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Apresentação

Longe de frustrar Nelson Rodrigues, digo, ao revés, que é possível encontrar 
modelo unânime de intelecção. O professor Luiz Rodrigues Wambier é um 
deles. Jurista com destaque singular no cenário nacional, professor de escol, 

pesquisador incansável, advogado de formação reta e, acima de tudo, pessoa com 
caráter para servir de exemplo tanto para os seus amigos, quanto para seus colegas 
de magistério e advocacia e também para seus discípulos na academia jurídica bra-
sileira. O inquestionável domínio do direito processual, multiplicado pelo gigante 
talento de ouvir e dialogar traduzem de modo indelével o perfil do homenageado 
por esta obra.

Saindo de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Estado do Paraná, o profes-
sor Wambier não demorou para que os campos jurídicos que foi semeando ao longo 
da sua carreira profissional fizessem com que os frutos deles até hoje continuem 
sendo constantemente colhidos e tendo ele como referência.

Por isso é mais do que merecida a homenagem prestada a ele através da pre-
sente obra. O livro, uma coletânea que trata de temas afetos ao novo Código de 
Processo Civil, enfrenta estudos fundamentais para que sua interpretação siga soli-
dificando o direito processual brasileiro.

Prefaciado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin, 
também professor, encerrado pelo Magnífico Reitor da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, Professor Doutor Carlos Luciano Sant’Ana Vargas e assinado por 
juristas selecionados do rol de processualistas brasileiros, o prestígio de cada um e 
suas qualidades intrínsecas são a demonstração eloquente do respeito que o home-
nageado cultivou no mundo jurídico brasileiro. Trata-se, pois, sem dúvidas, de um 
livro superior providenciado para homenagear um jurista maior.

E a oportunidade é ainda mais particular quando se apresenta justo no ano em 
que se registra o primeiro aniversário do novo Código de Processo Civil Brasileiro.

Assim, valendo-me da imensa generosidade dos amigos que gentil e pronta-
mente se dispuseram escrever textos inéditos para homenagear o Professor Luiz 
Rodrigues Wambier, concluo esta apresentação pedindo a todos que tiverem acesso 
à obra que reflitam sobre os temas nela expostos, investindo o tempo necessário 
para leitura crítica e detalhada de cada um dos artigos que adiante seguem dispos-
tos e digo:

Salve o homenageado, que continua sendo luz de farol para todos nós!
Viva o primeiro aniversário do novo Código de Processo Civil Brasileiro!
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Que ambos sigam iluminando os caminhos do novo instrumento apresentado 

para efetivação do direito material brasileiro. O primeiro enquanto doutrinador e 
professor; o segundo, como estrutura de linha serena para pautar a escorreita apli-
cação do Direito no tratamento dos conflitos em Sociedade.

Oriente de Ponta Grossa, Paraná, maio de 2017.

Professor Doutor Kleber Cazzaro

Advogado no Paraná, Professor do Curso de Direito da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. Mestre e Doutor pela Universidade do 
Vale do Itajaí, SC. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Pro-

cessual. Membro do Instituto Paranaense de Direito Processual.
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Prefácio

Processo e Justiça:  
Um jurista no tempo e no mundo

Em discurso proferido em 19 de agosto de 1916, Clóvis Bevilaqua, por ocasião 
da celebração do centenário de nascimento de Teixeira de Freitas, homena-
geando o eminente jurisconsulto em solenidade organizada pelo Instituto 

da Ordem dos Advogados Brasileiros, afirmou que “o jurista se acha em contacto mais 
constante com o mundo do que qualquer outro indivíduo”1.

Na oportunidade do convite que a mim foi feito, para elaborar a antessala de 
substancial obra que reúne autores de renome em tributo ao Professor Luiz Rodri-
gues Wambier, calha ressaltar que o jurista é mesmo, acima de tudo, um ser que faz 
seu tempo e edifica seu mundo, e o homenageado não foge à regra.

Se o memorável Teixeira de Freitas quedou-se em Curitiba, o advogado 
Wambier migrou dos Campos Gerais à Capital das Araucárias em busca de novos 
desafios em sua carreira também dedicada ao estudo do Processo Civil.

Professor graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa-PR, com longa formação de pós-graduação, demonstrou em sua tra-
jetória acadêmica e profissional verdadeira devoção ao direito processual civil, não 
em um aspecto meramente formalista, mas sim como um instrumento para a reali-
zação do direito material dos litigantes e concretização dos princípios e ditames da 
Constituição da República.

Assim, é com justiça que se produziu tão profícua obra a analisar o Novo Có-
digo de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) e suas imbricações 
à luz do texto constitucional, em homenagem ao ilustre processualista, e que versa 
sobre as principais modificações e os impactos que já se visualizam na aplicação da 
novel legislação às relações processuais nos Juízos singulares e Tribunais pelo País.

Como já ressaltou J. J. Gomes Canotilho, a noção de Estado Democrático de 
Direito pressupõe “verdadeira ordenação normativa fundamental dotada de supremacia 
– supremacia da constituição – e é nesta supremacia normativa da lei constitucional 
que o ‘primado do direito’ do estado de direito encontra uma primeira e decisiva 

1 BEVILAQUA, Clovis. Teixeira de Freitas. Revista Jurídica, Rio de Janeiro, v. IV, n. 10, p. 5, out., 
1916.
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expressão”2. A proposta de nova codificação do processo civil brasileiro, como não 
poderia deixar de ser, lastreia-se nessa senda de intentar a observância irrestrita à 
normativa constitucional, introduzindo inovações merecedoras de maior aprofun-
damento por parte da comunidade jurídica.

A despeito da vigência do Código já ter completado um ano, o texto norma-
tivo ainda carrega a adjetivação da novidade, com todas as inquietudes inerentes a 
essa condição. Nesse sentido, a doutrina desempenha papel substancial em apontar 
os relevantes questionamentos decorrentes da interpretação e aplicação da novel 
legislação, bem como no registro de caminhos e soluções, atuando como verdadeiro 
norte para a construção da jurisprudência, incipiente em relação a muitas das mo-
dificações que a codificação trouxe ao ordenamento.

Os autores que compõem o presente livro desempenharam com maestria essa 
tarefa. A pluralidade de ideias apresentadas, fruto da seleção de pesquisadores das 
mais diversas origens – professores, advogados, juízes, promotores – possibilita a 
análise das questões de diversos pontos de vista, enriquecendo a leitura e, certamen-
te, contribuindo para o estudo do processo civil, tendo como fio condutor o diálogo 
aberto com a Constituição.

Os artigos tratam, efetivamente, temas de grande relevo ao direito processual. 
Exsurge da obra, exempli gratia, a análise do dever de fundamentação das decisões 
judiciais, a garantia do efetivo contraditório aos litigantes, o incidente de resolução 
de demandas repetitivas, a duração razoável do processo, a formação dos prece-
dentes na nova conformação processual, temas atinentes à produção probatória, 
reclamação constitucional, enfim, o aprofundamento sério das temáticas mais subs-
tanciais que a Lei nº 13.105/2015 e posteriores reformas apresentam.

As questões inquietam tanto os atores do processo em primeira instância, 
como aqueles que nele atuam nos diversos Tribunais, aí incluídas as Cortes Su-
periores, que também se defrontam com problemas e demandas relativas ao Novo 
Código de Processo Civil. Toda a sistemática referente aos recursos especial e ex-
traordinário, às reclamações, e, em especial, à expressa introdução do sistema de 
precedentes vinculantes disposto no artigo 927 da novel legislação (e espraiada em 
outros dispositivos), compelem ao adequado exame da matéria, e, indubitavelmente, 
os trabalhos ora apresentados auxiliarão nesse mister.

É trabalho de imensa valia ao processo civil, e por essa mesma razão, presta 
digna celebração ao Professor Wambier. Homenagem que ladeia o que a tradição 
acadêmica nomeia como liber amicorum ou Festschrift, festejando a obra do profes-
sor princesino.

Tive, há alguns anos, a satisfação de participar de banca de concurso ao qual 
se submeteu o homenageado como professor da Universidade Estadual de Pon-
ta Grossa, instituição que, anos mais tarde, conceder-me-ia a inesquecível honra 
de agraciar-me com o título de Doutor Honoris Causa. E, hoje, a rememorar esses 

2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: Al-
medina, 2003, p. 246.
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bons momentos lá vividos, dirijo ao seu advogado e professor homenageado uma 
derradeira lembrança, já destinada com justiça a Teixeira de Freitas: “Era também 
um desses temperamentos que sabem as próprias forças e que esperam confiadamente nos 
fructos do amanhã”3.

Brasília, DF, maio de 2017.

Luiz Edson Fachin

Ministro do Supremo Tribunal Federal
Professor Titular da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal do Paraná

3 VAMPRÉ, Spencer. Teixeira de Freitas (Traços biográficos). Revista Jurídica, Rio de Janeiro, v. IV, 
n. 10, p. 21, out., 1916.
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I
DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS 

DECISÕES JUDICIAIS (EXEGESE 
DO ART. 489, § 1º, DO NCPC)

Eduardo Cambi4

Gustavo Pompílio5

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por escopo analisar o dever de fundamentação das 
decisões judiciais à luz do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Conforme se 
verá adiante, tal dever não constitui apenas um simples comando normativo ao qual 
o juiz está vinculado no exercício de suas funções mas, sobretudo, caracteriza-se 

4 Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Assessor da Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná. 
Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério Público 
do Estado do Paraná. Membro colaborador da Comissão de Direitos Fundamentais (CDDF) do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Coordenador nacional do Projeto João Cidadão 
de Educação em Direitos Humanos. Coordenador estadual do Movimento Paraná Sem Corrupção. 
Coordenador Estadual da Comissão de Prevenção e Controle Social da Rede de Controle da Gestão 
Pública do Paraná. Pós-doutor em direito pela Università degli Studi di Pavia. Doutor e mestre em 
Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor da Universidade Estadual do Norte 
do Paraná (UENP) e da Universidade Paranaense (UNIPAR). Diretor financeiro da Fundação Escola 
do Ministério Público do Estado do Paraná (FEMPAR). Diretor de Pesquisa do Instituto Paranaense 
de Direito Processual. Foi assessor de Pesquisa e Política Institucional da Secretaria de Reforma do 
Judiciário do Ministério da Justiça (2012-2014).
5 Mestre em Ciência Jurídica pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual 
do Norte do Paraná - Campus Jacarezinho/PR. Foi Pesquisador-coordenador do Grupo de Pesquisa 
- Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo (Prof. Pós-Doutor Eduardo Augusto Salomão Cambi 
– 2014/2015). Pós-Graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pelo Centro Universitário 
Toledo - Araçatuba/SP e Professor de Direito Processual Civil na mesma instituição. Obteve o Di-
ploma do Mérito Acadêmico, destacando-se como melhor aluno da LVI Turma de Direito do Centro 
Universitário Toledo - Araçatuba/SP. Advogado e Parecerista.
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como verdadeiro direito fundamental do cidadão e, até mesmo, um meio de coibir 
decisões dotadas de arbitrariedade.

Apesar da natureza constitucional, diversas questões surgem no sentido de 
saber qual seria a forma correta pela qual o magistrado deva motivar suas decisões? 
Aliás, existiria uma forma correta? Ou, em outras palavras, como o juiz deve proce-
der ao proferir suas decisões?

A fim de elucidar essas indagações, o presente trabalho teve por objetivo, num 
primeiro momento, analisar o dever de motivação das decisões judiciais em seu 
contexto constitucional. Posteriormente, realizou-se ainda um estudo comparativo 
entre a proteção infraconstitucional que lhe fora conferida pelo Código de Processo 
Civil de 1973 e a novidades que foram trazidas pela Lei n. 13.105/2015.

Como proposta metodológica fora efetuada uma análise bibliográfica/teórica 
com o levantamento de textos acerca do tema em livros, doutrinas, artigos científi-
cos, etc. Examinou-se também o posicionamento dos tribunais pátrios, bem como 
a legislação pertinente.

Por fim, foi possível chegar à conclusão de que o Novo Código de Processo 
Civil, ao conferir tratamento específico à questão, em seu artigo 489, §1º, construiu 
parâmetros objetivos ao dever de fundamentação das decisões judiciais, o que pode 
conferir maior efetividade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DEVER DE 

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

A preocupação com a necessidade de fundamentação das decisões judiciais 
não é assunto recente. Desde o período colonial o sistema pátrio tem acolhido essa 
garantia que, desde então, vem acompanhada da necessidade de serem públicas as 
decisões, a fim de assegurar o devido processo legal.

À guisa de ilustração, nas Ordenações Filipinas, constava: “E para as partes 
saberem se lhes convém apelar, ou agravar das sentenças definitivas, ou vir com embargos 
a elas, e os Juízes da mor alçada entenderem melhor os fundamentos, por que os Juízes in-
feriores se movem a condenar, ou absolver, mandamos que todos nossos Desembargadores, 
e quaisquer outros Julgadores, ora Letrados, ora não o sejam, declarem especificamente 
em suas sentenças definitivas, assim na primeira instância, como no caso da apelação ou 
agravo, ou revista, as causas em que se fundaram a condenar, ou absolver, ou a confirmar 
ou a revogar” (PORTUGAL, 2016).

A partir desse referencial histórico é que se seguiram as Constituições da 
República Federativa do Brasil consagrando tal princípio ainda que, em algumas 
oportunidades, de maneira implícita, mas sem nunca lhe negar a importância.

Atualmente, o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, estabelece ex-
pressamente que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)” (BRASIL, 2016a).
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Sob esse aspecto, tanto a publicidade quanto a fundamentação das decisões 
têm por propósito possibilitar o exercício de um controle efetivo sobre os julgamen-
tos proferidos pelo Poder Judiciário, evitando-se, assim, juízos arbitrários.

É certo que não se pode prever, de forma exaustiva no texto legal, todas as 
hipóteses realizáveis no plano fático. Em virtude disso, é inevitável que reste aos 
juízes, como intérpretes da lei, certa margem de discricionariedade ao subsumir 
determinado caso concreto à proposição normativa.

Entretanto, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (2012, p. 32-36), 
a discricionariedade, seja ela no âmbito administrativo ou judicial, de maneira algu-
ma significa que estará o intérprete da lei legitimado a escolher, dentre as soluções 
possíveis, qualquer delas.

Assim, o artigo 489, §1º, do NCPC não poderia prever, expressamente, todas 
as hipóteses em que a decisão judicial não se considera fundamentada, por impos-
sibilidade de fazê-lo diante da variabilidade de situações possíveis no plano dos 
fatos, devendo se extrair a melhor solução, isto é, a mais adequada às circunstâncias 
concretas, para satisfazer a finalidade do comando legal.

O juiz, ao decidir, não deve basear-se em suas convicções e sentimentos pesso-
ais, mas buscar, nos limites da hermenêutica jurídica, a solução que melhor atenda 
à finalidade da lei e aos princípios de Direito, para o julgamento do caso concreto.

Para poder aferir se a decisão do juiz se encontra em consonância com as nor-
mas e princípios previstos em nosso ordenamento jurídico e atende as dimensões 
do caso concreto, é preciso conferir a qualquer das partes a possibilidade de averi-
guar o caminho lógico construído pelo julgador. Dessa maneira, caso seja necessá-
rio, a parte terá meios para, em sede recursal, atacar os argumentos e desconstruir 
o silogismo que foi utilizado pelo magistrado para fundamentar a decisão judicial.

Tamanha é a relevância da correta fundamentação das decisões judiciais que 
ela deve ser concebida como um dos pilares do Estado Democrático de Direito6. 
Trata-se de uma garantia essencial ao cidadão. Nesse sentido, somente as decisões 
judiciais coerentes com critérios racionais, lógicos e jurídicos legitimam o exercício 
da jurisdição. Logo, a ausência de observância correta do dever constitucional de 
motivação das decisões judiciais macula o ato proferido pelo Poder Judiciário, tor-
nando-o nulo de pleno direito (nulidade absoluta).

Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck (2013), ao comentarem o men-
cionado artigo 93, IX, da Constituição Federal, com precisão, asseveram que:

A fundamentação das decisões – o que, repita-se, inclui a motivação – mais 
do que uma exigência própria do Estado Democrático de Direito, é um di-
reito fundamental do cidadão. Fundamentação significa não apenas explicitar 
o fundamento legal/constitucional da decisão. Todas as decisões devem estar 
justificadas e tal justificação deve ser feita a partir da invocação de razões e 

6 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Direitos fundamentais, políticas públicas 
e protagonismo judiciário. 3ª ed. São Paulo: Almedina, 2016. p. 403.
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oferecimento de argumentos de caráter jurídico. O limite mais importan-
te das decisões judiciais reside precisamente na necessidade da motivação/
justificação do que foi dito. Trata-se de uma verdadeira “blindagem” contra 
julgamentos arbitrários. O juiz ou o Tribunal, por exemplo, devem expor as 
razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa 
de dirimir conflitos. Não é da subjetividade dos juízes ou dos integrantes dos 
Tribunais que deve advir o sentido a ser atribuído à lei, caindo por terra o 
antigo aforisma de que “sentença vem de sentire”, erigido no superado para-
digma da filosofia da consciência.

Portanto, o dever constitucional de fundamentação das decisões emanadas do 
Poder Judiciário serve para proteger os cidadãos de decisionismos judiciais parciais e/
ou arbitrários, com argumentações genéricas que visem encobrir motivos não am-
parados pelo ordenamento jurídico. É o próprio artigo 93, inc. IX, da Constituição 
Federal que afirma serem nulas as decisões judiciais sem a correta fundamentação. 
Tal consequência decorre da necessária transparência que deve ser conferida às ma-
nifestações judiciais, sem o que restaria violada a garantia do devido processo legal.

FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES 

JUDICIAIS À LUZ DO CPC/73

O Código de Processo Civil de 1973 (CPC-73), em diversos artigos que o 
compunham, referia-se à necessidade de serem fundamentadas as decisões e expli-
citados os seus motivos.

O artigo 131 dispunha que “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos 
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas 
deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento” (BRASIL, 
2016b – grifos nossos).

Nesse sentido, o artigo 165 também determinava em sua parte final que “(...) 
as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso”.

Outro exemplo é o artigo 273, § 1º, o qual afirmava que “na decisão que an-
tecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento” 
ou seu § 4º dizendo que “a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a 
qualquer tempo, em decisão fundamentada”.

Além disso, o artigo 458 previa quais seriam os requisitos da sentença e dispu-
nha como parte deles, em seu inciso II, “os fundamentos, em que o juiz analisará as 
questões de fato e de direito” (BRASIL, 2016b – grifos nossos).

A propósito, elencam-se todos esses dispositivos com a finalidade de demons-
trar que a necessidade de fundamentação das decisões judiciais é uma constante e 
estava presente, conforme visto, em diversos artigos do CPC de 1973.
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Entretanto, em que pese a aparição desse princípio por diversas vezes ao longo 
do CPC-73, o mesmo se limitou, em todas as oportunidades, a reafirmar a impo-
sição do dever de fundamentar as decisões, não se prestando a delimitar o conceito 
de decisão fundamentada ou, ainda, a construir balizas que vinculassem o juiz no 
momento de elaborar sua argumentação.

Diante dessa lacuna, restou à doutrina a função de definir o que seria uma 
decisão motivada. Nelson Nery Junior (2002, p. 183) explicava:

Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que 
o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A fundamentação tem 
implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o 
juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base 
fundamental de sua decisão. Não se consideram “substancialmente” funda-
mentadas as decisões que afirmam que “segundo os documentos e testemu-
nhas ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo por que julgou proce-
dente o pedido”. Essa decisão é nula porque lhe falta fundamentação.

Ademais, Gilmar Ferreira Mendes e Lenio Luiz Streck (2013) salientavam:

A fundamentação é, em síntese, a justificativa pela qual se decidiu desta ou 
daquela maneira. É, pois, condição de possibilidade de um elemento fun-
damental do Estado Democrático de Direito: a legitimidade da decisão. É 
onde se encontram os dois princípios centrais que conformam uma decisão: 
a integridade e a coerência, que se materializam a partir da tradição filtrada 
pela reconstrução linguística da cadeia normativa que envolve a querela sub 
judice. A obrigatoriedade da fundamentação é, assim, corolário do Estado 
Democrático de Direito. Mais do que uma obrigação do magistrado ou do 
Tribunal, trata-se de um direito fundamental do cidadão, de onde se pode 
afirmar que, em determinadas circunstâncias e em certos casos, uma decisão, 
antes de ser atacada por embargos declaratórios, é nula por violação do inciso 
IX do art. 93.

Cabe, ainda, mencionar Elpídio Donizetti (2014, p. 101), para quem:

[...] a motivação é considerada a parte mais importante da decisão. Nela, o 
juiz subsumirá os fatos em apreço às normas, fixando as bases sobre as quais 
se assentará o julgamento. É um procedimento silogístico por excelência, no 
qual o magistrado deve traçar as premissas maior (a norma) e menor (caso 
concreto) a fim de se chegar à conclusão. Como ato típico da função jurisdi-
cional, o prolator da decisão deve demonstrar lógica, bom-senso e cultura ju-
rídica, no intento de convencer as partes e a opinião pública acerca do acerto 
da decisão. Essa garantia constitucional, segundo Herval Sampaio Júnior, ‘é 
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uma das mais importantes hodiernamente se pensarmos na acepção material, 
pois, quando os juízes têm a obrigação de motivar fática e juridicamente as 
suas decisões, o cidadão fica assegurado de que, pelo menos teoricamente, o 
seu direito será apreciado com mais vagar e cuidado, sendo possível, inclusive, 
a discordância em algumas situações’. A obrigatoriedade da motivação, por-
tanto, preserva interesses públicos e particulares. De um lado, é essencial para 
que se possa aferir em concreto a imparcialidade do juiz e a justiça de suas 
decisões e, de outro, é essencial às partes, para que elas conheçam as razões da 
decisão. A falta de motivação leva à nulidade da decisão, a qual, por se tratar 
de matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer instância.

