. 2014. 
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problemas do Judiciário, devem ser concebidas como forma de contribuir para a 

sobreposição de alguns dos muitos obstáculos ainda existentes, até que se consiga 

chegar, parafraseando o art. 111 da Constituição italiana, o mais próximo possível 

do giusto processo regolato dalla legge.  

Por fim, àqueles que mesmo após a leitura integral do presente texto se 

mostrarem contrários a adoção da técnica do art. 285-A como uma via de mão 

dupla, fica o convite para a seguinte reflexão (com a qual se iniciou e, agora, finaliza-

se este trabalho) de Barbosa Moreira826:  

[...] quando porventura nos pareça que a solução técnica de um 
problema elimina ou reduz a efetividade do processo, desconfiemos, 
primeiramente, de nós mesmos. É bem possível que estejamos 
confundindo com os limites da técnica os da nossa própria 
capacidade de dominá-la e de explorar-lhe a fundo as virtualidades. 
A preocupação com a efetividade deveria levar-nos amiúde a 
lamentar menos as exigências, reais ou supostas, imputadas à 
técnica do que a escassa habilidade com que nos servimos dos 
recursos por ela mesma colocados à nossa disposição.  

                                            
826

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Efetividade do processo e técnica processual. Temas de 
Direito Processual, p. 28. 
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