Diante dessa breve análise conceitual, é possível perceber que a ideia de fun-
damentação das decisões judiciais pode ser entendida sob as mais diversas acepções, 
até porque o termo fundamentar evoca a ideia de fundamento, de motivo ou de 
razão, de explicação, de justificação e de demonstração (SILVA, 2013, p. 193).

De todo modo, vale registrar que a fundamentação costuma apresentar seus 
contornos quando de sua aplicação na hipótese concreta, ou seja, para cada tipo de 
decisão, dotada de suas peculiaridades, será necessário um tipo de motivação para 
demonstrar o raciocínio que fora desenvolvido.

Outrossim, ponto comum a todas as decisões é que, de uma forma ou de outra, 
elas devem ser justificadas e demonstrados os seus fundamentos. Deve o juiz evi-
denciar o porquê de se adequarem os fatos apresentados a determinado precedente 
jurisprudencial – seja ele vinculante ou não –, à certa regra ou princípio normativo 
ou a qualquer outro fundamento que tenha servido como razão de decidir.

Em outras palavras, não basta ao juiz realizar a subsunção do fato à hipótese 
legal, jurisprudencial ou apontar os princípios aplicáveis. É preciso que ele deixe 
claro os motivos pelos quais os fatos, as provas, os documentos apresentados e de-
mais elementos do processo o levaram a decidir de tal forma.

O NOVO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL E AS DECISÕES 

CONSIDERADAS“NÃO-FUNDAMENTADAS”

A previsão constitucional e a construção doutrinária existente sobre o tema, 
pareciam, ao menos teoricamente, suficientes para regulamentar a aplicação de tal 
postulado e coibir decisões nitidamente parciais e arbitrárias. Contudo, quando a 
questão era analisada do ponto de vista prático, verificava-se a necessidade da cria-
ção de outros critérios normativos.

Embora a previsão, no texto constitucional, da necessidade de serem funda-
mentadas todas as decisões e o reforço desse imperativo que havia sido inserto nos 
dispositivos do CPC de 1973, a isso se somando uma diversidade de obras literárias 
a respeito do tema, muitos juízes, ao decidirem, acabavam se esquivando dessa res-
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ponsabilidade por meio de fundamentações genéricas e imprecisas. Isto é, não de-
monstravam os reais motivos presentes no caso sub judice que o levaram a concluir 
pela resolução da causa de uma ou de outra forma.

O Novo Código de Processo Civil buscou restringir a margem de liberdade 
dos juízes, prevendo no artigo 489, § 1o, hipóteses exemplificativas em que revelam 
situações nas quais a decisão judicial não pode ser considerada fundamentada.

A fórmula eleita para tanto não foi definir e conceituar como deve ser moti-
vada uma decisão, até porque isso seria impraticável ante a impossibilidade de se 
prever todas as situações realizáveis no plano dos fatos. Ao contrário, o legislador 
pátrio, utilizando um raciocínio inverso, optou por dispor sobre as hipóteses em 
que não seria possível considerar como fundamentadas as decisões proferidas pelo 
Poder Judiciário. Assim, o artigo 489, § 1º7, do NCPC previu que qualquer de-
cisão judicial (seja ela interlocutória, sentença ou acórdão) não será considerada 
fundamentada em 06 (seis) situações: I – se limitar à indicação, à reprodução ou 
à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o moti-
vo concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzi-
dos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou 
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso 
em julgamento ou a superação do entendimento.

Com efeito, verifica-se que o legislador buscou maximizar ou ampliar seman-
ticamente o dever constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, CF).

Vale destacar que, no CPC de 1973, não existia previsão semelhante, restando 
ao juiz, na apreciação de cada caso concreto, definir o que era ou não uma decisão 
fundamentada.

Com a redação do artigo 489, § 1º, do NCPC restará ao Judiciário, todavia, a 
missão de estabelecer a fundamentação adequada em cada situação; porém, tal ati-
vidade será facilitada, com a previsão de regras pré-estabelecidas pelo próprio legis-
lador infraconstitucional. Trata-se, pois, de uma regra estruturante, que irá balizar a 
conduta do magistrado no ato de produzir a decisão judicial (SILVA, 2013, p. 195).

No entanto, cumpre salientar o caráter meramente exemplificativo do rol es-
tabelecido pelos incisos do § 1o do artigo 489 do NCPC.

No plano abstrato, só é possível ao legislador estabelecer alguns nortes a serem 
seguidos quando da fundamentação de alguma decisão judicial, mas pretender de-
terminar, a priori, o que é uma decisão fundamentada, é tarefa irrealizável (SILVA, 
2013, p. 196).

7 O NCPC também repete expressamente o preceito constitucional (artigo 93, IX) ao prever em seu 
artigo 11 que: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade”.
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Assim sendo, o presente dispositivo deve sempre ser interpretado no sentido 

de conferir máxima efetividade ao dever constitucional de fundamentar as decisões 
judiciais, apresentando mecanismos que auxiliam a coibir atuações jurisdicionais 
maculadas por excessos e injustiças, muitas vezes acobertados pelo manto de deci-
sões genéricas e imprecisas.

BREVE ANÁLISE DO ARTIGO 489, § 1º, DO NCPC

Para possibilitar uma melhor compreensão do artigo 489, § 1º, do NCPC, 
realizar-se-á uma análise, bastante breve, dos incisos que o compõe.

Em seu primeiro inciso, o artigo 489, §1º, do NCPC, dispõe que não se con-
sidera fundamentada a decisão que “se limitar à indicação, à reprodução ou à pará-
frase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida” 
(BRASIL, 2016c).

Tal dispositivo vem reforçar a ideia de que não é suficiente a mera subsunção 
do fato à norma; ou seja, não basta que o juiz indique apenas os fundamentos de 
direito que se aplicam ao caso sob julgamento, tendo esse a obrigação de ir além 
e explicitar os motivos fáticos que fazem com que determinado preceito legal seja 
passível de sustentar sua decisão.

Assim sendo, deverá o magistrado motivar a decisão demonstrando o raciocí-
nio que percorreu para chegar à determinada conclusão. Portanto, caso o julgador 
decida se limitando a dizer, por exemplo, que “o autor tem razão com base no artigo 
x, da lei y”, colacionando o texto do mesmo, ou, ainda, parafraseando-o, essa decisão 
não poderá, nos termos do inciso I, ser considerada fundamentada.

É de se ressalvar a possibilidade de, na prática, ocorrerem situações em que, 
pelo conteúdo da controvérsia processual, a indicação ou reprodução de determinada 
regra jurídica seja suficiente para considerar devidamente fundamentada a decisão. 
Entretanto, deverá essa hipótese ser admitida em caráter excepcional, quando for 
claramente desnecessária a demonstração de demais motivos.

Em seu segundo inciso, o artigo 489, §1º, do NCPC, dispõe que não se con-
sidera fundamentada a decisão que “empregar conceitos jurídicos indeterminados, 
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (BRASIL, 2016c).

Buscou o legislador, com tal previsão, evitar decisões que tragam expressões 
do tipo: “com base no interesse público”, “com fundamento na moralidade”, “pela 
boa-fé do agente”, “visando o melhor interesse do incapaz”, entre outras, que não 
demonstram, contudo, como tais conceitos abstratos ganham concreção no caso 
concreto.

Conceitos jurídicos indeterminados sempre configuraram um dos principais 
instrumentos utilizados para pseudojustificar decisões essencialmente genéricas. 
Tendo em vista essa artimanha, o legislador procurou estipular a obrigatoriedade de 
se explicitarem os motivos que tornam tal preceito aplicável ao caso em julgamento.
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Destarte, ao valer-se de conceitos jurídicos indeterminados, deverá o magis-
trado demonstrar por quais razões o mesmo se torna determinável e aplicável no 
caso concreto.

Em seu terceiro inciso, o artigo 489, §1º, do NCPC, dispõe que não se con-
sidera fundamentada a decisão que “invocar motivos que se prestariam a justificar 
qualquer outra decisão” (BRASIL, 2016c).

Esse dispositivo é de fundamental importância, pois tem por escopo refrear 
decisões genéricas. Ao fundamentar uma decisão, não deve o juiz se valer de expres-
sões como “presentes os requisitos”, “ausentes os pressupostos”, “diante das peculia-
ridades do caso concreto”, sem, para tanto, demonstrar que, de fato, tais pressupos-
tos ou requisitos se encontram presentes ou ausentes no caso em análise.

O dispositivo em questão também pode servir para evitar decisões proferidas 
com base em um modelo-padrão, que, por vezes, não se adequa às especificidades 
do caso concreto.

Em seu quarto inciso, o artigo 489, §1º, do NCPC, dispõe que não se consi-
dera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no 
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (BRA-
SIL, 2016c).

Aqui, encontra-se outra importante inovação. O aludido inciso ressalta a im-
portância de um contraditório efetivo, que se realize não apenas sob o ponto de 
vista formal da produção de provas e argumentação das partes, mas que determine 
que o magistrado enfrente as teses sustentadas pelas partes e proceda a adequada 
valoração da prova8.

Deve haver, por conseguinte, coerência entre atividade processual das partes e 
a conclusão do juiz, sendo defeso a esse ignorar os argumentos e teses trazidos ao 
seu conhecimento sem a devida justificação.

No entanto, o princípio da completude da motivação pode ser mitigado, uma 
vez que tal dever recai apenas sobre os argumentos capazes infirmar, em tese, a 
conclusão do julgador9. Nesse sentido, também são os Enunciados nº 516 (“Para 
que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as 
provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada”), nº 523 (“O juiz é obrigado a 
enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes capazes, em tese, de infirmar a decisão, 

8 O referido dispositivo, porém, contrapõe-se ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
que já se manifestou nos seguintes termos: “Como consabido (v.g.: EDcl no REsp 1.001.469/SC, EDcl 
no MS 11.524/DF, EDcl no AgRg nos EREsp 841.413/SP, AgRg no REsp 930.389/PE), o julgador, desde 
que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a 
ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal 
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração, sem 
que presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC” (STJ - REsp: 1102204 SP 2008/0260586-0, Re-
lator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T1 - PRIMEIRA 
TURMA, DJe: 28/05/2009).
9 STJ, AgRg no AREsp 432.237/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 
08/04/2014, DJe 18/06/2014; STF, AI 426.981-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento 
em 5-10-2004, Primeira Turma, DJ de 5-11-2004; RE 432.884-AgR, rel. Min. Joaquim 
Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 13-8-2012.
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não sendo suficiente apresentar apenas os fundamentos que a sustentam”) e nº 524 (“O 
art. 489, § 1oo, IV, não obriga o órgão julgador a enfrentar os fundamentos jurídicos de-
duzidos no processo e já enfrentados na formação da decisão paradigma, sendo necessário 
demonstrar a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele já apreciado”) do 
Fórum Permanente de Processualistas Civis. Neste último sentido, é a orientação 
contida no Enunciado nº 13 aprovado no Seminário O Judiciário e o Novo Código 
de Processo Civil, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados – ENFAM (“O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 não obriga 
o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido 
enfrentados na formação dos precedentes”).

Ademais, no Enunciado n. 12, também aprovado no Seminário O Judiciário 
e o Novo Código de Processo Civil, promovido pela Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, afirma-se, corretamente, que não 
“ofende a norma extraível do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 a decisão que deixar de 
apreciar apenas questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão de análise anterior 
de questão subordinante”.

Em seu quinto inciso, o artigo 489, §1º, do NCPC, dispõe que não se consi-
dera fundamentada a decisão que “se limitar a invocar precedente ou enunciado de 
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o 
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos” (BRASIL, 2016c).

Nesse caso, é perceptível a preocupação do NCPC com a utilização dos pre-
cedentes judiciais. De forma análoga ao que foi determinado para os dispositivos 
legais (inciso I), aqui também não basta a menção, transcrição ou paráfrase dos 
precedentes ou enunciados de súmula, sendo imprescindível demonstrar sua con-
formidade com o caso concreto.

Em seu sexto e último inciso, o artigo 489, §1º, do NCPC, dispõe que não 
se considera fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmu-
la, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência 
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (BRASIL, 
2016c).

Novamente o NCPC vem tratar da questão dos precedentes e das súmulas, 
mas, dessa vez, sob uma outra vertente. Se por um lado o juiz, ao se utilizar de 
precedente ou súmula para decidir, precisa fazê-lo de forma motivada, por outro 
lado, ao deixar de considerar súmula, jurisprudência ou precedente invocado por 
qualquer das partes, terá também o dever de demonstrar seus fundamentos e a 
diferença existente entre os fatos do caso sub judice e a situação que fez nascer a 
jurisprudência, precedente ou a súmula ou, ainda, evidenciar que tal entendimento 
se encontra superado.

Tanto esse inciso como o anterior, têm a clara pretensão de promover um 
maior controle sobre a aplicação dos precedentes jurisprudenciais.

Nesse sentido, salienta André Vasconcelos Roque (2013, p. 258):
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Os dispositivos em análise obrigam o julgador a, sempre que invocar ou afas-
tar algum precedente ou enunciado de súmula na decisão, extrair previamente 
a ratio decidendi deles, ou seja, os motivos necessários e imprescindíveis que 
deram amparo ao precedente ou enunciado de súmula utilizado. Além disso, 
o juiz também deverá demonstrar na fundamentação que, no caso concreto, 
aquela mesma ratio decidendi será ou não igualmente aplicável, conforme o 
caso. Em síntese, portanto, estimulam tais dispositivos a adequada utiliza-
ção da técnica do distinguishing no ordenamento jurídico brasileiro, que não 
se confunde, como visto, com a mera transcrição de ementas de acórdão ou 
enunciados de súmula, desconectados das circunstâncias específicas dos casos 
que lhe deram origem.

Desse modo, vale notar que esses dois últimos incisos do artigo 489, §1º, do 
NCPC, foram elaborados com a função de ampliar o controle sobre a aplicação 
correta dos precedentes judiciais pelos órgãos que compõem o Poder Judiciário. 
Buscam, portanto, como finalidade última, ampliar o campo semântico do dever 
constitucional de fundamentação das decisões judiciais, maximizando essa proteção 
e contendo eventuais arbítrios por parte do Estado-juiz.

EXAME CRÍTICO DO ARTIGO 489, § 1º, DO NCPC

Em que pese os argumentos contrários ao artigo 489, § 1º, do NCPC, consis-
tentes na alegação de que a presente novidade tornaria por demasiado estafante e 
prolixo o mister de decidir, sobrecarregando-o e, por conseguinte, dilatando o tem-
po de duração do processo, os benefícios de tal dispositivo aparentam ser maiores 
que o referido ônus.

Assim o é, pois, mais importante que ter um processo decidido de maneira 
ágil, é perceber que todos os argumentos apresentados pelas partes foram conside-
rados e a questão foi decidida de forma justa e correta, assegurando o contraditório 
real e efetivo, a que está vinculado o juiz, inclusive por força dos artigos 9 e 10 do 
NCPC, que reforçam o alcance do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Ademais, cabe ressaltar que o artigo 489, § 1º, do NCPC não tem a pretensão 
de dificultar a atividade jurisdicional, mas, ao revés, surge como garantia essencial 
ao cidadão e ao Estado Democrático de Direito, constituindo-se como importante 
ferramenta para um controle eficaz da sociedade sobre as decisões prolatadas pelo 
Poder Judiciário. Tem, pois, o propósito de inibir decisões dotadas de arbitrariedade 
e/ou parcialidade.

Tal escopo fica evidente quando realizada a análise de cada um dos incisos 
que compõem o §1º, do artigo 489, do NCPC. Afinal, nenhum deles impõem ao 
juiz incumbência diversa daquilo que já estava contido, implicitamente, no dever 
constitucional de fundamentação das decisões judiciais. O texto infraconstitucional 
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se presta, tão somente, a regulamentar a previsão constitucional, formulando parâ-
metros objetivos para verificar a correta motivação das decisões judiciais.

Com efeito, a mudança contida no artigo 489, § 1º, do NCPC deve ser consi-
derada como necessária ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Na prática forense, o artigo 93, IX, da Constituição Federal deixa de ser um 
preceito abstrato e, por força do NCPC, passa a ser orientado por critérios objetivos 
a serem observados para evitar a nulidade das decisões judiciais por inadequada 
fundamentação.

Com isso, aprimoram-se as possibilidades da obtenção de decisões justas, uma 
vez que as partes, por meio de um enfrentamento individualizado e adequado dos 
argumentos apresentados, poderão, se insatisfeitas, rebater, por meio dos recursos, 
os motivos utilizados pelo magistrado para julgar as causas.

Portanto, deve-se esperar que o artigo 489, § 1º, do NCPC confira maior 
efetividade às garantias constitucionais do devido processo legal e, especialmente, 
do contraditório.

CONCLUSÕES

Ante o exposto, verifica-se que é de suma importância para o Estado Demo-
crático de Direito que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário sejam públicas e 
fundamentadas, de modo a possibilitar um futuro enfrentamento, em sede recursal, 
da argumentação desenvolvida pelo magistrado na hora de decidir.

Aliás, a principal função dos princípios da publicidade e da motivação das 
decisões judiciais é propiciar um controle efetivo da atuação do Poder Judiciário, 
podendo a sociedade aferir a legalidade e imparcialidade das decisões que são pro-
feridas.

Por isso, o dever de fundamentação das decisões constitucionais possui status 
constitucional, o que, por si só, já bastaria para que fosse observado e aplicado com 
a máxima efetividade.

O Novo Código de Processo Civil, por dever ser interpretado conforme a 
Constituição Federal (art. 1o do NCPC), inseriu em seu texto o artigo 489, §1º, para 
estabelecer critérios objetivos, de forma exemplificativa, para melhor concretizar o 
artigo 93, IX, da Constituição Federal e, destarte, coibir decisões desprovidas de 
fundamentação ou inadequadamente motivadas.

Portanto, o artigo 489, § 1º, do NCPC contribuiu para a maior efetividade da 
tutela jurisdicional e para a justiça das decisões judiciais.
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II
O AMICUS CURIAE E A QUALIFICAÇÃO 
DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO10

Eduardo Talamini11

NOVA CATEGORIA GERAL DE 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Não há no CPC/1973 norma explícita estabelecendo o cabimento genérico 
de intervenção de terceiro na condição de amicus curiae. Mas tal modalidade está 
prevista para casos específicos, em regras esparsas, dentro e fora do CPC/1973 e do 
CPC/2015 (v. n. 7 a 9, adiante). A partir do final dos anos 1990, quando doutrina 
e profissionais do foro atinaram para a existência do instituto, passou-se a discutir 
se seu emprego seria admissível em situações alheias àquelas objeto de expressa dis-
ciplina. Foi admitido por vezes.12 Mas tal orientação não se pacificou, tendo o STJ, 
por exemplo, afirmado o princípio geral da inadmissibilidade de amicus curiae.13

10 Este texto contém uma síntese do exposto em: TALAMINI, Eduardo. Do amicus curiae. In: WAM-
BIER, Teresa Arruda Alvim; JUNIOR, Fredie Didier; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno 
(coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, e; 
TALAMINI, Eduardo. Amicus curiae no CPC/15. Migalhas, 1.º.03.2016, disponível em: http://www.
migalhas.com.br/dePeso/16,MI234923,71043-Amicus+curiae+no+CPC15.
11 Livre-docente em direito processual (USP). Mestre e doutor (USP). Professor da UFPR Advoga-
do, sócio de Justen, Pereira, Oliveira e Talamini – Soc. Adv.
12 Como exemplo, antes de haver previsão legal, em processo de controle direto de constitucionalida-
de: STF, TRIBUNAL PLENO, ADI 748-4 AgR, Min. Rel. CELSO DE MELLO, j. 1.º.08.1994, 
DJU 18.11.1994.
13 Conforme: STJ, 2ª TURMA, REsp 1.283.757/SC, Min. Rel. MAURO CAMPBELL MAR-
QUES, j. 19.09.2013, DJe 27.09.2013.
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Noção

O amicus curiae é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios 
instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial 
relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições subjetivas 
relativas às partes (nem mesmo limitada e subsidiariamente, como o assistente 
simples). Auxilia o órgão jurisdicional no sentido de que lhe traz mais elementos 
para decidir (daí o nome de “amigo da corte”). Questão outra está em saber se esse 
auxílio precisa ser desinteressado (v. n. 14, adiante).

Distinção em face das demais modalidades interventivas

Diferentemente da assistência litisconsorcial, do chamamento, da oposição e 
da intervenção acarretada pela desconsideração de personalidade jurídica, o amicus 
curiae não assume a condição de parte. Diferentemente da assistência simples, a in-
tervenção do amicus não se fundamenta no interesse jurídico na vitória de uma das 
partes (v. n. 14, adiante), e ele não assume poderes processuais para auxiliá-la. Ainda 
que os seus poderes sejam definidos em cada caso concreto pelo juiz, na essência 
serão limitados à prestação de subsídios para a decisão.

Distinção em face de outras figuras

O amicus também não é um auxiliar do juízo nem é equiparável a terceiros 
que prestam colaboração instrutória pontual no processo. Sob esse aspecto, 
o CPC/2015 claramente tomou uma posição, ao incluí-lo entre os terceiros 
intervenientes.

Sua posição é inconfundível com a do perito (que auxilia o juiz com conheci-
mentos técnicos extrajurídicos para o fim probatório, ou seja, para reconstruir fatos 
pretéritos) e a da testemunha (que depõe sobre fatos relevantes para a causa acerca 
dos quais teve alguma percepção sensorial). Já o auxílio que o amicus curiae pode 
prestar ao juiz, por um lado, abrange inclusive e especialmente subsídios técnicos 
jurídicos (embora também possa envolver informações técnicas de outras áreas, re-
levantes para os dados jurídicos). Por outro, ele não irá investigar, para o juiz, os 
fatos da causa.

Tampouco o papel do amicus confunde-se com o do Ministério Público como 
custos legis. O amicus não assume nenhum papel de fiscal da lei ou do interesse 
público no curso do processo, diferentemente do Ministério Público; não fica 
investido das prerrogativas processuais a ele conferidas, e assim por diante. Ele 
limita-se a fornecer subsídios ao juiz – sem nenhum papel de fiscalização dentro 
do processo.
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Origem no direito comparado

Trata-se de figura originalmente desenvolvida na common law que, aos pou-
cos, ganhou espaço e sistematização no direito brasileiro.14 Sua configuração entre 
nós toma em conta a coexistência de outras modalidades de intervenção de tercei-
ros (o que, aliás, também ocorre no direito anglo-saxão). Assim, aquilo que aqui se 
designa amicus curiae não corresponde necessariamente, em tudo e para tudo, ao 
instituto vigente no direito estrangeiro.

Amicus curiae e fundamentos constitucionais

A participação do amicus curiae, com o fornecimento de subsídios ao julgador, 
contribui para o incremento de qualidade das decisões judiciais. Amplia-se a possi-
bilidade de obtenção de decisões mais justas – e, portanto, mais consentâneas com 
a garantia da plenitude da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Por outro lado, 
sobretudo nos processos de cunho precipuamente objetivo (ações diretas de contro-
le de constitucionalidade; mecanismos de resolução de questões repetitivas etc.), a 
admissão do amicus é um dos modos de ampliação e qualificação do contraditório 
(CF, art. 5º, LV).

Previsão em legislação esparsa anterior ao CPC/2015

Enquadram-se na moldura do amicus curiae, entre outras previsões: Lei 
4.726/1965, art. 32 ( Junta Comercial); Lei 6.385/1976 (Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM); Lei 9.868/1999, art. 7º, § 2º (ADI); Lei 9.882/1999, art. 
6º, § 1º (ADPF); Lei 10.259/2001, art. 14, § 7º ( Juizados Especiais Federais); 
Lei 11.417/2006, art. 3º, § 2º (Súmula Vinculante); Lei 12.529/2011, art. 118 
(CADE); art. 896-C, § 8º, da CLT, acrescido pela Lei 13.015/2014 (recursos de 
revista repetitivos).

Não há identidade absoluta entre os regimes jurídicos extraíveis das disposi-
ções ora citadas. Mas de todas extrai-se um núcleo comum: permitir a colaboração 
processual de um terceiro, que nem por isso passa a titularizar posições jurídico-
-processuais parciais. Todas essas regras permanecem em vigor, sendo-lhes subsi-
diariamente aplicável o art. 138 do CPC/2015.

14 Para uma visão aprofundada do instituto: BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo 
civil brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
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Previsões no CPC/1973

Ainda que sem essa denominação, constituem hipóteses de amicus curiae as 
seguintes regras do CPC/1973: art. 482, § 2º (incidente de declaração de inconsti-
tucionalidade); art. 543-A, § 6º (repercussão geral); art. 543-C, § 4º (recursos espe-
ciais repetitivos). Nenhuma delas estava no texto original do CPC/1973: foram-lhe 
acrescidas por leis subsequentes. Todas elas estão revogadas pelo CPC/2015.

Previsões especiais no CPC/2015

Além da regra geral de admissibilidade, há previsões específicas de interven-
ção do amicus curiae: art. 927, § 2º (alteração de entendimento sumulado ou adota-
do em julgamento por amostragem); arts. 950, §§ 2º e 3º (incidente de arguição de 
inconstitucionalidade); art. 983 (incidente de resolução de demandas repetitivas); 
art. 1.035, § 4º (repercussão geral); art. 1.038, I (recursos especiais e extraordinários 
repetitivos)... Tais regras devem ser coordenadas com aquela geral do art. 138.

Participação do amicus em processos em que se veda a “intervenção 
de terceiros”

A atuação do amicus curiae, dada sua limitada esfera de poderes (e, consequen-
temente, sua restrita interferência procedimental), é cabível inclusive em procedi-
mentos especiais em que se veda genericamente a intervenção de terceiros – sobre-
tudo naqueles que são regulados por leis anteriores ao CPC/2015. O veto deve ser 
interpretado como aplicável apenas às formas de intervenção em que o terceiro tor-
na-se parte ou assume subsidiariamente os poderes da parte. Assim, cabe ingresso 
de amicus em processo do juizado especial, bem como no mandado de segurança15.

Momento da intervenção

Em tese, admite-se a intervenção em qualquer fase processual ou grau de ju-
risdição. A lei não fixa limite temporal para a participação do amicus curiae. A sua 
admissão no processo é pautada na sua aptidão em contribuir. Assim, apenas re-
flexamente a fase processual é relevante: será descartada a intervenção se, naquele 
momento, a apresentação de subsídios instrutórios fáticos ou jurídicos já não tiver 
mais relevância.

15 Conforme: TALAMINI, Eduardo. Partes e terceiros no mandado de segurança. Revista Dialética 
de Direito Processual, vol. 80, 2009, p. 551; e Enunciado n. 249 do Fórum Permanente de Processua-
listas Civis.
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CONDIÇÕES OBJETIVAS

A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”. 
As regras especiais dessa intervenção (n. 7 e 9, acima) não exaurem as hipóteses ob-
jetivas de cabimento, mas servem para ilustrá-las. São duas as balizas: por um lado 
a especialidade da matéria, o seu grau de complexidade; por outro, a importância da 
causa, que deve ir além do interesse das partes, i.e., sua transcendência, repercussão 
transindividual ou institucional.

São requisitos alternativos (“ou”), não necessariamente cumulativos: tanto a 
sofisticação da causa quanto sua importância ultra partes pode autorizar, por si só, a 
intervenção.16 De todo modo, os dois aspectos, em casos em que não se põem isola-
damente de modo tão intenso, podem ser somados, considerados conjuntamente, a 
fim de viabilizar a admissão do amicus.

A complexidade da matéria justificadora a participação do amicus tanto pode 
ser fática quanto técnica, jurídica ou extrajurídica. Ao avaliar a necessidade de sub-
sídios técnico-jurídicos o juiz deve estar investido da humildade que é indispensável 
a todo aquele que investiga. Os possíveis subsídios devem sempre ser considerados 
bem-vindos pelo julgador, na medida em que o ajudem na solução da causa. Isso se 
aplica inclusive a possíveis contribuições de conteúdo estritamente jurídico. A ideia 
de que “o juiz conhece o direito” (jura novit curia) não pode servir de fundamento 
para o magistrado negar-se a receber subsídios dessa natureza; pelo contrário: tal 
brocardo presta-se a indicar que o juiz tem o dever de aplicar corretamente o di-
reito, e, portanto, tem o dever de empreender os esforços para esse fim, valendo-se 
de todos os mecanismos que o ordenamento oferece, inclusive, a colaboração do 
amicus curiae.

A importância transcendental da causa pode pôr-se tanto sob o aspecto qua-
litativo (“relevância da matéria”) quanto quantitativo (“repercussão social da con-
trovérsia”). Por vezes, a solução da causa tem repercussão que vai muito além do 
interesse das partes porque será direta ou indiretamente aplicada a muitas outras 
pessoas (ações de controle direto, processos coletivos, incidentes de julgamento de 
questões repetitivas, edição, revisão ou cancelamento de súmula dos tribunais ou 
mesmo a simples formação de um precedente relevante etc.). Mas em outras oca-
siões, a dimensão ultra partes justificadora da intervenção do amicus estará presente 
em questões que, embora sem a tendência de reproduzir-se em uma significativa 
quantidade de litígios, versam sobre temas fundamentais para a ordem jurídica. 
Imagine-se uma ação que versa sobre a possibilidade de autorizar-se uma trans-
fusão sanguínea para uma criança mesmo contra a vontade dos pais dela. O caso, 
em si, concerne a pessoas específicas e determinadas, mas envolve valores jurídicos 
fundamentais à ordem constitucional (direito à vida, liberdade religiosa, limites do 

16 Conforme Enunciado n. 395 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
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direito à intimidade etc.). Em uma causa como essa, é justificável a intervenção 
de amici curiae, que poderão contribuir sob vários aspectos (médicos, filosóficos, 
religiosos...).

CONDIÇÕES SUBJETIVAS

1. Natureza do sujeito interveniente
Podem ser amici curiae tanto pessoas naturais quanto jurídicas – e, nesse caso, 

tanto entes públicos como privados; entidades com ou sem fins lucrativos. Mes-
mo órgãos internos e outros entes públicos podem em tese contribuir como amici 
curiae. Não há restrição quanto à natureza intrínseca do sujeito interveniente. O 
próprio STF já admitiu em controle direto de constitucionalidade a participação de 
pessoas físicas, na medida em que detinham especial qualificação – p. ex., nos casos 
em que se discutia a legitimidade de pesquisas e terapia com células-tronco17 e a 
possibilidade da interrupção do feto anencefálico18.

2. Contributividade (“representatividade”) adequada
A condição para admitir-se o terceiro como amicus é sua potencialidade de 

aportar elementos úteis para a solução do processo ou incidente. Essa demonstração 
faz-se pela verificação do histórico e atributos do terceiro, de seus procuradores, 
agentes, prepostos etc.

A lei aludiu a “representatividade adequada”. Mas não se trata propriamente 
de uma aptidão do terceiro em representar ou defender os interesses de jurisdicio-
nados (por isso mesmo descabe cogitar de “concordância dos representados”, a que 
aludiu, ainda que para mitigá-la, o Enunciado n. 127 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis). Não há na hipótese representação nem substituição proces-
sual.

A expressão refere-se à capacitação avaliada a partir da qualidade (técnica, cul-
tural...) do terceiro (e de todos aqueles que atuam com ele e por ele) e do conteúdo 
de sua possível colaboração (petições, pareceres, estudos, levantamentos etc.). A 
“representatividade” não tem aqui o sentido de legitimação subjetiva, mas de qua-
lificação objetiva. Permite-se um neologismo, à falta de expressão mais adequada 
para o exato paralelo: trata-se de uma contributividade adequada (adequada aptidão 
em colaborar).

17 Conforme: STF, TRIBUNAL PLENO, ADI 3.510/DF, Min. Rel. AYRES BRITTO, j. 
29.05.2008, DJe 28.05.2010.
18 Conforme: STF, TRIBUNAL PLENO, ADPF 54, Min. Rel. MARCO AURÉLIO, 12.04.2012, 
DJe 30.04.2008.
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O POSSÍVEL INTERESSE DO AMICUS NA CAUSA.

Em regra, a admissibilidade da intervenção do amicus curiae não é pautada por 
seu interesse jurídico ou extrajurídico na solução da causa. Isso não significa que o 
eventual envolvimento subjetivo do terceiro seja um empecilho à sua participação 
como amicus curiae ou mesmo sequer que seja irrelevante. O seu eventual interesse 
no resultado do julgamento, em si, não é significativo.

Rejeita-se a participação de terceiro como amicus fundada na mera indicação 
de um interesse jurídico na solução da questão.19 Porém, é frequente que a existên-
cia desse interesse faça do terceiro alguém especialmente qualificado para fornecer 
subsídios úteis ao processo. Não é incomum, por exemplo, que determinada enti-
dade de classe, precisamente porque seus membros têm interesse na definição da 
interpretação ou validade de certa norma, promova diversos simpósios, estudos, 
levantamentos ou obtenha pareceres de especialistas sobre o tema. Todo esse acervo 
– nitidamente formado a partir de interesses específicos da entidade e seus inte-
grantes – tende a ser muito útil à solução do processo objetivo. Caberá ao julgador 
aproveitá-lo, filtrando eventuais desvios ou imperfeições.

Contudo, há um conjunto de hipóteses em que a participação do amicus ex-
pressamente se ampara em seu interesse no resultado do julgamento. Trata-se dos 
julgamentos por amostragem: incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 
983) e recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 1.038, I). Tratando do 
tema ainda no CPC/1973, parcela da doutrina afirma que bastaria ao terceiro de-
monstrar seu interesse na controvérsia – no sentido de que aquilo que ali se decidir 
servirá para outro recurso, que versa sobre questão idêntica, em processo de que 
ele é parte.20 Há quem chegue a afirmar que o caso é de assistência, e não amicus 
curiae.21

Porém, parece mais adequada uma solução intermediária. Nesse caso, a afe-
rição da aptidão para intervir não pode ser puramente objetiva, fundada apenas na 
qualidade da contribuição que o terceiro está potencialmente apto a dar, como p. 
ex. nos processos de controle direto de constitucionalidade. Mas não parece viável 
admitir no processo, como amicus curiae, todo aquele que apenas demonstre que é 
parte em outro processo em que há recurso sobre a mesma questão: em vez de uma 

19 Conforme, na jurisprudência: STF, ADC 18, Min. Rel. CARLOS DIREITO, decisão monocrá-
tica em 14.11.2007.
20 Conforme: JUNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual 
civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 3ª ed. Salvador: JusPodivm, 2007, 
vol. 3, cap. VII, n. 17.8, p. 272; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 
MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2007, vol. 3, p. 247-248; ASSIS, Carlos Augusto de. Repercussão geral como 
requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Revista Dialética de Direito processual, vol. 54, 
2007, p. 42.
21 PRÁ, Carlos Del. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da pres-
tação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007, p. 119.
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imensidão de recursos, ter-se-ia um recurso com uma imensidão de partícipes... 
Isso seria de nenhuma ajuda para a efetiva incidência do contraditório: centenas 
ou milhares de manifestações acumuladas, muitas absolutamente idênticas quanto 
ao conteúdo, obscureceriam aquelas intervenções que de fato contribuiriam para o 
debate.

Portanto, a demonstração de que se é parte em outro processo, que trata da 
mesma questão, pode atenuar a demonstração da contributividade, mas não a eli-
minar por completo.

Ausência de disponibilidade quanto à forma de intervenção

O sujeito que preenche simultaneamente os requisitos para ser assistente e 
amicus curiae não pode escolher o modo pelo qual intervirá no processo. O amicus 
curiae não fica vinculado à coisa julgada, que atinge o assistente litisconsorcial, nem 
ao efeito da assistência simples (v. adiante). Se fosse dado ao terceiro escolher se 
interviria como assistente ou como amicus, ela assim poderia definir o quanto se 
vincular à decisão final – o que não é razoável. Se o terceiro cumpre os pressupostos 
para intervir como assistente litisconsorcial ou simples (inclusive quanto ao tipo de 
procedimento e fase do processo), caso queira ingressar no processo, deve fazê-lo 
nessa condição.

Intervenção espontânea ou provocada; de ofício ou a pedido

O ingresso do amicus curiae no processo pode derivar de pedido de uma das 
partes ou do próprio terceiro. Pode também ser solicitado de ofício pelo juiz. Por-
tanto, essa é uma modalidade de intervenção que tanto pode ser espontânea (volun-
tária) quanto provocada (coata). Contudo, a intervenção de amicus curiae não pode 
ser vedada por convenção processual entabulada pelas partes.22 Do mesmo modo, as 
partes não podem convencionar que um terceiro (alheio à avença) obrigatoriamente 
intervirá como amicus curiae. O negócio jurídico não pode restringir direitos nem 
impor deveres a terceiros.

Ainda quando provocada a participação do amicus curiae, a requerimento ou de 
ofício, em princípio ela não é obrigatória. O caput do art. 138 prevê que o juiz “soli-
citará”, e não “determinará” essa participação. O dever de o terceiro colaborar com a 
jurisdição concerne a intervenções pontuais para fins instrutórios (CPC/2015, arts. 
378 e 380). Assim, o ordenamento processual não vai ao ponto de impor a alguém 
o dever de passar a participar de todo um processo como colaborador da corte. Mas 
tal obrigatoriedade pode advir do regramento específico a que esteja submetido o 
terceiro: p. ex., o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) tem o 

22 Conforme Enunciado n. 392 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
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dever de zelar pela observância da Lei 12.529/2011 e responder a consultas sobre 
matéria de sua competência.

Irrecorribilidade da decisão sobre o ingresso de amicus curiae e ausên-
cia de discricionariedade judicial

Ao contrário do que a irrecorribilidade da decisão sobre a questão pode su-
gerir, a admissão do amicus como autor não está na esfera discricionária do juiz. A 
lei estabeleceu pressupostos para a intervenção, que deve ser deferida sempre que 
eles estejam configurados. A decisão deve ser motivada (CF, art. 93, IX; CPC/2015, 
arts. 11 e 489, § 1.º).

A decisão que determina de ofício ou defere ou indefere o pedido de interven-
ção do amicus curiae é irrecorrível (CPC/2015, art. 138, caput). A despeito da letra 
da lei, não fica afastado o cabimento de embargos declaratórios, dada sua estrita 
função de esclarecer ou integrar a decisão.

Quando se tratar de decisão interlocutória de primeiro grau, a regra geral já 
seria a da irrecorribilidade (CPC/2015, art. 1.015). A reafirmação da irrecorribili-
dade no art. 138, todavia, presta-se a confirmar que a decisão sobre o ingresso do 
amicus não se enquadra na exceção do inc. IX do art. 1.015. O problema é saber se, 
como nas demais interlocutórias irrecorríveis, a questão poderá ser revista como 
preliminar da apelação (CPC/2015, art. 1.009, § 1.º): o tribunal, até porque tem o 
poder de decidir a matéria de ofício, pode rever a decisão de primeiro grau – de-
ferindo a intervenção antes rejeitada ou vice-versa –, mas sem a repetição dos atos 
processuais de primeiro grau.

No tribunal, a decisão do relator também não é recorrível. A rigor, é incons-
titucional toda norma que veda recurso contra decisão monocrática nos processos 
de competência dos órgãos colegiados dos tribunais: o STF sedimentou outrora 
essa importante baliza, tendo em vista a essência constitucional colegiada dos tri-
bunais.23 Mas o próprio STF tem aplicado sem ressalvas as regras que vedam re-
curso contra decisões monocráticas de seus integrantes acerca de amicus curiae (Lei 
9.868/1999, art. 7.º, § 2.º; CPC/1973, art. 482, § 3.º; Lei 11.417/2006, art. 2.º, § 
3.º; RISTF, art. 323, § 2.º).

A gama de poderes do amicus curiae

Há uma gama mínima já estabelecida em lei: possibilidade de manifestação 
escrita em quinze dias; legitimidade para opor embargos declaratórios; possibilida-
de de sustentação oral e legitimidade recursal nos julgamentos por amostragem... E 

23 Conforme: STF, TRIBUNAL PLENO, Rp. 1.299/GO, Min. Rel. CELIO BORJA, j. 21.08.1986, 
DJU 14.11.1986, v. RTJ 119/1980.



42 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal
há limites máximos: impossibilidade de atribuição de legitimidade recursal genera-
lizada ou de outros poderes em grau equivalente aos das partes.

Dentro dessas margens, o juiz, ao admitir ou solicitar a participação do amicus 
curiae, determinará concretamente os poderes que lhe são conferidos. Há um nú-
cleo essencial ineliminável na participação do amicus no processo: seus argumentos 
devem ser enfrentados pela decisão judicial (CPC/2015, arts. 489, § 1.º, IV, 984, § 
2.º, e 1.038, § 3.º; Enunciado n. 128, Fórum Permanente de Processualistas Civis). 
A decisão que não examinar tais argumentos é omissa. Caberá a qualquer parte e 
ao amicus curiae opor embargos de declaração para corrigir tal defeito (v. abaixo; v. 
Enunciado n. 394, Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Ausência de legitimidade recursal

Em regra, o amicus curiae não detém legitimidade para interpor recursos no 
processo de que participa. Tal limitação explica-se pela natureza de sua intervenção: 
não assume, nem subsidiariamente, os poderes processuais inerentes às partes.

Há duas exceções explícitas: (a) pode sempre opor embargos declaratórios, o 
que se justifica pela função meramente integrativa e esclarecedora desse recurso; 
(b) pode recorrer dos julgamentos de demandas e recursos repetitivos (Enunciado 
n. 391, Fórum Permanente de Processualistas Civis), o que se explica pela especial 
condição do amicus curiae nessas hipóteses, em que seu interesse assume um papel 
relevante, ainda que não exclusivo.

Mas não é de se descartar que surjam outras situações gravosas para o amicus. 
Pense-se na hipótese em que o juiz atribui ao terceiro ônus e deveres que vão além 
da sua condição de amicus curiae, ou o condena por litigância de má-fé. Se não cabe 
recurso nessas hipóteses, impõe-se admitir o emprego do mandado de segurança 
(CF, art. 5.º, LXIX, e Lei 12.016/2009, art. 5.º, II).

Não atingimento pela coisa julgada ou efeito da assistência

Precisamente porque exerce faculdades limitadas no processo, não assu-
mindo a condição de parte, o amicus curiae não se submete à autoridade da coisa 
julgada (CPC/2015, art. 506). Não se sujeita sequer ao efeito da assistência simples 
(CPC/2015, art. 123), por não assumir nem mesmo subsidiariamente a gama de 
direitos atribuída às partes.

Não modificação de competência

A intervenção do amicus curiae não importa alteração de competência. Assim, 
quando uma pessoa de direito público, órgão ou empresa pública federal ingressa 
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como amicus em processo em trâmite na Justiça Estadual, a competência não se 
deslocará para a Justiça Federal. Dado o papel processual limitado do amicus, não se 
aplica à hipótese o art. 109, I, da CF.
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III
INOVAÇÕES EM TORNO DO 

IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO24

Evaristo Aragão Santos25

VISÃO GERAL DAS NOVIDADES

A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo. Não há pro-
cesso válido quando o magistrado a quem cabia impulsioná-lo e julgá-lo tem inte-
resse pessoal em seu desfecho. Nosso sistema processual reconhece circunstâncias 
geradoras de presunção absoluta de parcialidade do juiz. Presente uma delas, surge 
o impedimento para atuar na causa. Já outras, das quais não é possível extrair de 
maneira tão clara essa presunção, tornam o magistrado suspeito para conduzir o 
processo.

O NCPC traz inovações importantes nesse aspecto, especialmente nos arts. 
144 a 146. Dentre as mais destacadas está, sem dúvida, o endurecimento de postura 
diante das relações entre magistrados, seus parentes, advogados e bancas de advo-
cacia.

Há também mudanças procedimentais. A arguição do impedimento ou da 
suspeição não ocorre mais pela via da exceção, muito embora, agora, deva ser sus-
citada por “petição específica”, a qual tramitará como “incidente processual” (na 
substância, portanto, algo idêntico à exceção do regime anterior). A suspensão ou 
não do processo principal não será automática, devendo ser definida pelo tribunal, 
no momento em que receber o incidente.

Nos próximos itens trataremos, nas suas linhas essenciais, dessas principais 
inovações, sempre tendo como pano de fundo o impacto prático que trarão para 
vida daqueles que operam com o processo.

24 Todos os artigos citados no texto sem referência são do NCPC.
25 Advogado. Doutor em Direito pela PUC/SP
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“PARENTE CONSANGUÍNEO OU AFIM, EM LINHA RETA 

OU COLATERAL, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE”

Para definir as pessoas cujo parentesco gera o impedimento do juiz, o NCPC 
se vale da seguinte fórmula: “parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou cola-
teral, até o terceiro grau, inclusive”. Como aparece diversas vezes (art. 144, III, IV 
e VIII), é oportuno decompô-la para visualizar seu alcance e facilitar a operação 
prática.

O parentesco consanguíneo é o vínculo decorrente de um ancestral comum. 
Já o por afinidade é aquele surgido a partir de vínculos sociais, principalmente o 
matrimonial.

Considera-se em linha reta quando a vinculação se dá entre ascendentes e 
descendentes. Por sua vez, o parentesco em linha colateral é aquele proveniente de 
um mesmo tronco familiar. As pessoas aqui não descendem umas das outras, mas 
contam com um ancestral comum.

A contagem dos graus difere em cada um deles. Na linha reta é infinita e 
cada geração refere-se a um grau (filho, neto, bisneto). Já na linha colateral deve-se 
primeiro identificar o ancestral comum, para, em seguida, definir-se o grau de pa-
rentesco em questão. Isso faz com que não exista parentesco em primeiro grau na 
linha colateral. O irmão é o parente colateral mais próximo e o é em segundo grau, 
porque o ancestral comum é o pai.

Em termos muito resumidos, pode-se dizer o seguinte: a) parentes consanguí-
neos em linha reta até o terceiro grau: pais, avós, bisavós, filhos, netos e bisnetos; b) 
parentes consanguíneos em linha colateral até o terceiro grau: irmãos, tios e sobrinhos; 
c) parentes por afinidade: padrasto, madrasta, assim como ascendentes, descendentes 
e irmãos do cônjuge ou companheiro.

A presença de qualquer dessas pessoas, como parte, postulante (advogado, re-
presentante do Ministério Público), ou mesmo membro de escritório de advocacia 
que por meio de outros advogados atue no processo, acarretará o impedimento do 
magistrado. Essas hipóteses, naquilo que diferem do CPC/1973, serão analisadas 
em seguida.
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IMPEDIMENTOS DO JUIZ EM RAZÃO DE SUA 

PROXIMIDADE COM UMA DAS PARTES

Parentesco

Presume-se impedido de julgar a causa, quando um dos polos esteja ocupado 
pelo cônjuge ou companheiro do juiz, além de qualquer parente, consanguíneo ou 
por afinidade, tanto em linha reta quanto colateral, até o terceiro grau (art. 144, IV).

A extensão prática dessa restrição foi resumida no item anterior, ao qual re-
metemos o leitor.

Figurando, portanto, como parte um sobrinho ou um cunhado do juiz (para 
ficarmos apenas em dois exemplos de parentesco mais distante), na ótica do legisla-
dor há a presunção absoluta de sua parcialidade, gerando, por isso, o impedimento.

Vale destacar, quanto ao parentesco por afinidade, que a dissolução do casa-
mento ou união estável extingue os vínculos colaterais, mas não aqueles em linha 
reta (art. 1.595, § 2.º, do CC). Nesse caso, a situação de impedimento não desapa-
rece.

Sócio ou membro de pessoa jurídica

Figurando como sócio ou membro de administração de pessoa jurídica, o ma-
gistrado também estará impedido de julgar a causa na qual esta figure como parte. 
A incompatibilidade, aí, é óbvia e bastante visível. Trata-se, porém, de hipótese de 
rara ocorrência, em razão da vedação constante do art. 95, parágrafo único, I da 
CF/1988 e arts. 26, § 1.º e 36, I e II da LOMAN.

Também é indiferente tratar-se de sociedade com ou sem fins lucrativos. Sen-
do sócio ou exercendo cargo de direção em qualquer pessoa jurídica que venha a ser 
parte no processo, estará o juiz impedido de nele atuar.26

Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador

Essa hipótese já aparecia no CPC/1973. A diferença é que agora gera o impe-
dimento do juiz e não mais apenas sua suspeição, como ocorria antes.

26 Wambier, Teresa Arruda Alvim e Outros. Primeiros comentários ao novo código de Pro-
cesso civil, Ed. RT, 2015. p. 278.
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Instituição de ensino com a qual mantenha relação de emprego ou de 
prestação de serviços

Trata-se de situação bastante comum em relação aos magistrados, diante da 
vedação constitucional ao exercício de outro cargo e função a não ser o magistério 
(art. 95, parágrafo único, I, da CF/1988).

A primeira parte do dispositivo, em nosso sentir, abrange o vínculo contratual, 
normalmente por tempo indeterminado, no qual o juiz é empregado da instituição 
de ensino. A hipótese mais comum é a do professor universitário.

A segunda parte, porém, parece estender essa vedação para mais além. O ma-
gistrado estará impedido de julgar causa envolvendo instituição de ensino com a 
qual, embora não mantenha relação de emprego, a esta preste serviços, ainda que 
esporadicamente (ministrando palestras, organizando cursos ou publicações de tra-
balhos acadêmicos etc.).

Parece indispensável, todavia, a atualidade do vínculo. Só uma ligação presente 
(atual) pode ser mantida, tal qual estabelece o dispositivo. Logo, vínculos passados, 
mas já extintos, não são aptos a gerar o impedimento.

Quando promover ação contra a parte ou contra o advogado que a 
representa

A hipótese é inédita. Ao promover demanda contra determinada pessoa, o 
magistrado fica automaticamente impedido de julgar qualquer causa que a envol-
va. Caso o demandado seja advogado, o impedimento se transferirá para todo e 
qualquer processo no qual esse profissional atue (ou esteja habilitado a tanto, na 
procuração).

Embora a redação do dispositivo considere o juiz como autor do processo, 
a vedação se aplica também quando seja demandado pela parte ou pelo advogado. Em 
qualquer dessas situações (sendo autor ou réu), a presunção de quebra de impar-
cialidade é idêntica. O magistrado está impedido de julgar processos envolvendo 
aqueles contra os quais litigue judicialmente, não importando se o faz na condição 
de autor ou de réu.

Por isso, em nosso sentir, não interessa nem o objeto da demanda, nem o polo 
nela ocupado pelo juiz. Importa o fato objetivo em si: havendo o litígio, o impedi-
mento estará caracterizado.
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IMPEDIMENTOS DO JUIZ EM RAZÃO DE 

SUA PROXIMIDADE COM ADVOGADOS (OU 

OUTROS POSTULANTES NO PROCESSO)

Parentesco com um dos advogados (ou membro do MP) atuando na 
causa.

Aqui há correspondência parcial com hipótese de impedimento prevista no 
CPC/1973. As diferenças merecedoras de destaque são as inserções do membro do 
Ministério Público e do defensor público, como postulantes equiparados ao advo-
gado, assim como a ampliação do grau de parentesco, tanto em linha reta quando 
na colateral, alcançado pela vedação legal.

No caso dos advogados, não é necessário que o parente subscreva petições no 
processo. Basta figurar na procuração constante dos autos. Isto é, estar habilitado a ali 
atuar.27

Na verdade, o NCPC vai mais longe: considera impedido o juiz cujo cônjuge 
ou parente apenas integre a banca de advocacia que esteja, por meio de um de seus 
advogados, atuando no processo.

Proximidade com o escritório de advocacia que representa uma das 
partes.

Mais do que o vínculo de parentesco com a pessoa do advogado, o NCPC 
também enxerga o comprometimento da parcialidade do juiz quando parente seu 
simplesmente integra escritório de advocacia. Vê, aí, proximidade incompatível para 
o adequado exercício de sua função. São basicamente duas as causas: a do escritório 
de advocacia que mantenha em seus quadros parente do juiz, abrangido pela vedação 
(art. 144, § 3.º), e do próprio cliente (pessoa natural ou jurídica) que contrate escri-
tório de titularidade de parente do magistrado (art. 144, VIII), o qual passará a ficar 
impedido de julgar qualquer processo envolvendo essa pessoa, mesmo representada 
por procuradores de outra banca.

Essas duas hipóteses serão analisadas, nas suas linhas essenciais, logo em se-
guida.

27 Cf. Roque, Andre Vasconcelos. Breves comentários ao novo código de Processo civil. 
(coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros), Ed. RT, 2015. p. 471.
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Parte representada por escritório que tenha em seus quadros par-
ente do juiz, mesmo não atuando na causa.

Aqui o NCPC encampou, na sua essência, a orientação da Res. 200/2015 do 
Conselho Nacional de Justiça, cujo texto, aliás, pode auxiliar na interpretação da 
regra. Tomando-a por base, pode-se dizer que, para gerar o impedimento, não é ne-
cessário figurar o parente do magistrado como procurador no processo (praticando 
atos processuais ou estando formalmente habilitado a pratica-los). O liame exigido 
é bem mais tênue. Basta integrar o mesmo escritório de advocacia dos patronos 
constituídos nos autos. Também não é necessário que ali ostente participação des-
tacada. É suficiente sua presença com algum vínculo profissional, mesmo que es-
porádico. Ou seja, o leque de possibilidades é amplíssimo. Abrange desde a figura 
dos sócios e consultores, até a dos estagiários. Em nosso sentir, diante da extensão 
da regra, a presença de um parente do juiz, em qualquer dessas funções, torna-o 
impedido de julgar a causa.

Cliente de escritório de parente do juiz, ainda que, no processo, 
esteja representado por outra banca de advogados.

O NCPC, porém, foi mais longe (e, em nosso sentir, exageradamente). Presu-
mir a parcialidade do juiz quando parente seu (mesmo que não tão próximo) atue 
em escritório de advocacia é algo até razoável. As relações familiares realmente 
podem gerar proximidade indesejável e separar as esferas profissional e pessoal, na 
vida prática, não costuma ser simples.

O problema, porém, é que o Código de Processo Civil estende essa presunção de 
parcialidade também aos clientes que contratem escritório de advocacia pertencente 
ao cônjuge, companheiro ou parente próximo até terceiro grau de magistrado, mes-
mo quando a causa estiver sendo patrocinada por advogado de outro escritório (art. 144, 
VIII).

A leitura do texto conduz à seguinte conclusão: o juiz estará impedido de jul-
gar causa envolvendo todo e qualquer cliente de escritório de advocacia de titulari-
dade de parente seu, até o terceiro grau. Pouco importa o advogado que a patrocine. 
Cliente e magistrado ficarão como que “marcados”.

É difícil vislumbrar a aplicação dessa regra: nos grandes centros, é comum 
empresas constituírem vários escritórios (cada um em sua especialidade), para de-
fender seus interesses. O Código de Processo Civil não faz qualquer distinção nesse 
sentido. Em princípio, basta que um deles tenha em seu quadro societário parente 
de juiz até terceiro grau (um sobrinho, p.ex.!), para tornar esse magistrado impedido 
de julgar qualquer causa envolvendo aquela pessoa, ainda que patrocinada, repita-
-se, por advogado de outra banca!
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Este espaço é curto e inadequado para análise, em mais detalhes, dos desdo-
bramentos e implicações dessa regra. O objetivo, aqui, é apenas apresenta-la em 
suas linhas essenciais.

Mesmo assim, fragmentos dos debates ocorridos ao longo da tramitação le-
gislativa auxiliam na compreensão da regra e, quem sabe, apontem limites interpre-
tativos.

O dispositivo, com a redação atual, foi inserido durante a tramitação do Pro-
jeto de Lei na Câmara dos Deputados. Retornado ao Senado, a parte final (“(...) 
mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”) foi suprimida. Esse 
trecho, porém, acabou reinserido ao texto por destaque formulado pelo Senador 
Randolfe Rodrigues. De acordo com as palavras do próprio parlamentar, “o simples 
impedimento de atuação de escritório de advocacia na causa de juiz parente de só-
cio ou associado do escritório não bastava, era necessário impedir, ainda, a contrata-
ção ‘terceirizada’, ‘transversa’ dessa mesma sociedade. Ao proibir somente a atuação 
naquele processo, o novo CPC permitiria que determinado cliente contratasse, seja 
para atuação em outro caso, seja para uma assessoria extrajudicial, um escritório 
advocatício de parente de um magistrado que atue em sua causa, sem que houvesse 
meios para arguir o impedimento desse juiz”.28

Embora louvável a iniciativa, a regra cria muito mais transtornos do que 
soluções. Primeiro porque não impede, na prática, os malfeitos viabilizados pela 
mencionada contratação “terceirizada” ou “transversa”. Se o objetivo for obter tra-
tamento parcial de magistrado, a corrupção por meio de parente não dependerá de 
contratação formal de escritório de advocacia.

Depois, essa regra cria intervenção indevida no princípio do Juiz Natural: 
qualquer pessoa (natural e jurídica) que contrate escritório de parente de magis-
trado, automaticamente o impedirá de atuar em processo que a envolva. Ao buscar 
dificultar a corrupção no Judiciário, o legislador também acaba criando ferramenta 
que, deturpada, servirá para manipular o quórum de tribunais e a distribuição de 
competência nas comarcas: basta contratar escritório de parente de determinado 
magistrado, para afastá-lo da atuação em todas as causas envolvendo a pessoa do 
contratante.

Isso sem contar os transtornos. Os magistrados com algum parente advogado 
(um sobrinho, p.ex.), terão de conhecer todos os seus clientes, para declarar seu 
impedimento em relação a eles. Os advogados com parentes magistrados, por sua 
vez, terão de alertar seus clientes que, firmada a contratação, aquele juiz se tornará 
impedido para julgar qualquer causa na qual o cliente figure como parte.

Ou seja, o livre exercício da profissão de advogado, para qualquer parente de magis-
trado até o terceiro grau, ficará, a partir daqui, severamente comprometido pela redação 
do art. 144, VIII do NCPC.

Isso é flagrantemente inconstitucional, em nosso sentir.

28 Rodrigues, Raldolfe. o imPedimento do juiz no novo código de Processo civil, texto pu-
blicado no site CONJUR – Consultor Jurídico, em 20.12.2014 (http://www.conjur.com.
br/2014-dez-20/randolfe-rodrigues-impedimento-codigo-processo-civil).
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Muito mais razoável teria sido incluir tal hipótese como causa de suspeição. 

Havendo, no caso concreto, demonstração de que teria havido a tal contratação 
“transversa”, aí, então, se reconheceria a perda de imparcialidade do juiz.

SUSPEIÇÃO DO JUIZ

A suspeição tem conotação subjetiva. Gera a presunção relativa de parcialida-
de do juiz. Não sendo arguida pela parte interessada dentro do prazo legal, conva-
lidará a atuação do magistrado na causa.

O tratamento do NCPC é bastante próximo do regime anterior no que se 
refere às causas geradoras da suspeição. Destacamos, aqui, apenas uma: agora, além 
de amigo íntimo ou inimigo da parte, esse estado de ânimo foi também estendido ao 
advogado. Também merecem destaque as causas de insubsistência da alegação de 
suspeição.

Amigo ou inimigo, agora também do advogado de uma das partes

A relação de amizade ou inimizade entre juiz e advogado agora também é causa 
de suspeição. Inova em boa hora o NCPC. Nossa jurisprudência era conservadora a 
esse respeito, inclinando-se pela literalidade da antiga orientação: a amizade ou a 
inimizade deveriam estar relacionadas apenas com a parte, para gerar a suspeição.29

O grau dessa relação também é menos intenso do que no CPC/1973. Quanto 
à inimizade, não precisa ser mais “capital”. Basta ser comprovável a clara incompa-
tibilidade pessoal entre juiz e advogado. Não são suficientes, por óbvio, apenas di-
vergências jurídicas ou acadêmicas, ainda que muito intensas. A rusga deve alcançar 
o nível pessoal e em grau suficiente para comprometer a isenção para o julgamento.

Algo semelhante ocorre quanto à amizade entre juiz e advogado. A situação, 
porém, aqui, é mais sutil. A suspeição não é gerada por qualquer vínculo de amiza-
de. Mesmo porque, em certa medida, é até natural alguma proximidade entre juiz 
e advogado. Não apenas pelo cotidiano forense, mas também porque podem ter 
sido desde colegas na graduação, professores numa mesma universidade e assim 
por diante.

O vínculo ensejador da suspeição é aquele suficiente para dele se presumir o 
comprometimento da isenção do magistrado no julgamento da causa. A dificuldade 
está, justamente, na prova a ser produzida para tal fim. A suspeição, por força do 
componente subjetivo que informa, exige não apenas prova, mas, acima de tudo, a 
sensibilidade do magistrado que a aprecia. Esses elementos devem demonstrar o 
comprometimento da imparcialidade judicial em razão da amizade mantida com o 
advogado.

29 STJ, REsp 600.737/SP, 3.ª T, j. 21.06.2005, rel. Min. Menezes Direito, DJ 26.09.2005.
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Causas de ilegitimidade da alegação de suspeição à luz

Não se considerará o juiz suspeito quando, mesmo caracterizada alguma das 
hipóteses previstas no art. 145, tal situação tenha sido provocada pela parte que argui a 
suspeição (art. 145, § 2.º, I) ou, ainda, no curso do processo tenha praticado ato incom-
patível com essa sua reação. Isto é, que “signifique manifesta aceitação do arguido”.

O NCPC, a partir do princípio da boa-fé no âmbito do processo, afasta o 
comportamento contraditório da parte. Tendo provocado a situação de suspeição 
ou praticado ato aceitando a presença do magistrado na causa, a arguição será con-
siderada ilegítima.

PROCEDIMENTO PARA SUSCITAR O IMPEDIMENTO E A 

SUSPEIÇÃO (EM PRIMEIRO GRAU E NOS TRIBUNAIS)

O NCPC não contemplou as exceções. Diferentemente do que ocorria no 
regime anterior, a suspeição ou impedimento não são mais arguidos por essa via. 
Caberá à parte suscitá-las em “petição específica dirigida ao juiz do processo”.

Deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze dias) contados do conhecimento do 
fato. Sempre lembrando, porém, que o impedimento, por ser questão de ordem pú-
blica, poderá ser suscitado pela parte em qualquer oportunidade.

Nessa petição, indicará os fundamentos da recusa, já podendo instruí-la com 
todos os documentos necessários para provar suas alegações. É possível a produção 
de prova oral, motivo pelo qual é desejável que desde o início também já apresente 
o rol de testemunhas.

Recebida a arguição de impedimento ou suspeição, o magistrado primeiro 
deverá suspender o processo. Embora o procedimento instituído no capitulo des-
tinado a disciplinar o tema não trate da suspensão nesse momento (pelo contrário, 
indica que caberá ao tribunal, de ofício, avaliar a adoção desse efeito quando pro-
cessar a arguição – art. 146, §2

º) é o que se extrai da letra do art. 313, inc. II: a arguição do impedimento ou 
suspeição por si só já enseja a suspensão do processo.

Ao analisar a arguição, uma vez suspenso o processo, terá, então, duas alter-
nativas: a primeira é reconhecer sua procedência. Se assim o fizer, determinará de 
imediato a remessa dos autos a seu substituto; a outra, é discordar do impedido ou 
da suspeição que lhe está sendo imputada. Nesse caso, determinará a atuação da 
arguição em apartado e, dentro do prazo de 15 (quinze) dias dessa decisão, apresentará 
suas razões de defesa, com os documentos que entender pertinentes. Uma vez forma-
do o contraditório, remeterá o incidente ao tribunal.
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Nesse momento, então, se deliberará novamente sobre a continuidade ou não 

processo: caberá ao relator decidir os efeitos em que o recebe o incidente. Atribuindo-lhe 
efeito suspensivo, o processo principal permanecerá sobrestado até seu julgamento.

Caso venha a ser julgado procedente, o tribunal adotará três providências. A pri-
meira será fixar o momento a partir do qual o juiz não poderia mais ter atuado na causa. 
Esse termo é importantíssimo, porque dele depende a higidez dos atos praticados 
pelo órgão judicial no processo. A partir dessa definição, declarará a nulidade dos 
atos do juiz. Serão nulos todos aqueles praticados quando já presente o motivo de impe-
dimento ou suspeição.

Por fim, a terceira providência é a mais simples: acolhido o incidente, o juiz 
também será condenado ao pagamento das custas processuais.

Definido o incidente, o tribunal ainda ordenará a remessa dos autos principais 
ao substituto legal do juiz afastado da causa.

Já nos tribunais, o NCPC não é claro a respeito do procedimento para argui-
ção da suspeição e impedimento de desembargadores e ministros. A parte deverá 
fazê-lo por meio de “petição fundamentada” e na primeira oportunidade na qual lhe 
couber falar nos autos (art. 148, § 1.º). É claro que, a primeira oportunidade após 
ter tido ciência da causa de impedimento ou suspeição. Antes disso, obviamente, 
não terá como argui-la.

O procedimento em si, porém, deverá ser disciplinado pelo regimento interno 
do respectivo tribunal (art. 148, § 3.º).

EXTENSÃO DOS MOTIVOS DE IMPEDIMENTO E 

SUSPEIÇÃO A OUTROS SUJEITOS DO PROCESSO

A arguição de impedimento e suspeição não fica restrita à figura do magistra-
do. Nisso, não há novidades. O CPC/1973 já previa algo semelhante. A diferença 
do atual regime está nos sujeitos alcançados pela regra.

Agora os auxiliares da justiça se submetem às causas de impedimento ou sus-
peição, assim como, de maneira geral, todos os demais sujeitos imparciais do processo.

Os auxiliares aparecem exemplificados no Código de Processo Civil. São, 
como regra, as pessoas cujas atribuições estejam determinadas pelas normas de or-
ganização judiciária, para auxílio na atividade jurisdicional: escrivão, chefe de se-
cretaria, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, 
mediador, conciliador judicial, partidor, distribuidor, contabilista e o regulador de 
avarias (art. 149).

O NCPC, porém, vai além. Não só os auxiliares da justiça (os quais, por óbvio, 
precisam ser imparciais), mas, também todo e qualquer outro sujeito imparcial do 
processo. Com isso, o legislador “foi cuidadoso, deixando uma válvula aberta para o 
caso de, além dos auxiliares já especificados no art. 149, haver outros, previstos em 
leis esparsas, bem como surgirem, ao longo do tempo, outras atribuições de apoio 
ao juiz”.30

30 Wambier, Teresa Arruda Alvim e Outros. Primeiros comentários ao novo código de Pro-
cesso civil, Ed. RT, 2015, p. 291.
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IV
A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES 

JUDICIAIS NO NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL

Fabiana Patrícia Borgonhone31

INTRODUÇÃO

A despeito da fundamentação das decisões judiciais possuir raiz constitucio-
nal, com o advento do CPC, o legislador infraconstitucional elencou o dever de 
fundamentação como uma norma fundamental do processo civil.

A exigência do legislador em impor uma fundamentação adequada é pres-
suposto de um Estado Democrático Constitucional. Garante um processo justo, 
com participação e colaboração ativa das partes, capaz de dar maior previsibilidade, 
confiança e segurança jurídica.

O presente trabalho procura abordar o regime da fundamentação das decisões 
judiciais, por meio de uma análise objetiva do § 1º e seus incisos do art. 489, do 
CPC, traçando algumas ideias e premissas sobre o que se considera por decisão 
fundamentada, assentando, porém, que nem toda decisão com fundamentação tida 
por insuficiente levará a invalidade do ato.

31 Mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual de Maringá. Professora Colaboradora do 
Curso de Bacharelado em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora da Escola 
da Magistratura do Paraná - EMAP/PG.
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NOÇÕES GERAIS

É sabido que a motivação das decisões judiciais, identificado em nosso sistema 
como princípio constitucional32 e um direito fundamental do jurisdicionado33, é 
acima de tudo uma garantia do devido processo legal e uma manifestação do Esta-
do Democrático de Direito34.

Neste contexto, o dever de fundamentação com a chegada do CPC/2015 pas-
sou a ser inserido nas “normas fundamentais do processo civil”, sendo que o art. 11 
praticamente reproduz a regra prevista no art. 93, IX, da CF no sentido de que é 
nula a decisão que não seja fundamentada.

Em linhas gerais, e adotando o conceito de Medina, pode-se dizer que “funda-
mentar é apresentar, racionalmente, as bases fáticas e jurídicas da decisão”35.

Por sua importância, a fundamentação da decisão judicial tem uma função 
endoprocessual e outra extraprocessual36.

O CPC/73 no capítulo que tratava sobre a sentença disciplinava sucintamente 
apenas os seus elementos essenciais: relatório, fundamentação e dispositivo, sendo 
que em relação à fundamentação, o legislador dizia que o juiz deveria analisar as 
questões de fato e de direito.

O CPC atual, por sua vez, inova ao criar regras específicas sobre a fundamen-
tação das decisões judiciais. Foi mais criterioso ao elencar no art. 489, situações em 
que não se considera fundamentada a sentença.

Quando se menciona aqui em decisão sem fundamentação, inclui-se a cha-
mada fundamentação deficiente, capaz de gerar igualmente a nulidade do pronun-
ciamento judicial.

Apesar da polêmica levantada em torno da norma, parte da doutrina preco-
niza que o art. 489 do CPC simplesmente buscou impor o cumprimento do que já 
estava contido no texto constitucional, rotulando explicitamente a prática de alguns 
vícios que se constatava em decisões tidas como “fundamentadas” 37.

32 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5. ed. rev., amp. 
e atual. São Paulo: RT, 1999. p. 72.
33 DIDIER JR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 10 ed. rev., amp. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 314.
34 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação das decisões judiciais como garantia 
inerente ao Estado de Direito. In: Temas de Direito Processual. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1988. p. 88-90.
35 MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015. p. 687.
36 “Sob a perspectiva endoprocessual, a fundamentação tem as funções de convencer as partes de que 
o juiz apreciou com seriedade o material fático-probatório existente no processo e permitir às partes a 
impugnação da sentença, e ao Judiciário o controle da sentença pelas instâncias superiores.
(...) À luz da perspectiva extraprocessual, a fundamentação liga-se à fisionomia do Estado Demo-
crático de Direito, tendo a função política de permitir o controle difuso da atividade jurisdicional”. 
OLIANI, José Alexandre Manzano. Sentença no Novo CPC. São Paulo: RT, 2015. p. 47.
37 THEODORO JÚNIOR, Humberto. NUNES, Dierle. BAHIA, Alexandre Melo Franco. PE-
DRON, Flávio Quinaud. Novo CPC - Fundamentos e sistematização. 3ª ed. rev. atual. e ampl. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016. p. 328.
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De toda a sorte, fala-se hoje em uma teoria da decisão judicial. E não é só. 
Particularmente, a exigência do legislador em buscar uma fundamentação adequada 
é importante para o sistema de precedentes do common law que vem sendo grada-
tivamente incorporado ao nosso direito como técnica decisória, agora introduzido 
de forma mais sistematizada pelo CPC.

Além disso, possui como efeito direto dar maior previsibilidade, confiança e 
segurança jurídica, ainda mais quando em nosso ordenamento jurídico há muitas 
normas principiológicas, conceitos jurídicos indeterminados e inúmeras regras vei-
culadores de cláusulas gerais.

Por conseguinte, diante da importância que o tema representa ao nosso siste-
ma judicial, é indubitável fincar, em linhas gerais, algumas ideias e premissas sobre 
o que se considera por decisão fundamentada.

DECISÕES SEM FUNDAMENTAÇÃO

Consoante mencionado, o CPC utilizou como técnica enumerar situações em 
que se considera que uma decisão judicial carece de fundamentação, as quais estão 
previstas em seis incisos no art. 489, § 1º.

Como enfatiza Wambier “o § 1º com certeza é inovação digna de nota, pois 
diz que a garantia da fundamentação das decisões judiciais, de índole constitucio-
nal, não se tem por satisfeita, se a fundamentação não atender certos parâmetros de 
qualidade. Ou seja, não é qualquer fundamentação que satisfaz38.

Para a doutrina, o rol das hipóteses descritas no dispositivo legal é meramente 
exemplificativo39.

Se, concretamente, a sentença não responder, por completo, aos argumentos 
utilizados pelas partes e pelos intervenientes, prestando jurisdição de forma 
defasada, por qualquer que seja o motivo, ainda que não elencado no dispo-
sitivo, a sentença não estará fundamentada, sendo, portanto, nula. O § 1º do 
art. 489, estabelece, na verdade, parâmetros e orientações, dando exemplos 
de como deve ser fundamentada a sentença e, de resto, qualquer decisão ju-
dicial40.

38 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. RIBEIRO, Leonardo 
Ferres da Silva. MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo Código de 
Processo Civil, artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 793.
39 Enunciado n. 303 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): As hipóteses descritas 
nos incisos do §1º do art. 499 são exemplificativas.
40 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JR. Fredie. TALAMINI. Eduardo. DANTAS, Bru-
no. Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 1232.
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Decisão judicial a que se refere o legislador não é apenas a sentença. Abrange 

qualquer tipo de pronunciamento judicial com conteúdo decisório.Vejamos então 
as situações apresentadas no dispositivo legal.

De acordo com o inciso I, do § 1º, do art. 489, o órgão julgador em sua funda-
mentação não pode se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase do ato normati-
vo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida.

Assim, não basta repetir o texto normativo. O julgador não pode deixar para 
as partes a tarefa de decifrar o motivo pelo qual uma lei é aplicável.

É necessário justificar, por meio de uma atividade interpretativa, porque o ato 
normativo tem sua incidência sobre os fatos da causa. “É preciso analisar se e de que 
modo a norma jurídica extraída do texto incide sobre aqueles fatos”41.

O inciso II do § 1º, do art. 489 possui estreita sintonia com o inciso I, quando 
considera não fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indetermi-
nados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Conceitos jurídicos indeterminados são aqueles constituídos por termos va-
gos, de acepção aberta, e que dizem respeito a objeto não muito definido por eles 
mesmos. Como exemplos de tais termos em nosso sistema, encontramos “preço 
vil”, “hipossuficiente”, “interesse público”, “repercussão geral”, “dever de boa-fé” etc.

Neste contexto, enquadra-se também os textos normativos que constituam as 
chamadas cláusulas gerais. Segundo Didier:

Cláusula geral é uma espécie de texto normativo, cujo antecedente (hipótese 
fática) é composto por termos vagos e o consequente (efeito jurídico) é in-
determinado. Ela se caracteriza por apresentar um grau de indeterminação 
maior que o texto normativo que contém apenas conceitos indeterminados. 
Isto porque ela, além dos conceitos vagos que compõe a sua hipótese de inci-
dência, é indeterminada também quanto à consequência jurídica da própria 
incidência 42.

Assim, quando a indeterminação está no consequente normativo, diz-se que o 
texto legal é uma cláusula geral. São alguns exemplos “função social da proprieda-
de”, “poder geral de cautela”, “boa fé”.

Em tais situações, o juiz deve revelar sob o aspecto jurídico o que compreende 
do enunciado que contenha conceitos indeterminados ou que constituam cláusulas 
gerais, indicando as razões concretas que justificam sua aplicação ao caso.

Como referência pode-se utilizar uma demanda que vise à anulação de uma 
cláusula contratual. Esta demanda não pode ser julgada com base na mera alegação 
de que a parte violou “o dever de boa fé contratual” previsto nos arts. 113 e 422 do 
Código Civil. É imprescindível que no corpo da fundamentação esteja presente o 

41 DIDIER JR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Ob. cit. p. 329.
42 Idem. Ibidem. p. 329
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que se entende por boa-fé, e quais foram as atitudes da parte prejudicada que não 
atenderam a essa exigência de direito privado43.

O inciso III do § 1º, do art. 489, tem por escopo evitar as chamadas decisões 
padronizadas ou genéricas, que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

A aplicação pura e simples de expressões do tipo “a pretensão deduzida na 
inicial encontra amparo no ordenamento jurídico”, “o autor comprovou o fato cons-
titutivo do seu direito”, sem a menor identificação com a questão fática e jurídica 
decidida, evidentemente não atendem à exigência de motivação.

O julgador na sua decisão tem que promover o exame do caso concreto sob a 
ótica dos fatos e dos fundamentos deduzidos na causa, promovendo as razões do 
seu convencimento.

Mesmo nas demandas repetitivas, em que há afinidades nas questões de fato 
e de direito, o enfoque deve ser individualizado, observando-se as particularidades 
do caso concreto.

A decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo ca-
pazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, também é exemplo 
de decisão não fundamentada, conforme se observa da regra do inciso IV do §1º, 
do art. 489.

Este dispositivo tem ligação direta com o princípio do contraditório.
Em sua visão atual, o princípio do contraditório assegura aos sujeitos interes-

sados no resultado do processo o direito de participar com influência na formação 
do seu resultado, além de assegurar que não haverá decisões-surpresas44.

Parte da doutrina vem sustentando que o dispositivo trouxe como consequên-
cia a mudança de um sistema de motivação de decisões judiciais da fundamentação 
suficiente para um sistema de fundamentação completa ou exauriente45.

Na fundamentação exauriente, o juiz é obrigado a enfrentar todas as alegações 
das partes, enquanto que na fundamentação suficiente basta que enfrente e decida 
todas as causas de pedir do autor e todos os fundamentos de defesa do réu. Para 
Neves “como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados 
em várias alegações, na fundamentação suficiente o juiz não é obrigado a enfrentar 
todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do 
fundamento de defesa”46.

Assim, na fundamentação suficiente o julgador tem liberdade para analisar 
e resolver somente as questões que sejam relevantes para a solução da causa. Tal 

43 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 
respostas no processo civil. São Paulo: RT, 2015. p. 301.
44 “Este direito de participação com influência não se resume à garantia de que as partes poderão 
manifestar-se ao longo do processo (direito de falar), mas também – e principalmente – à garantia de 
que serão ouvidas (direito de ser ouvido, right to be heard). Em outroS termos, significa que as partes 
do processo têm direito à consideração de seus argumentos (recht auf berücksichtingung). CÂMARA, 
Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 279.
45 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. São 
Paulo: Método, 2015. p. 7.
46 Idem. Ibidem. p. 7.
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modelo vem sendo referendado pelos Tribunais superiores, mas que diante da novel 
legislação, demandará uma releitura47.

Apesar do pânico que esse inciso vem causando em parte da magistratura, 
o dispositivo deixou uma margem ao juiz quando estipula que a exigência de en-
frentamentos se limita aos argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento 
judicial.

Ou seja, é afastada da exigência de enfrentamento os argumentos irrelevantes 
e impertinentes ao objeto da demanda, liberando o magistrado da atividade valora-
tiva supérflua ou inútil. Didier também sustenta que:

Para acolher o pedido do autor, o juiz não precisa analisar todos os funda-
mentos da demanda, mas necessariamente precisa analisar todos os funda-
mentos de defesa do réu; já para negar o pedido do autor, o magistrado não 
precisa analisar todos os argumentos da defesa, mas precisa analisar todos os 
fundamentos da demanda48.

Como exemplo, tem-se uma demanda em que o Réu invoca ilegitimidade de 
parte, prescrição e pagamento. Acolhida a alegação de ilegitimidade, o juiz não pre-
cisa examinar as alegações de prescrição e, ainda, de pagamento, mas para acolher a 
alegação de ilegitimidade, deverá, então, ter analisado todas as questões invocadas 
em sentido contrário.

A exigência, portanto, é de que a decisão analise todos os fundamentos da tese 
derrotada, seja ela invocada pelo autor ou pelo réu.

Mas a regra, ainda, comporta temperamentos. Se houver precedente obrigató-
rio aplicável ao caso, o juiz não precisa analisar argumentos que já foram analisados 
quando da formação do precedente.

O inciso V do § 1º do art. 489 estabelece que a decisão não pode se limitar 
a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fun-
damentos.

É preciso estabelecer uma contraposição entre o contexto em que o preceden-
te surgiu e o caso concreto, vale dizer, investigar a situação fática em que foi criado 
o precedente.

A mera transcrição de um enunciado de súmula, sem a avaliação de pertinên-
cia da sua aplicação ao quadro fático estabelecido na demanda, por exemplo, é insu-
ficiente. “Assim como o juiz precisa interpretar o texto legal para verificar se os fatos 

47 Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em 
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes 
e imprescindíveis à sua resolução. STJ. REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 
Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino 
Zavascki, DJ de 28/6/2007.
48 DIDIER JR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Ob. cit. p. 336.
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concretos se conformam à sua hipótese normativa, cumpre-lhe também interpretar 
o precedente para verificar a adequação da situação concreta à sua ratio decidendi”49.

Um ponto relevante é que se o precedente invocado (obrigatório ou persua-
sivo) vier apoiado em fundamento jurídico que não foi aventado no caso sob jul-
gamento, cabe ao juiz observar o art. 10, do CPC, instando previamente as partes 
para o contraditório.

Por fim, a decisão também não pode deixar de seguir enunciado de súmula, 
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou a superação do entendimento 
(overruling)50.

É o que diz o art. 489, § 1º, VI, que de certa forma, complementa o dispositivo 
anterior.

Ora, o juiz deve apontar as diferenças fáticas que justificam a não aplicação do 
precedente ou enunciado de súmula no caso concreto ou que informe a superação 
do precedente invocado. Essa exigência, porém, somente se aplica aos precedentes 
obrigatórios, com eficácia vinculante, identificados no art. 927, do CPC. A saber, 
decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, súmulas vincu-
lantes, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, 
julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos, enunciados das sú-
mulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, 
orientação do Plenário e do Órgão Especial do STJ e do STF.

49 Idem. Ibidem. p. 339
50 “O distinguishing é, em verdade, a não coincidência fática ou jurídica quanto à ratio decidendi da 
súmula, jurisprudência ou precedente. Essa diferenciação, de modo a autorizar decisão em sentido 
diverso do entendimento jurisprudencial firmado, deve ser devidamente detalhada, sem o quê incidirá 
nulidade por ausência de fundamentação. O overruling, por sua vez é a superação do precedente, o 
que, segundo parcela expressiva da doutrina, somente pode ser levada a efeito pela Corte firmadora 
da súmula, jurisprudência ou precedente - vedada aos juízos inferiores. Isso quer dizer que os juízes 
e tribunais submetidos ao precedente e à jurisprudência vinculante só podem deixar de aplicá-los se 
invocarem distinções: não podem fazê-lo a título de superação do precedente ou da jurisprudência 
vinculante” (MARINONI, 2015, p. 494). Em igual sentido Amaral, que entende: “(...) Não parece ser 
da lógica da sistemática instituída pelo atual CPC a possibilidade de as instâncias inferiores anteci-
parem a superação dos precedentes (antecipatory overruling), sendo mais consentâneo com o sistema 
atual a necessidade do próprio órgão julgador que originou o enunciado de súmula, a jurisprudência 
ou o precedente rever seu posicionamento para que estes se possam considerar superados” (2015, p. 
594). Assim, idêntica a situação fática, não cabe o afastamento do precedente, por juízo jurisdicional-
mente inferior àquele que firmou o precedente. Evidentemente, se já tiver havido o overruling pela 
Corte competente, tocará ao magistrado destacar isso na sentença, de forma a deixar de aplicar tal ar-
gumento, quando invocado pelas partes. ALVES, Francisco Glauber Pessoa. Fundamentação judicial 
no Novo Código de Processo Civil in Revista de Processo, vol. 253. 2016, p. 57 - 108.
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NEM TODA DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO 

INSUFICIENTE LEVARÁ À INVALIDADE DO ATO

A sistematização e a exigência trazidas pelo CPC para fins de fundamenta-
ção de qualquer decisão judicial, incluindo aqui a decisão interlocutória, reclamará 
do magistrado obviamente atuação e esforço redobrados, sob pena de acarretar na 
invalidade da decisão, o que pode comprometer e retardar ainda mais a entrega da 
prestação jurisdicional.

A situação acaba se agravando ainda mais quando a interpretação que se pro-
cura dar sobre a exigência da fundamentação é exacerbada em eventos onde pre-
domina o público de advogados, como se percebe em alguns dos enunciados do 
Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Em contraposição a esse preciosismo defendido por alguns doutrinadores, 
tem-se os eventos da magistratura, como os organizados pela ENFAM, cuja ideia 
ao procurar adotar uma fundamentação suficiente e não exaustiva em razão do 
volume de trabalho existente, acaba em alguns dos pontos defendidos, também por 
meio de enunciados interpretativos, esvaziando o dispositivo legal.

Neste confronto de ideias, é preciso um pouco de equilíbrio e racionalidade.
É bem verdade que o descumprimento do § 1º do art. 489, do CPC em qual-

quer de um dos seus incisos constitui vício de ausência de fundamentação.
A hipótese que se conjectura a analisar aqui é aquela em que a motivação ado-

tada não foi suficientemente adequada, quando por exemplo o magistrado se omite 
a enfrentar alguns dos argumentos suscitados pela parte derrotada como relevante 
ao objeto da demanda. Ou, ainda, quando deixa de valorar algum meio de prova 
produzido no processo ou quando não indica porque a prova produzida pela parte 
vencida foi incapaz de convencê-lo51.

Na realidade, os exemplos mencionados constituem as situações de vícios de 
fundamentação que mais se constatam na prática forense.

Entretanto, independentemente de como a jurisprudência vai se comportar, 
em tais situações, já que sob a ótica do CPC/73 considerava como devidamente 
motivada a decisão com fundamento suficiente, é preciso encarar o tema sob a ótica 
do sistema de nulidades inerente ao processo civil.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a invalidade processual somente pode 
ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual e a existência de 

51 Conforme analisado, o rol das hipóteses do § 1º do art. 489 é exemplificativo. Neste aspecto, tem-se 
como decisão não fundamentada adequadamente, sob o seu aspecto substancial, o fato do juiz deixar 
de analisar porque as provas produzidas pelo derrotado não o convenceram ou valorar e destacar ape-
nas o material probatório que sustenta a tese vencedora. DIDIER JR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Ob. cit. p. 342.
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prejuízo. “É desnecessário, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar-se a 
nulidade de um ato, não tendo havido prejuízo da parte”52.

A regra é aplicável mesmo que se trate de nulidade absoluta ou aquela decor-
rente de lei53. A questão polêmica a ser enfrentada é o definir o que venha a ser 
prejuízo.

A doutrina considera que “há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato 
atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucio-
nal para que o prejuízo se presuma. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma 
norma, deverá ser demonstrado caso a caso”54.

Diante de tais conceitos, pode-se afirmar que a sentença que porventura omi-
tir-se em analisar todas as questões suscitadas pelas partes não produz prejuízo, 
porquanto as partes poderão interpor apelação e o Tribunal, devido à dimensão 
vertical do efeito devolutivo desse recurso, poderá examinar as questões não enfren-
tadas pela sentença55.

Com isso, não há que se anular uma sentença, caso a mesma venha a deixar de 
analisar de todos os argumentos de fato e de direito trazidos pelas partes.

Neste caso, inexistirá a violação ao contraditório, porque as partes dispõem 
do recurso de apelação, que tem efeito devolutivo amplo, igualmente previsto no 
art. 1013 do CPC, e portanto, mantém viva a discussão sobre as questões que, na 
ótica do recorrente, sejam importantes para a solução da causa, mas sobre as quais 
a sentença não se pronunciou56.

Assim, diante do regramento que permeia o atual sistema processual, revela-se 
incabível decretar a nulidade de uma sentença, por falta de prejuízo, que eventu-
almente não analise de todos os argumentos de fato e de direito trazidos pelas 
partes57.

52 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 4 ed. rev. e ampl. São 
Paulo: RT, 1997, p. 141.
53 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidade processual e instrumentalidade do processo in 
Revista de Processo. São Paulo: RT, 1990, n. 60, p. 35-36.
54 DIDIER JR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Ob. cit. p. 404.
55 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Omissão judicial e embargos de declaração. 2. Ed. São Paulo: 
RT, 2014. p. 137.
56 OLIANI. José Alexandre Manzano. Ob. cit. p. 46
57 Para a parte prejudicada, a discussão não traz muita diferença, visto que o Tribunal mesmo que 
venha a decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação é obrigado a decidir desde logo 
o mérito, salvo a necessidade de instrução probatória, nos termos do art. 1013, § 3º, IV, do CPC. Mas 
do ponto de vista prático, a questão ganha relevo, pois dispensa do julgador ad quem analisar exausti-
vamente novamente todos os contornos da lide, com a substituição de uma nova decisão, incluindo os 
pontos que não foram impugnados no recurso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O art. 489, § 1º, do CPC, ao procurar impor uma motivação exauriente e não 
mais suficiente, deixou uma margem ao juiz quando estipula que a exigência de 
enfrentamentos se limita aos argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento 
judicial; que a decisão deve analisar somente todos os fundamentos da tese derrota-
da, seja ela invocada pelo autor ou pelo réu; e que se houver precedente obrigatório 
aplicável ao caso, o juiz não precisa analisar argumentos que já foram analisados 
quando da formação do precedente.

Ademais, mesmo que a motivação adotada na sentença não for suficiente-
mente adequada, quando por exemplo o magistrado se omite a enfrentar alguns dos 
argumentos suscitados pela parte derrotada como relevante ao objeto da demanda, 
ou, ainda, quando deixa de valorar algum meio de prova produzido no processo 
ou quando não indica porque a prova produzida pela parte vencida foi incapaz de 
convencê-lo; não será o caso de reconhecer como nula ou inválida a decisão, por au-
sência de prejuízo, na medida que as partes poderão interpor apelação e o Tribunal, 
devido à dimensão vertical do efeito devolutivo desse recurso, poderá examinar as 
questões não enfrentadas pela sentença.
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V
SOBRE A DISCIPLINA JURÍDICA 

DE “ASTREINTES” NO NCPC

Flori Antonio Tasca 58

INTRODUÇÃO

Honrado aceitei participar desta coletânea de estudos jurídicos – homenagem 
ao eminente processualista Luiz Rodrigues Wambier, sob a coordenação do ilus-
tre professor Kleber Cazzaro – e o faço na esperança de contribuir para a reflexão 
e o debate de tema relevante, no contexto do vigente Código de Processo Civil 
(NCPC).

Há dois anos participei de semelhante publicação59, com artigo sobre a temá-
tica (hoje retomada) da multa diária (cominatória/inibitória), o conhecido instituto 
jurídico “astreintes”. No trabalho anterior, investiguei a jurisprudência predominan-
te do Superior Tribunal de Justiça (STJ), via recorte temporal, vale dizer, decisões 
publicadas no sítio oficial do STJ na “internet”, no 2º semestre de 2013, nas quais 
se discutia a manutenção e a revisão de valores de multas cominatórias, arbitrados 
em instâncias ordinárias.

O presente estudo, embora esteja fundamento nas conclusões da pesquisa an-
terior, adota outra abordagem, mais de ordem qualitativa. Pretendo, pois, suscitar 
reflexões fundamentais, dada a prática associada ao instituto jurídico “astreintes” 
estar distante de seus fins, enunciados com entusiasmo na predominante doutrina 
nacional.

58 Diretor Científico do Instituto Flamma. Titular de Tasca Advogados, OAB PR 756. Doutor em 
Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Integra o Instituto dos Advogados 
do Paraná e o Centro de Letras do Paraná. Foi Professor Adjunto no Setor de Ciências Jurídicas da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (1998-2004).
59 TASCA, Flori Antonio. “Astreintes”: entre a coerção e a “premiação”. In: CAZZARO, Kleber 
(org.). Reflexões teóricas sobre direito material e processual. Estudos jurídicos em homenagem ao 
jubilei de diamante da criação da Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa. Blumenau: Legere/
Nova Letra, 2014, pp. 227-248.
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O texto aborda tema atual e polêmico, vincado ao princípio da efetividade 

do processo, em especial quanto a decisões mandamentais. Tomo a liberdade, pois, 
de apresentar à reflexão e ao debate da comunidade jurídica nacional, lineamentos 
básicos do instituto, em cotejo com os equívocos da prática forense associada.

Trata-se, como sempre, de um convite à reflexão.

PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO CIVIL

O NCPC incorporou o instituto jurídico “astreintes”, já previsto no CPC/73. 
Na origem, advém do direito francês a ideia de multa deferida judicialmente, em 
prol da efetividade de provimentos mandamentais, emanados, em geral, da impo-
sição de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. A incidência da multa visa 
o cumprimento de ordens judiciais, restando beneficiado, com seu pagamento, o 
litigante prejudicado. 60

O instituto está positivado nos artigos 536 e 537 do NCPC. Antes, o Código 
de Defesa do Consumidor (CDC) já o previa (artigo 84, §§ 3º e 4º) para atribuir 
efetividade a ordens deferidas em processos judiciais decorrentes de relações de 
consumo. A multa diária também é cabível nos processos dos Juizados Especiais 
Cíveis, como fixado no artigo 52, V, da Lei 9.099/1995. Com base nesse amplo 
arcabouço legislativo, outras searas do direito têm recorrido ao instituto, como o 
Direito do Trabalho 61 e o Direito Administrativo, por exemplo. Como plano de 
fundo, está a necessidade de efetivação de ordens judiciais cominatórias, via coerção 
(pecuniária, no caso).

No contexto do NCPC, vale destacar, de início, a previsão do artigo 139, IV, 
pelo qual incumbe ao Juiz, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de or-
dem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Daí 
haver alargamento nas hipóteses de incidência de “astreintes”, dada sua natureza de 
medida coercitiva, passível de imposição (em tese), também nas decisões meramen-
te condenatórias.

Inobstante aventar-se tal possibilidade, o dispositivo (artigo 139, IV, CPC) 
é visto com certa reserva doutrinária, afirmando-se haver “excessos nas expressões 
empregadas” e “falta de rigor técnico”, mesmo sem comprometer “a intenção do 
preceito, que é dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cum-
primento das ordens judiciais, inclusive para a tutela de prestações pecuniárias” 62. 

60 FIGUEIRA JR., Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Juizados espe-
ciais estaduais cíveis e criminais. Comentários à Lei 9.099/95, 6 ed. São Paulo: RT, 2009, 
p. 351.
61 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Comentários ao novo Código de Processo Civil sob a 
perspectiva do processo do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, pp. 755–758.
62 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Códi-
go de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 213.
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Há ainda quem veja restrição de incidência da regra, apenas a execuções de títulos 
judiciais, excluídas as execuções fundadas em títulos extrajudiciais 63. Enfim, há 
aqueles que advertem para a previsão expressa sobre a tutela jurisdicional, relati-
vamente a cada conjunto de obrigações, ensejando que o dispositivo em comento 
(artigo 139, IV, CPC) seja interpretado com cuidado, “sob pena de, se se entender 
que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, 
pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer 
completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as 
ações de natureza condenatória” 64.

Já em torno do artigo 536, NCPC, há mais consenso, pois sua essência estava 
contida no CPC/73. Eis o teor: “no cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 
resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente” (artigo 536, NCPC), podendo ordenar, dentre outras medidas, “a impo-
sição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento 
de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar 
o auxílio de força policial” (artigo 536, § 1º, NCPC).

Conforme a dicção do artigo 537, NCPC, “a multa independe de requerimen-
to da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou 
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Perti-
nente, a propósito, a consideração doutrinária:

A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou 
do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre 
a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. 
Para que a multa possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade 
do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 
permitam alcançar seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem 
qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a 
imposição do fazer ou não fazer. 65

Trata-se, em suma, de um “típico mecanismo de preservação da autoridade do 
juiz”, 66 nas palavras consagradas de Luiz Rodrigues Wambier.

63 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 
2015, p. 241.
64 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo 
Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de 
Processo Civil – Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 264.
65 MARINONI et alli. Ob. Cit., p. 581.
66 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, vol. 2, 15 ed. São Paulo: RT, 
2015, p. 382.
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Mais: ratificando (em parte) posicionamento anterior, as questões atinentes à 

multa ficam sujeitas ao controle judicial, posto ser permitido ao juiz, de ofício ou a 
requerimento, “modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, 
caso verifique que: I. se tornou insuficiente ou excessiva; II. o obrigado demonstrou 
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumpri-
mento” (artigo 537, § 1º, NCPC). Primeiro, há de se observar a clareza da lei: “ape-
nas o valor ou a periodicidade da multa vincenda pode ser alterada” 67. Vale dizer, em 
linha de princípio, que a multa vencida não poderá ser objeto de alteração, nem para 
menos (o que tem ocorrido, amiúde), nem para mais (o que raramente se verifica). 
Logo, “a decisão que a excluir ou a rever tem efeito ‘ex nunc’, não retroagindo para 
alcançar a multa vencida e não paga” 68. Além disso, “embora a lei nada diga a res-
peito, parece possível ao juiz rever também o termo inicial da multa, pelas mesmas 
razões que o autorizam a modificar-lhe o valor” 69

Em seguida o NCPC prevê, taxativamente, que “o valor da multa será devido 
ao exequente” (artigo 537, § 2º, NCPC). A opção do legislador, em declarar o des-
tino da multa, em prol do exequente, poderia ser objeto de sérios questionamentos, 
pois, em verdade, a jurisprudência nacional, principalmente do STJ, alude a possível 
“enriquecimento sem causa” de credores de “astreintes”, como razão suficiente para 
decotar valores totais, esvaziando (às vezes por completo) o propósito coercitivo do 
instituto 70. Quiçá alternativas pudessem ser pensadas, para restringir os constan-
tes e injustificáveis cortes de valores, como, por exemplo, a destinação de parte do 
“quantum” a instituições beneficentes. Mas tal dependeria (por óbvio) de alteração 
legislativa, improvável neste momento incipiente de vigência do NCPC.

Outra questão, outrora controversa em doutrina e jurisprudência, foi pruden-
temente contemplada na novel legislação: “a decisão que fixa a multa é passível de 
cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levanta-
mento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (artigo 
537, § 3º, NCPC). A previsão põe “pá de cal” sobre tormentosa discussão, vale 
dizer, embora seja possível ao credor levantar a integralidade da multa apenas após 
a decisão de mérito tornar-se definitiva, o fato de haver execução provisória é, por 
si, suficiente para “incentivar” o cumprimento dos mandamentos. Convém lembrar, 
porém, que “se houver julgamento definitivo desfavorável à parte beneficiada pela 
multa, não poderá haver execução”, ou seja, “não será devida a multa, mesmo que 
descumprida, se o pedido, a final, for julgado improcedente”71.

67 MEDINA. Ob. Cit., p. 858.
68 WAMBIER et alli. Ob. Cit., p. 892.
69 WAMBIER, Ob. Cit., p. 383.
70 Segundo WAMBIER et alli, tal solução “tem a desvantagem de esbarrar quase sempre num limi-
te: o receio de servir de fonte de enriquecimento sem causa para o autor. Tal receio tem, na prática, 
limitado sobremaneira o valor das multas e, com isso, enfraquecido o seu caráter coercitivo” (Ob. Cit., 
p. 892).
71 “Idem”, p. 893.
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Na dimensão temporal, “a multa será devida desde o dia em que se configurar 
o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que 
a tiver cominado” (artigo 537, § 4º, NCPC).

Quanto a isso, restou implicitamente acolhida a posição cristalizada na Sú-
mula de Jurisprudência Predominante do STJ, verbete 410, pelo qual “a prévia in-
timação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa 
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Ou seja, não basta que a 
parte seja intimada por intermédio de advogado constituído, sendo exigida a inti-
mação pessoal do obrigado, sob pena de não restar este vinculado ao cumprimento 
da ordem 72.

Finalmente, as previsões do artigo 537, NCPC, são aplicáveis, “no que couber, 
ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de 
natureza não obrigacional” (artigo 537, § 5º, NCPC). Tais seriam “aqueles deveres 
positivos ou negativos que decorrem da lei e não de um vínculo obrigacional (von-
tade das partes)”73.

Em perspectiva doutrinária, a concepção clássica e genérica de “multa”, advém 
da “pena pecuniária”, ou “a sanção imposta à pessoa, por infringência à regra ou ao 
princípio de lei ou ao contrato, em virtude do que fica na obrigação de pagar certa 
importância em dinheiro” 74.

Mas, a natureza jurídica do instituto “astreintes”, transpõe o “status” sancio-
natório (embora também manifesto), para consubstanciar concomitante cunho 
coercitivo, hábil (em teoria) a forçar o cumprimento ou a desestimular a desobe-
diência de ordens judiciais 75. Logo, a multa diária visa a atuação sobre a vontade 
do obrigado, compelindo-o a respeitar o comando judicial 76. Assim, o magistrado 
arbitra a multa pecuniária, a qual será suportada “pelo sujeito passivo em caso de 
desobediência da ordem, objetivando vencer a possível resistência do sujeito passivo 
da demanda” 77.

Decorre daí que os valores, arbitrados a título de “astreintes”, devem ser con-
sentâneos com a força coercitiva que se pretende imprimir. Consoante o propósito 
implícito ao instituto, a multa deve ter “valor exagerado”, pois só assim conterá 
potencial coercitivo, apto a induzir o devedor a cumprir a ordem. Dito de outra 
maneira:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza ini-
bitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pen-

72 MARINONI et alli. Ob. Cit, p. 583.
73 WAMBIER et alli. Ob. Cit., p. 893.
74 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, vol. III, 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 218.
75 MIRAGEM, Bruno; MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman. Comentários 
ao Código de Defesa do Consumidor, 2 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 1.023.
76 PRICOLI, Marcela. “Astreintes”: considerações sobre a origem e o desenvolvimento 
do instituto. Disponível em http://jus.com.br
77 FIGUEIRA JR. Ob. Cit., p. 351.
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sando no pagamento. O objetivo das “astreintes” não é obrigar o réu a pagar 
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A 
multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu in-
tento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir 
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da 
multa fixada pelo juiz. 78

Tal posicionamento é dominante em âmbito doutrinário 79, certo também que 
se o valor da multa deve ser fixado de maneira apta a cumprir a função de “me-
canismo de pressão sobre a vontade do devedor”, a totalidade de “astreintes” não 
estará limitada “ao valor da obrigação que está sendo executada”.80 A partir daí cabe 
questionar: há critérios legais para o juiz “dosar” (quantificar) a multa? A resposta 
era negativa à luz do CPC/73 e continua a mesma, hoje. Tanto quanto na fixação 
de valores pertinentes a reparação por danos extrapatrimoniais, a mensuração de 
“astreintes” é deferida ao “prudente arbítrio do juiz” 81, circunstância afirmada no 
REsp 1.033.274-MS82. Logo, “não há fórmula predefinida para a multa, que deverá 
ser fixada, caso a caso, conforme a situação concreta” 83.

Como dito, os tribunais sinalizam (há muito) na mesma direção, como exem-
plifica o AgrG/Ag/Resp 412.521-RJ 84, no qual o sodalício afirmou incumbir “ao 
magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizan-
do-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação 
que entender aplicável ao caso”.

O mesmo tribunal, em outra ocasião, ao julgar o Resp 1.401.198-GO 85, des-
tacou que, “em cada caso, deve o julgador guiar-se por variáveis como poder fi-
nanceiro do ofensor e da vítima, grau de reprovabilidade da conduta, manutenção 
da eficácia das decisões judiciais, etc”. Semelhante fundamentação foi arguida no 
AgRg/Ag 1.416.127-SC 86.

A propósito, tanto em cuidadoso olhar sobre as decisões do STJ, quanto em 
atenção aos precedentes dos tribunais de origem – em geral reproduzidos no bojo 

78 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comenta-
do e legislação extravagante, 11 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 702.
79 “A multa deve ser fixada em valor elevado, a ponto de exercer efetivo papel coercitivo”. MEDINA, 
Ob. Cit., p. 857.
80 WAMBIER, Ob. Cit., p. 382.
81 TASCA, Flori Antonio. Responsabilidade civil. Dano extrapatrimonial por abalo de 
crédito, 3 ed. Curitiba: Juruá, 2000, pp. 209-213.
82 BRASIL. STJ. Resp 1.033.274-MS. J.: 06.08.2013. 4ª Turma. Rel.: Min. Luis Felipe 
Salomão. Disponível em www.stj.jus.br
83 WAMBIER et alli. Ob. Cit., p. 892.
84 BRASIL. STJ. AgRg/Ag/Resp 412.521-RJ. J.: 03.12.2013. 2ª Turma. Rel.: Min. Hum-
berto Martins. Disponível em www.stj.jus.br
85 BRASIL. STJ. Resp 1.401.198-GO. J.: 24.09.2013. 3ª Turma. Rel.: Min. João Otávio de 
Noronha. Disponível em www.stj.jus.br
86 BRASIL. STJ. AgRg/AI 1.416.127-SC. J.: 20.08.2013. 3ª Turma. Rel. Min. João Otávio 
de Noronha. Disponível em www.stj.jus.br
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das decisões do colegiado superior – praticamente inexistem alusões aos critérios 
usados para arbitrar “astreintes”, bem assim para elevar ou diminuir valores. Ade-
mais, consoante pude constatar em anterior estudo87, a elevação de valores de “as-
treintes” praticamente inexiste na jurisprudência nacional, sendo (ao revés) prática 
corriqueira a diminuição (decote).

ABISMO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA

Como visto, o NCPC manteve o mesmo panorama jurídico quanto ao insti-
tuto “astreintes”, tendo aperfeiçoado alguns aspectos que geravam graves dissensos 
doutrinários e jurisprudenciais. Embora haja certo consenso quanto à importância 
da multa diária para a efetividade da jurisdição, há também detratores, defensores 
de teses “alternativas”, em prol de infratores, estes almejando tergiversar obediência 
a ordens mandamentais e intentando, a um só tempo, isenção ou sensível atenuação 
quanto ao pagamento das multas. O artigo “’astreintes’ – direito ou abuso?” exem-
plifica essa corrente:

Apesar da finalidade precípua da “astreinte” ser a satisfação das decisões ju-
diciais, o que se tem visto na prática não é exatamente esse o resultado. Em 
diversas ações, principalmente em ações de massa em face de instituições 
de grande porte, as “astreintes” estão sendo utilizadas de maneira desorde-
nada, sem qualquer limitação, chegando a ser considerada uma penalidade 
e caracterizando enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento 
da outra. [...] Não tendo natureza punitiva, é injusto que a multa fixada ul-
trapasse inclusive o valor pleiteado na ação, proporcionando, “data venia”, o 
enriquecimento ilícito da parte beneficiada pela decisão judicial. Ademais, 
o valor estipulado a título de multa diária é elevado por demais, devendo os 
Juízes considerar tais questões em atenção ao princípio da razoabilidade. [...] 
Não podemos deixar de raciocinar sobre a responsabilização do Judiciário no 
que tange às imposições e execuções das “astreintes” desproporcionalmente 
nos casos concretos. Cabe assim, aos profissionais do Direito, lutar para coibir 
a incidência injusta delas em nosso judiciário. A incidência das “astreintes” 
é, portanto, somente para garantir o direito de uma das partes e não para 
trazer descrédito e insegurança no âmbito jurídico – o que na realidade está 
ocorrendo. 88

No âmbito dos tribunais, há uma forte tendência reducionista de “astreintes”, 
sob a alegação de respeito aos princípios da “razoabilidade” e da “proporcionalida-

87 TASCA. Ob. Cit., 2014, pp. 227-248
88 FRANCO, Cristiane Elizabeth da Veiga Rizzi. Astreintes - direito ou abuso? Disponí-
vel em http://www.mercedo.com.br
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de”, sob a alegação majoritária de “coibir o enriquecimento” dos destinatários. Ao 
estudar anteriormente o tema, com levantamento quantitativo da jurisprudência do 
STJ, constatei que do total das decisões analisadas, em mais da metade (54,41%) 
figuram como partes (devedoras) instituições financeiras e companhias telefônicas, 
executadas por multa diária 89.

Há, na jurisprudência, velada {?} “proteção” desses poderosos entes, cujas prá-
ticas nas relações negociais merecem reprovação, pois visam apenas o lucro desen-
freado, sem compromisso com a dignidade das pessoas. Eloquente exemplo é o 
verbete 372, da Súmula de Jurisprudência Predominante do STJ, segundo o qual 
descabe multa cominatória nas demandas de exibição de documentos, verdadeira 
alforria para o deboche de ordens exibitórias, cuja natureza é perfeitamente compa-
tível com as obrigações de fazer.

Relativamente ao tema, destaco a “involução” na jurisprudência do STJ, de-
monstrada em estudo anterior 90, quanto à dosagem de “astreintes”. Com efeito, a 
redução reiterada e desmedida de valores globais de multas, transmite mensagem 
diametralmente oposta à pretendida pelo instituto. Ou seja, o decote de valores, ao 
revés de fomentar respeito às ordens judiciais, favorece a desobediência, em especial 
quanto a instituições financeiras e companhias telefônicas, useiras e vezeiras no 
descumprimento de comandos judiciais. Semelhante fenômeno dá-se em arbitra-
mentos de quantias reparatórias por danos extrapatrimoniais, em ações de respon-
sabilidade civil 91.

Não se olvida que parcela da doutrina denuncia essa esdrúxula postula juris-
prudencial, por subverter não apenas o “espírito da lei”, senão trair toda a constru-
ção científica do instituto “astreintes”:

O Judiciário tem a facilidade de complicar questões que seriam, aparente-
mente, fáceis de serem tratadas. É o caso. O legislador criou, de forma bas-
tante objetiva, a possibilidade de fixação de multa diária em caso de descum-
primento de obrigação. Se o fornecedor, intimado para o cumprimento de 
obrigação, deixa de atender ao comando judicial, ele arcará com sua inércia. 
Simples assim, correto? Não, infelizmente não, pois o Judiciário, sob as justi-
ficativas mais absurdas, vem diariamente distorcendo o conceito e a função da 
multa. Enriquecimento sem causa e enriquecimento ilícito são os argumentos 
mais utilizados para justificar a redução ou até mesmo a exclusão das multas 
impostas. Tal entendimento, além de flagrantemente equivocado, conduz a 
uma situação danosa em vários aspectos: o ofensor não se sente desestimula-
do, já que tem a convicção de que a multa não irá prosperar. O consumidor 
se sente desprotegido e o Judiciário, que não sustenta suas próprias determi-
nações, passa uma imagem de descrédito. Cada vez que um tribunal reduz 

89 TASCA. Ob. Cit., 2014, p. 241.
90 “Idem”, pp. 228-248.
91 TASCA, Flori Antonio. Lineamentos da responsabilidade civil por abalo de crédito. 
In: LEITE, Eduardo de Oliveira (org.). Grandes temas da atualidade. Responsabilidade 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, pp. 227-270.
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uma multa, a mensagem que passa é clara: “não nos levem tão a sério”. É o 
Judiciário contra si mesmo. Curioso que essas reduções premiadas (prêmio 
para quem intencionalmente errou) são dadas pelos mesmos magistrados que 
reclamam maior respeito dos demais poderes. Como querer respeito quem, 
de sua própria lavra, premia aqueles que não levam a sério as determinações 
do próprio Judiciário? Mais estranho ainda é que, em geral, o Judiciário ig-
nora que o desrespeito generalizado aos consumidores, praticado por mui-
tos, enriquece-os ilicitamente. Ignora que a punição didática evitará tal tipo 
de cultura. No final, para não “enriquecer” um consumidor lesado, protege 
exageradamente o economicamente mais forte. Age, portanto, com graves 
erros: a) não resolve a tempo o problema de fundo, a violação do mérito; b) 
não resolve a recalcitrância, premiando-a (a demora é um segundo dano ao 
consumidor); c) não desestimula o ofensor, nem na questão de fundo; d) não 
desestimula o ofensor a levar a sério as determinações do Poder Judiciário; e) 
estimula outros a não levarem a sério as determinações do Poder Judiciário, 
aí incluídos os demais poderes que também não são regulares em atender tais 
determinações (em boa parte por culpa do Judiciário mesmo); f ) não oferece 
à coletividade notícia de firmeza mas, ao contrário, de postura tíbia; g) não 
dá contribuição alguma à formação de uma nova cultura, de honestidade e 
probidade, ao contrário, reforça a cultura da malandragem. Se fossemos re-
sumir o efeito geral, poderíamos dizer que ao reduzir ou eliminar tais multas, 
o Judiciário age como Robin Hood às avessas, tomando dos espoliados para 
dar aos espoliadores. 92

Recentes decisões do STJ corroboram tais conclusões, como exemplifica o 
AgInt/EDcl/AResp 879311/MG 93, no qual foi declarado que “o valor referente 
às ‘astreintes’, de R$ 1.000,00 gera acumulado de mais de R$ 290.000,00, o que se 
revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa da agra-
vante, razão pela qual devem elas serem reduzidas ao patamar que melhor reflita 
a obrigação principal buscada”. No pólo passivo está (para variar) uma instituição 
financeira, a qual, por desobedecer a ordem judicial durante 290 dias, vê-se “pre-
miada” com a redução da multa, tudo sob a alegação de possível “enriquecimento 
sem causa” da parte adversa {...} O que parece mesmo irracional em tal conclusão? 
Ainda a título ilustrativo e na mesma esteira, o AgInt/AResp 670577 94; o AgRg/
AResp 706120/RJ 95; e o AgRg/REsp 96.

92 SANTOS, William Douglas Resinente; RESINENTE, Marcus Fábio Segurasse. O Judiciário 
contra si mesmo e contra o espoliado. Enriquecimento sem causa X redução de multas proces-
suais. Disponível em http://jus.com.br/artigos
93 BRASIL. STJ. AgInt/EDcl/AResp 879311/MG. J.: 23.08.2016. 4ª Turma. Rel.: Min. Luis Felipe 
Salomão. Disponível em www.stj.jus.br
94 BRASIL. STJ. AgInt/AResp 670577/RJ. J.: 03.05.2016. 4ª Turma. Rel.: Min. Antonio Carlos 
Ferreira. Disponível em www.stj.jus.br
95 BRASIL. STJ. AgRg/AResp 706120/RJ. J.: 10.03.2016. 3ª Turma. Rel.: Min. João Otávio de 
Noronha. Disponível em www.stj.jus.br
96 BRASIL. STJ. AgRg/REsp 1407275/CE. J.: 18.02.2016. 2ª Turma. Rela.: Minª. Assusete Maga-
lhães. Disponível em www.stj.jus.br
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Há, pois, um abismo entre a teoria jurídica construída em torno do instituto e 

a prática verificada no âmbito dos tribunais, principalmente do STJ.

CONCLUSÃO

Se o instituto jurídico em estudo tem relevante função para a efetividade de 
ordens mandamentais, com incidência ampliada e detalhes aperfeiçoados, a partir 
do NCPC, impõe-se um repensar quanto à “política” reducionista, levada a efeito 
nos tribunais, Brasil afora.

O principal argumento para o decote dos valores de “astreintes” alude ao pos-
sível “enriquecimento” do beneficiário. Por óbvio, os beneficiários, ao receberam 
as quantias relativas a multas, terão acréscimo patrimonial e serão agraciados com 
algum tipo de “enriquecimento”. Inobstante, isso seria “ilícito, sem causa ou inde-
vido”, como reportado na jurisprudência? Certamente não “ilícito”, pois o eventual 
benefício decorrente da renitência do devedor encontra amparo na própria lei. Em 
outras palavras, se está na lei, como poderia ser considerado ilícito? “Sem causa” 
igualmente não, pois a fonte causal para a obtenção da verba é precisamente a con-
duta infracional (obstinada) do devedor, resistente em obedecer a ordem judicial. 
“Indevido”, da mesma maneira não, por idênticas razões.

Em verdade, ao decotarem as multas, em especial impostas a instituições fi-
nanceiras e companhias telefônicas, os tribunais têm contribuído, decisivamente, 
para o “enriquecimento ilícito” dos obrigados. Digo “ilícito”, pois os devedores dei-
xam de sofrer o ônus da desobediência, agindo, em relação ao Poder Judiciário, com 
desprezo e descaso, como, ademais, fazem diuturnamente com os cidadãos em geral 
(clientes ou não).

Se a desobediência voluntária de ordens judiciais merece o mais veemente 
repúdio, questiona-se a real motivação de os tribunais reverem suas próprias deci-
sões, em afronta aos fins sociais almejados pelo instituto jurídico “astreintes”. Neste 
aspecto, minha impressão é a de que o Poder Judiciário precisa “se levar” mais a 
sério {...}
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VI
A DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO DO 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS: IMPORTÂNCIA, 

CONTEÚDO E O PAPEL DO REGIMENTO 
INTERNO DO TRIBUNAL

Fredie Didier Jr.97

Sofia Temer 98

INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu uma nova técnica processual 
destinada à litigiosidade de massa, o incidente de resolução de demandas repetiti-
vas (IRDR, arts. 976 a 987). Objetiva-se, com o incidente, fixar entendimento que 
resolva questão jurídica (de direito material ou processual) repetida em inúmeros 
processos, o qual será aplicado no julgamento de todos os casos presentes e futuros 
em que esteja presente a controvérsia, evitando-se a quebra de isonomia entre os ju-
risdicionados e gerando segurança jurídica na interpretação e aplicação do direito.99

97 Pós-Doutor pela Universidade de Lisboa. Livre-Docente pela USP. Doutor pela PUC-SP. Mestre 
pela UFBA. Professor associado da UFBA. Advogado e consultor jurídico. Contato: fredie@terra.
com.br
98 Doutoranda e Mestre em Direito Processual pela UERJ. Advogada. Contato: sotemer@gmail.
com
99 Para uma análise detalhada sobre a natureza do incidente, seus requisitos de cabimento, procedi-
mento e efeitos, ver: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual 
civil. Vol. III. 13ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 583-651; TEMER, Sofia. Incidente de resolução de 
demandas repetitivas. Salvador; Juspodivm, 2016; CABRAL, Antonio do Passo. Comentários aos arts. 
976 a 987. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Pro-
cesso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015; CAVALCANTI, Marcos. Incidente de resolução de demandas 
repetitivas. São Paulo: RT, 2016.
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Ocorre que, talvez por se tratar de instituto sem correspondente na legislação 

processual revogada, relevantes aspectos não foram disciplinados pelo Código, no-
tadamente os que dizem respeito ao procedimento a ser adotado logo após o pedido 
ou ofício de instauração e a decisão de admissão do incidente.

Este estudo pretende apresentar algumas propostas para este momento inicial 
do incidente, em especial para a decisão de organização – que, como será demons-
trado, será proferida pelo relator em seguida à decisão colegiada de admissão – 
destacando-se o relevante papel exercido pelo regimento interno do tribunal para 
preencher a lacuna da legislação processual.

FUNÇÃO DO RELATOR NA INSTAURAÇÃO 

E CONDUÇÃO DO IRDR

O IRDR pode ser instaurado por iniciativa das partes dos processos em que se 
discute a questão jurídica, pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, ou pelo 
juiz ou relator (art. 977 do CPC/2015), e deverá ser julgado pelo órgão colegiado 
indicado no regimento interno do tribunal dentre os responsáveis por uniformiza-
ção de jurisprudência (art. 978).100

100 Nas versões do projeto que gerou a Lei 13.105/2015 (CPC), havia previsão expressa no 
sentido de que o IRDR deveria ser instaurado em tribunal de justiça ou tribunal regional 
federal (art. 988, §1º, PL 8.046/2010). À vista da supressão de tal redação, grande parte da 
doutrina vem admitindo a instauração do IRDR também nos TRTs, especialmente por 
força da Lei 13.015/2014 (assim reconheceu o TST, ao editar a Instrução Normativa n. 
39/2016), nos TREs (CABRAL, Antonio do Passo. Comentários aos arts. 976 a 987. In: 
CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1427), e, ainda, nos tribunais superiores (DIDIER 
JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 13ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 630). Em sentido contrário, inadmitindo a instauração nos 
tribunais superiores: CAVALCANTI, Marcos. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 
São Paulo: RT, 2016, p. 267.
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Requerida a instauração, o pedido ou ofício deverá ser encaminhado para a 
presidência ou vice-presidência do tribunal (art. 977, caput, CPC/2015), para re-
messa ao órgão competente, conforme indicado no regimento interno.101-102

Embora a lei preveja amplo rol de legitimados a provocar a instauração do 
IRDR, não resolve expressamente a problemática em torno da existência de di-
versos pedidos ou ofícios relativos à mesma questão repetitiva, perante o mesmo 
tribunal.103 De um lado, a doutrina vem sustentando a necessidade de apensamen-
to e processamento conjuntos;104 de outro, alternativas diferenciadas passam a ser 
reguladas mediante normas regimentais, como, por exemplo, determinando-se a 

101 Até a data de conclusão deste estudo, constatamos que os regimentos internos do TJBA 
(17.3.2016), TJMG (26.4.2016), TJSP (31.3.2016), TRF5 (17.3.2016), TJMA (16.3.2016), 
TJPA (11.5.2016), TJAL (Res. 27 de 17.5.2016), TJMT (18.3.2016) foram alterados para 
inserir disposições pertinentes ao incidente de resolução de demandas repetitivas, inclusive 
inovando em relação ao texto legal. Outros regimentos incluíram previsões pontuais, em 
sua maioria para regular a competência para julgamento do incidente, pontuais questões 
procedimentais ou para reproduzir o texto legal, conforme indicaremos ao longo deste es-
tudo. É o caso do TJRJ (com redação de 18.3.2016), que apenas trata da competência para 
julgamento, mas não disciplina o processamento (não obstante, há notícia de projeto de 
alteração regimental, capitaneado por Alexandre Câmara). Também é o caso dos regimen-
tos internos do TJRS (redação de 04.4.2016), do TJSC (mediante Ato Regimental 136 
de 15.3.2016), TJDFT (18.3.2016), do TJGO (mediante Emenda nº 7 de 15/20/2016), 
do TJPA (11.5.2016), do TJRN (11.5.2016), do TJMS (19.4.2016), do TJPI (Res. 6 de 
4.4.2016), do TRF3 (16.3.2016), do TRF1 (17.3.2016) e do TRF2 (31.3.2016). Por outro 
lado, os regimentos internos do TJPE, TJPR, TJES, TJRR, TJRO, TJCE, TJPB, TJAM, 
TJTO, TJAC, TJAP, TRF4 disponíveis para consulta em seus sites não tinham, ainda, regras 
sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas.
102 O regimento interno do TRF5 (17.3.2016) consagra norma distinta, ao prever que deve 
haver uma aprovação prévia, no órgão, antes de se dirigir o pedido à presidência: “Art. 95. O 
pedido de instauração do incidente será dirigido ao Presidente do Tribunal depois de apro-
vada a sua suscitação no órgão julgador: I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas partes, por 
petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.” (grifou-se).
103 Há, também, a possibilidade de ocorrer pedidos ou ofícios para instauração de IRDR 
perante tribunais diversos, o que entendemos ser admissível, nos termos do enunciado nº 90 
do FPPC. Luiz Henrique Volpe Camargo, contudo, parece não concordar com a tramitação 
de incidentes perante tribunais distintos, sob pena de viabilizar-se tratamento desigual: 
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. O incidente de resolução de demandas repetitivas no 
projeto de novo CPC: a comparação entre a versão do Senado Federal e a da Câmara dos 
Deputados. In: FREIRE, Alexandre et al (Orgs). Novas tendências do processo civil. Vol. III. 
Salvador: Juspodivm, 2014, p. 295.
104 É o que dispõe o enunciado nº 89 do Fórum Permanente de Processualistas Civis 
(FPPC): “(art. 976) Havendo apresentação de mais de um pedido de instauração do in-
cidente de resolução de demandas repetitivas perante o mesmo tribunal todos deverão ser 
apensados e processados conjuntamente; os que forem oferecidos posteriormente à deci-
são de admissão serão apensados e sobrestados, cabendo ao órgão julgador considerar as 
razões neles apresentadas”. Este entendimento foi incorporado ao RITJPA (redação de 
11.5.2016): “Art. 189, §2º Se houver, simultaneamente, mais de um requerimento de ins-
tauração de incidente, todos serão apensados e processados conjuntamente, aplicando-se as 
regras de prevenção”. Não é possível, no entanto, instaurar IRDR quando já admitido ou 
julgado recurso repetitivo sobre a mesma questão (ar. 976, §4º).
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escolha de alguns pedidos ou ofícios que mais bem representem a controvérsia, à 
semelhança do regime dos recursos repetitivos.105

Escolhidos os mais representativos ou apensados todos os pedidos, ocorrerá a 
designação do relator mediante distribuição por sorteio, ressalvada a hipótese em 
que a iniciativa de instauração parta de relator que seja também julgador do órgão 
responsável por apreciar o IRDR, caso em que o incidente será distribuído por 
prevenção.106

Caso haja outros pedidos ou ofícios para instauração de IRDR visando à re-
solução de questões conexas entre si, deverá ocorrer distribuição por prevenção ao 
relator do primeiro incidente admitido,107 de modo que os incidentes tramitem 
conjuntamente e possam ser julgados em uma única sessão.

Designado o relator, a este incumbirá requerer a inclusão em pauta de julga-
mento, com antecedência mínima de cinco dias úteis (arts. 935 e 219, CPC/2015),108 
para viabilizar a análise da admissibilidade pelo órgão colegiado (art. 981).109

Apesar de a lei mencionar que tal juízo deva ser colegiado, o regimento inter-
no do TJMG passou a contemplar hipótese de julgamento unipessoal, em caráter 
liminar, quando o pedido for formulado por parte ilegítima.110 Na mesma linha, 

105 RITJBA (17.3.2016): “219. § 2º – Se houver mais de um pedido de instauração de 
incidente, tendo por objeto a mesma questão de direito, o Presidente do Tribunal escolherá 
o caso que mais bem represente a controvérsia, observado o disposto no § 6º do art. 1.036 
do Código de Processo Civil, e determinará que os demais pedidos integrem a autuação a 
fim de que o Relator conheça dos argumentos levantados; os requerentes dos pedidos não 
escolhidos serão informados do número do incidente instaurado e as partes dos respectivos 
casos poderão participar do processo como intervenientes. § 3º – Determinada a autuação 
e distribuição do pedido selecionado, novos pedidos dirigidos ao Presidente envolvendo a 
mesma questão de direito serão rejeitados e devolvidos ao remetente com a informação de 
que já foi instaurado incidente sobre o tema e seu respectivo número a fim de que postulem 
eventual intervenção”. Veja que, além da escolha de um representativo, o TJBA optou por 
devolver os pedidos posteriores à admissão, ao contrário do entendimento do FPPC, que 
previa o apensamento. Há enunciado do TJMG na mesma linha adotada pelo RITJBA, 
editado em 26.2.2016: Enunciado 48 – “(art. 983) Instaurado o Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, outros incidentes versando sobre objeto, pedido ou causa de pedir 
idênticos serão liminarmente rejeitados, facultada aos interessados a manifestação, nos ter-
mos do artigo 983”.
106 Há regras neste sentido no RITJBA (17.3.2016) – art. 219, §4º, no RITJSP (31.3.2016) 
– art. 190, §2º, no RITJMA (16.3.2016) – art. 468, §1º, no RITJPA (11.5.2016) – art. 
189,§1º) e no RITJMT (18.3.2016) – art. 181-F.
107 Um dos autores deste texto já havia defendido a prevenção para julgamento dos IRDRs conexos, 
embora adotando a decisão de afetação como o marco temporal para a prevenção. Este pensamento 
foi parcialmente reformulado, para que se defenda que o momento da admissão pelo colegiado define 
o relator prevento: “é possível imaginar incidentes para solução de questões repetitivas que sejam co-
nexas entre si. As questões são diversas, mas se imbricam, sobretudo quando envolverem a análise de 
argumentação jurídica semelhante (...). Caso isso ocorra, o relator que proferir a primeira decisão de 
afetação fica prevento para os demais” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso 
de direito processual civil. Vol. 3. 13ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 622).
108 É possível que o regimento interno amplie referido prazo, como, aliás, o RITJBA o fez para a 
publicação da pauta para o julgamento do mérido do IRDR, que fixou em 20 dias (art. 221).
109 Há enunciado do FPPC destacando a vedação de decisão monocrática (enunciado nº 91).
110 É a dicção do art. 368-C, II, de seu regimento interno (atualizado em 26.4.2016): “Dis-
tribuído o incidente, o relator poderá: I - requisitar à unidade administrativa competente 



Capítulo VI - 83

há norma regimental do TJMT que autoriza o indeferimento liminar não só na 
hipótese de ilegitimidade, mas também quando houver ausência dos pressupostos 
para instauração.111

Embora a atividade do relator do IRDR não seja exatamente a mesma da 
exercida no julgamento dos recursos, parece possível defender (ainda que com al-
guma parcimônia) a aplicação do art. 932 do CPC/2015 à condução do IRDR, fi-
xando poderes do relator, notadamente no que se refere à direção da instrução (inciso 
I), à intimação do Ministério Público (VII), e ao exercício de outras atribuições 
regimentais (inciso VIII), o que será de especial relevância para a decisão de orga-
nização, como aprofundaremos no próximo item deste estudo.

É possível aplicar também o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 ao 
IRDR, o qual dispõe sobre a possibilidade de sanar vício ou complementar a 
documentação exigível, antes da inadmissão. Muito embora a inadmissão do 
incidente não gere preclusão (art. 976, §3º), é recomendável que o relator possibilite 
a complementação ou aditamento do pedido ou ofício de instauração, quando 
constate a probabilidade de existência dos seus requisitos, inclusive requisitando-a 
aos outros legitimados do art. 977.112

O julgamento unipessoal de inadmissão ou admissão do IRDR, por outro 
lado, deve ser visto com reservas. É que, se, em uma primeira análise parece razo-
ável permitir ao relator que inadmita monocraticamente incidente que verse sobre 
questão já decidida pelo STJ em recursos repetitivos (art. 976, §4º), por exemplo, a 
problemática torna-se muito mais sensível quando se trata de definir se há ou não 
repetição suficiente para instaurar o incidente ou se a matéria é ou não de direi-
to,113 o que justifica que este juízo seja atribuição do órgão colegiado, como quis o 
CPC/2015.

Na sessão de julgamento designada para o juízo de admissibilidade do IRDR 
é razoável (senão recomendável) que se oportunize a realização de sustentação oral, 

informações sobre se o objeto do incidente já foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal 
ou Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo sobre a mesma questão jurídica; II - 
indeferir liminarmente o incidente quando formulado por parte ilegítima”.
111 RITJMT: “Art. 181-G. Distribuído o incidente, o relator poderá: I – indeferi-lo liminarmente, 
quando formulado por parte ilegítima e por ausência dos pressupostos.”
112 Neste sentido: TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitias. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 120.
113 Logo no início da vigência do Código, foi proferida no TJES uma decisão monocrática inadmi-
tindo um pedido de instauração de IRDR, sob o fundamento de que “(1) a matéria investigada na 
espécie não envolve questão unicamente de direito, antes reclamando complexa dilação probatória;(2) 
não há, por ora, divergência considerável entre os pronunciamentos da Instância Primeva e (3)a temá-
tica processual suscitada pela autora (técnica de análise das condições da ação) não foi minimamente 
amadurecida quer pela doutrina, quer pelos Tribunais do país” (IRDR nº 000987891.2016.8.08.0000, 
Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ 7.4.2016). Não houve análise pelo colegiado de tais 
aspectos, em sentido contrário do que determina a lei.
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o que, inclusive, já passou a ser regulado no regimento interno do TJMG e do 
TJMT,114 a despeito da ausência de previsão expressa no CPC/2015.115

Sendo positivo o juízo de admissibilidade, os autos do incidente retornarão ao 
relator, que deverá prolatar a decisão de organização do incidente de resolução de 
demandas repetitivas.116

DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO: LACONISMO DO 

CPC E O PAPEL DO REGIMENTO INTERNO COMO 

FONTE DE REGULAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A decisão de organização do incidente corresponde à formalização do que foi 
decidido pelo órgão colegiado no que diz respeito à admissibilidade e aos limites 
objetivos do incidente, notadamente quanto à definição da questão jurídica e à 
identificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a controvérsia e para as quais 
a tese será aplicável.

Mas a decisão vai além: é neste ato que o relator irá adotar as medidas para o 
regular processamento do incidente e para viabilizar que a definição da tese jurídica 
seja legítima, sob a perspectiva de oportunizar a efetiva divulgação de sua instaura-
ção e o engajamento dos sujeitos envolvidos no debate.

A decisão de organização é essencial para: (i) identificação precisa do objeto 
do incidente; (ii) escolha, se necessário, dos casos representativos da controvérsia; 
(iii) definição de critérios para a participação de terceiros, seja como amicus curiae, 
seja como sujeitos juridicamente interessados, inclusive definindo uma possível ca-
lendarização do procedimento do incidente; (iv) comunicação aos interessados e à 
sociedade sobre a afetação da matéria; (v) comunicação aos juízos inferiores sobre a 
suspensão das demandas que versem sobre a questão submetida a julgamento.

Essa decisão serve, enfim, para “certificar” o incidente: definir os seus limites e 
o conjunto de diretrizes que orientarão o seu processamento.

Na ausência de regramento detalhado no Código de Processo Civil, os regi-
mentos internos dos tribunais exercerão papel de extrema importância para regula-
mentar o procedimento e a atuação do relator. Nos itens que seguem, procuramos 

114 RITJMG (alterado em 26.4.2016): “Art. 368-D Em seguida, o relator pedirá dia para julgamento 
e a turma julgadora fará o juízo de admissibilidade do incidente considerando a presença dos requisi-
tos mencionados na lei processual civil. Art. 368-E Será admitida a sustentação oral pelas partes, pelo 
Ministério Público e pela Defensoria Pública pelo prazo de 15 (quinze) minutos”. No mesmo sentido 
é o art. 181-G, parágrafo único, do RITJMT (18.3.2016). Ainda sobre sustentação oral, há disposição 
regimental do TJPA (11.5.2016) que prorroga o prazo de sustentação até o limite de 60 minutos (art. 
194, parágrafo único).
115 Eis que o art. 984, quando trata de sustentação oral, se refere à sessão final de julgamento.
116 Esta é a metodologia de trabalho adotada pelo RITJBA (art. 219, §8º), a qual é utilizada como 
paradigma para o presente estudo.
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apresentar algumas sugestões, cotejando-as com o que já está sendo incorporado 
aos regimentos dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais.

Delimitação do objeto do incidente: identificação da questão jurídica e 
da categoria fática e o dever de congruência

A decisão de organização do incidente deverá identificar, de modo claro e 
preciso, a questão que será submetida a julgamento, ou seja, a controvérsia de direito 
material ou processual cuja resolução se buscará uniformizar. Trata-se, portanto, de 
identificar qual a questão jurídica em análise, respeitando-se o que foi decidido pelo 
órgão colegiado no momento da admissão.

Essa precisa identificação, embora não conste expressamente da disciplina re-
lativa ao IRDR, está clara no art. 1.037, I, do CPC, aplicável ao incidente por força 
da interpretação conjunta das normas relativas ao microssistema de julgamento de 
casos repetitivos.117

Não bastará, contudo, identificar a questão jurídica, sem delimitar a situação 
fática que lhe está subjacente, ou seja, as circunstâncias fáticas que ensejam a con-
trovérsia,118 ou, ainda, a categoria fática para a qual a tese será aplicada.119

A identificação precisa da questão jurídica é fundamental para que se pos-
sa aferir precisamente o grupo de causas pendentes que deverão ser suspensas. O 
direito à distinção (art. 1.037, §§8º a 13, CPC, aplicáveis ao IRDR por força do 

117 Nesse sentido, v. Enunciado nº 345 do FPPC: “O incidente de resolução de demandas repetiti-
vas e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microssistema de 
solução de casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser 
interpretadas conjuntamente”.
118 O RITJBA (17.3.2016) dispõe claramente sobre o que deve constar para a identificação 
do objeto do incidente: “Art. 219 § 8º – Admitido o incidente de resolução de demandas 
repetitivas pelo órgão colegiado, retornarão os autos conclusos ao Relator, que proferirá 
decisão na qual: I – identificará, com precisão, a questão a ser submetida a julgamento; II – 
identificará as circunstâncias fáticas que ensejam a controvérsia em torno da questão jurídica; III 
– apresentará o índice com os fundamentos, acerca da questão jurídica, apresentados até o 
momento da admissão, inclusive os que constem de manifestações utilizadas para fins de 
instruir o pedido ou ofício de instauração, e com os dispositivos normativos relacionados à 
controvérsia” (grifou-se). Em sentido similar, o TJAL (Res. 27 de 17.5.2016) trata do ofício 
para instauração do IRDR, que deverá: “Art. 8 (...) II – delimitar a questão de direito a ser pro-
cessada e julgada sob o rito dos arts. 976 e seguintes do NCPC, com a indicação do respec-
tivo código de assunto da Tabela Unificada do CNJ; III – informar, objetivamente, a situação 
fática específica na qual surgiu a controvérsia; IV – indicar, precisamente, os dispositivos legais 
relacionados; V – informar, se possível, a quantidade de processos que ficarão suspensos na 
unidade jurisdicional ou no gabinete com a mesma questão de direito do incidente” (grifou-
-se), o que, segundo pensamos, deve constar da decisão de organização, ressalva a questão da 
quantidade de processos, dado de difícil aferição no momento inicial do incidente.
119 O RITJSP (31.3.2016) também atentou para a necessidade dessa indicação, ainda que 
tratando da decisão final, o que claramente é extensível para a decisão de organização: “Art. 
190. § 3º As súmulas e os enunciados indicarão a tese de direito aprovada, a situação a que 
se aplicam, e, conforme cada tipo de uniformização, as circunstâncias fáticas dos preceden-
tes que motivaram sua edição, os fundamentos determinantes e os dispositivos normativos 
relacionados” (grifou-se).
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microssistema), para fim de requerer a retirada do caso do sobrestamento, somente 
poderá ser exercido adequadamente se houver uma decisão bem delimitada que 
possa ser utilizada como paradigma.

Ademais, a identificação da questão afetada é essencial para delimitar o que 
constará na decisão final de mérito, porque a ela ficará vinculado o tribunal, que não 
poderá fixar teses sobre outras questões, sob pena de quebra do dever de congru-
ência.120

É absolutamente inafastável esta correlação, a despeito da revogação do 
parágrafo segundo do art. 1.037 pela Lei 13.256/2016,121 sob pena de ofensa ao 
contraditório.122 A decisão que extrapole o objeto delimitado na decisão de orga-
nização (que, em realidade, espelhará o juízo colegiado de admissibilidade) terá 
efeitos meramente persuasivos e, por isso, não ensejará as mudanças procedimentais 
decorrentes da eficácia vinculativa própria da decisão de mérito do IRDR.123

A decisão de organização deve indicar, ainda, os argumentos dissonantes já 
apresentados e os dispositivos normativos que tenham sido identificados até o mo-
mento da instauração, o que será importante para identificar o enquadramento dos 
casos (ou sua distinção), bem como para que os sujeitos interessados possam aferir 
se há novos argumentos a serem apresentados no incidente.

Isso porque, apesar de defendermos a ampla possibilidade de participação dos 
sujeitos afetados, a utilidade da intervenção dependerá da demonstração de que há 
novos elementos que podem contribuir para que se atinja a melhor decisão sobre a 
questão jurídica,124 o que dependerá desta precisa identificação. Também por isso 

120 Neste sentido é o enunciado 606 do FPPC: “(arts. 982; 985). Deve haver congruência entre a 
questão objeto da decisão que admite o incidente de resolução de demandas repetitivas e a decisão 
final que fixa a tese.”
121 A versão original do CPC/2015, de 16/03/2015, previa claramente a regra de correla-
ção, no parágrafo segundo do art. 1.037: “É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins 
do art. 1.040, questão não delimitada na decisão a que se refere o inciso I do caput”. À luz 
desta disposição, Antonio Cabral defendeu que extrapolar o objeto fixado na decisão de 
afetação poderia levar à invalidade da decisão: CABRAL, Antonio do Passo. Comentários 
aos arts. 976 a 987. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao 
novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1439.
122 Esta posição já foi defendida em: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro 
da. Curso de direito processual civil. Vol. III. 13ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 616-617. V. 
também, enunciado nº 2 do FPPC: “(arts. 10 e 927, §1º) Para a formação do precedente, 
somente podem ser usados argumentos submetidos ao contraditório”. O que ocorre é a pre-
sunção de ausência do contraditório quando é julgada questão diversa da afetada.
123 Como, por exemplo, improcedência liminar do pedido, concessão de tutela de evidência, dispensa 
de caução no cumprimento provisório, dispensa de remessa necessária, dentre outros. Ver: TEMER, 
Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 129-130 e 214.
124 Neste sentido: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direi-
to processual civil. Vol. III. 13ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 607-608; TEMER, Sofia. 
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 127, 177-179; 
BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. O devido processo legal nas demandas repetitivas. 2012. 
266p. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Direito. 
Salvador, 04/04/2012, p. 177; SILVA, Ticiano Alves e. Intervenção do sobrestado no julga-
mento por amostragem, Revista de Processo, vol. 182, abr/2010.
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é que vem se defendendo a apresentação de uma listagem dos argumentos, que sirva 
como “guia de consulta” para os sujeitos interessados e para a sociedade civil.125

Daí a relevância da precisa e detalhada identificação, já na decisão de organi-
zação, da questão jurídica em análise, da situação fática que a ensejou (à qual, por 
consequência, será aplicada a tese), bem como dos elementos já apresentados para 
o debate.

Poderes do relator e escolha dos casos representativos126

Uma das questões mais sensíveis do incidente de resolução de demandas re-
petitivas diz respeito à escolha dos processos que servirão como modelo para repro-
duzir a controvérsia e viabilizar a fixação da tese jurídica. Para este estudo, importa 
analisar o tema sob a perspectiva dos poderes do relator, sobretudo diante da lacuna 
legislativa.

Primeiramente, é preciso destacar que o relator não fica vinculado (i) ao pro-
cesso de onde surja o pedido ou ofício para instauração do IRDR; (ii) à escolha 
realizada pela presidência do tribunal (em se admitindo que haverá tal escolha)127, 
o que decorre também da aplicação do art. 1.036, §4º do CPC/2015 ao IRDR, 
havendo, portanto, ampla margem de atuação do relator, que poderá selecionar os 
processos representativos.128

É possível que o relator proceda a uma primeira seleção, caso resolva suscitar 
o incidente.129 Mas o relator poderá também realizar a escolha, quando, por exem-
plo, houver desistência ou abandono da causa. É que, embora a lei mencione que 
o Ministério Público assumirá a titularidade do incidente nesta hipótese (art. 976, 
§2º), entendemos possível nova escolha de casos representativos, quando tenha por 
objetivo ampliar a discussão sobre a questão jurídica.130

125 Neste sentido: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual 
civil. Vol. III. 13ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 619.
126 Um dos autores deste texto defende que não há propriamente a escolha de casos, senão de sujeitos 
condutores, por partir da premissa de que no incidente não há julgamento de causa: TEMER, Sofia. 
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 151-152. De todo modo, 
feita a ressalva e as devidas adequações, serão desenvolvidos alguns aspectos dos poderes do relator na 
escolha do (caso/sujeito) representativo.
127 Como previsto no RITJBA (17.3.2016), no art. 219, §2º.
128 Deverão ser selecionados no mínimo dois processos, o que decorre também de aplicação 
do art. 1.036, §§1º e 5º. Neste sentido: CABRAL, Antonio do Passo. Comentários aos arts. 
976 a 987. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo 
Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1438.
129 Esta foi a linha adotada pelo TJAL (Res. 27, de 17.5.2016), que confere ao relator o poder de 
selecionar o processo representativo da controvérsia (art. 7º).
130 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 156.



88 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal
Ainda, a escolha deve ser fundamentada131 – o que ocorrerá, de preferência, na 

decisão de organização – e deve privilegiar os casos em que se verifique pluralidade 
de perspectivas argumentativas.132-133

Abertura ao debate: fixação de diretrizes para a participação no inci-
dente

A decisão de organização é responsável por outro aspecto central do incidente, 
que diz respeito à abertura, à participação e à contribuição com informações para o 
debate que precede a fixação da tese.134

Há diversas possibilidades de viabilizar o adensamento da discussão sobre o 
tema, de modo a qualificar a decisão judicial. Algumas das providências que cons-
tarão da decisão de organização decorrem claramente do texto legal: (i) a requisição 
de informações aos órgãos em que tramitem processos nos quais haja a controvérsia 
afetada (art. 982, II, do CPC/2015), os quais poderão remeter cópias de petições, 
decisões judiciais e outras informações relevantes; (ii) a intimação do Ministério 
Público para manifestar-se (art. 982, III), a qual deverá ser obrigatória, consideran-
do sua função de fiscal da ordem jurídica,135 (iii) a solicitação de manifestação de 
pessoas, orgãos ou entidades com interesse na controvérsia (os amici curiae) – arts. 
983 e 1.038, I, do CPC/2015; (iv) a designação de audiências públicas (art. 983, §1º 
e 1.038, II, CPC/2015)136.

131 Neste sentido: “A relevância que a escolha do processo-teste terá para a tramitação do 
incidente e para a efetividade do julgamento a ser proferido faz com que, em nosso sentir, 
deva haver motivação específica da decisão de afetação de um processo ou recurso. Isto é, ao 
selecionar um ou alguns processos e os direcionar para o procedimento do incidente de re-
solução de processos repetitivos, o juízo (seja ele o juiz de primeira instância, a Corte local/
regional, ou o Tribunal Superior) deve indicar as razões que olevaram a escolher aquele(s) 
processo(s) e não outros” (CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos 
incidentes de resolução de processos repetitivos. Revista de Processo, vol. 231, maio/2014, 
versão digital).
132 O TJAL disciplinou alguns critérios para esta escolha (Res. 27, de 17.5.2016): “Art. 7º 
O juiz ou relator, constatando a repetição de processos que contenham controvérsia sobre 
a mesma questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica, poderá solicitar a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, 
devendo selecionar o processo representativo de controvérsia levando em consideração o 
preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 
processo e, preferencialmente: I – a maior diversidade de argumentos apresentados pelas partes; 
II – a questão de mérito puder tornar prejudicadas outras questões suscitadas no processo. Parágrafo 
único. Não deverá ser selecionado como representativo da controvérsia o processo em que haja risco 
da prescrição penal” (grifou-se).
133 Sobre o problema da escolha dos casos representativos, ver: CABRAL, Antonio do Passo. “A 
escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos repetitivos”. Revista de Processo, vol. 
231, maio/2014; TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 151-165.
134 É exigência do contraditório também a discussão sobre questões de direito (art. 10, CPC/2015).
135 Estes atos estão previstos no RITJBA (17.3.2016), no art. 219, §8º, V e VI.
136 Consta do RITJBA (17.3.2016) que a decisão organizará a instrução do incidente, 
podendo designar audiência pública (art. 219, §8º, IX), a qual é regulamentada detalhada-



Capítulo VI - 89

Ocorre que, embora algumas dessas providências sejam de fácil cumprimento 
(como, por exemplo, a intimação do Ministério Público), outras são muito mais 
delicadas, em especial a regulamentação sobre as possibilidades de intervenção no 
incidente, o que abrange tanto sujeitos com interesse jurídico mais facilmente afe-
rível – tais como as partes dos processos suspensos –, quanto os amici curiae.

É de especial importância a atividade do relator – respaldada pelo regimento 
interno – para fixar diretrizes quanto à admissão dos sujeitos no IRDR e também 
quanto aos poderes que tais sujeitos poderão exercer e atos que poderão praticar.

No que se refere à admissão dos sujeitos, parece ser possível destacar um filtro 
mínimo, que pode ser, para os sujeitos com interesse jurídico, a existência de pro-
cesso pendente no qual se discuta a mencionada questão. É possível exigir, nesse 
particular, que o interveniente demonstre que houve a suspensão de seu processo 
por força da admissão do IRDR, o que valerá como uma espécie de certificação, em 
primeiro grau, da existência de interesse na formação do precedente.137

Quanto ao amicus curiae, é preciso ter em mente que o Código exige 
“representatividade adequada” (art. 138), muito embora não faça restrição em 
relação a pessoas naturais ou jurídicas, orgãos ou entidades (o que, então, não pode 
ser limitado por normas regimentais). O amicus não se confunde com o sujeito so-
brestado, de modo que não é possível fixar exatamente os mesmos critérios para sua 
admissão. Fica dispensada, por exemplo, a existência de processo em que seja parte 
– o que, em realidade, pode até configurar um requisito negativo à sua atuação, a 
indicar que a melhor posição seria a de sujeito com interesse jurídico mais direta-
mente relacionado à discussão.

Pois bem: a representatividade adequada do amicus curiae não é aquela exigida 
dos legitimados para as ações coletivas.138 É preciso aferir a capacidade e a idonei-
dade do sujeito – como, por exemplo, órgãos públicos especializados, pesquisadores 
de universidades reconhecidas, órgãos de classe – e, também, a existência de uma 

mente no art. 78-A, do qual se destaca a previsão de realização fora do prédio de Tribunal, 
em local e horário de fácil acesso (§§8º e 9º), bem como o registro em gravação de áudio e 
vídeo e transmissão por internet e televisão (§10), e, em especial, o dever de apreciação das 
questões levantadas na audiência por ocasião do julgamento (§12). O TJRJ (18.3.2016) 
também traz regras relevantes quanto à audiência pública no art. 215-A de seu regimento, 
garantindo, por exemplo, a participação das diversas correntes de opinião, e a transmissão 
da audiência pela televisão e rádio.
137 Não desconsideramos, contudo, o risco de uma equivocada não suspensão, que acabe por 
impedir a participação, como, aliás, já foi destacado em: MENDES, Aluisio Gonçalves de 
Castro; TEMER, Sofia. O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo Código 
de Processo Civil. Revista de Processo, vol. 243, maio/2015, p. 311-312.
138 Neste sentido: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Comentários ao art. 138. In: CA-
BRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Código de Processo 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 251.
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pertinência temática com o tema debatido.139 A representatividade do amicus exige 
tanto uma análise do objeto do incidente como de seus atributos subjetivos.140

Tudo isto deve ficar definido na decisão de organização, com o objetivo de 
estruturar o modelo de participações e intervenções no incidente recém admitido. 
É claro que, no transcorrer do procedimento, pode ser necessário revisar alguns dos 
critérios anteriormente fixados, o que não só poderá ser feito, como deverá constar 
dos cadastros do CNJ e do tribunal (como explicitaremos no item abaixo).

Ultrapassada a análise inicial quanto à qualidade do sujeito (que quer ser) 
interveniente, é possível que a decisão de organização também fixe os critérios para 
definir os espaços de atuação.

Frise-se que, em relação ao amicus curiae, não há dúvida sobre a importância 
da atividade do relator, eis que o art. 138, §2º, consagra expressamente que este 
deverá definir os poderes do amigo da corte ao admitir ou solicitar sua intervenção, 
muito embora a lei já fixe diretrizes mínimas, como a vedação da interposição de 
outros recursos que não os embargos de declaração (além do recurso contra decisão 
no incidente de julgamento de questões repetitivas – art. 138, §3º)141.

A fixação de diretrizes para as intervenções “interessadas” não deixa de ter 
igual importância, mesmo no silêncio da lei. É que, se é possível fracionar a atuação 
do amicus curiae em atos processuais, não deixa de ser viável essa delimitação tam-
bém para os demais sujeitos, cujos parâmetros iniciais podem constar da decisão de 
organização.

Por isso é que a viabilidade da atuação também pode ser aferida a partir da 
análise do ato que se pretende praticar.142 Haverá sujeitos mais qualificados para 
atuar em determinados atos do que outros, o que poderá servir como diretriz para 
(in)admitir a intervenção. Pensemos, por exemplo, na hipótese de designação de 
audiência pública quando o IRDR trate de uma questão muito específica de biodi-
reito: é viável defender que sejam ouvidos sujeitos desinteressados com qualificação 
e expertise na área (na qualidade de amicus), mas também sujeitos interessados cujos 
processos sejam sobrestados, quando, por exemplo, patrocinados por advogado com 
especialização na área debatida.

Não se pode desconsiderar, ainda, que o critério mais importante para possi-
bilitar as intervenções deve ser a apresentação de novos elementos para o debate, o 
que reflete uma análise da utilidade da intervenção, já destacada no tópico anterior. 
Não havendo novos elementos, a intervenção não deve ser admitida. Nada impede 

139 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 17 ed. Salvador: Juspodi-
vm, 2015, p. 523.
140 Neste sentido: TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 189.
141 . Nesse sentido, o enunciado n. 391 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “O 
amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos”.
142 Sobre o tema: CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo e zonas de 
interesse: sobre a migração entre polos da demanda. In: DIDIER JR., Fredie et al (Coords). 
Tutela jurisdicional coletiva. 2ª série. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 35-79. Esta ideia foi de-
senvolvida para o âmbito do IRDR em: TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas 
repetitivas. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 141-150.
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que se pense, ademais, em um controle prévio desse requisito, que seja realizado, 
por exemplo, pelos sujeitos já admitidos como condutores, amicus curiae ou sujeitos 
sobrestados intervenientes, que poderão receber as manifestações, filtrando-as,143 o 
que também pode ser definido na decisão de organização.

Por fim, também com preocupação de desenvolver diretrizes para o desenrolar 
do debate que precede a fixação da tese, é possível a fixação de calendário processual 
no âmbito do incidente, o que pode ser provocado pelo órgão judicial na decisão de 
organização, e se completará com a concordância das partes e intervenientes.144-145

Ainda: comunicação prévia ao ente público ou agência reguladora e 
disponibilização online de informações atualizadas

Procuramos apresentar, no tópico anterior, algumas diretrizes mínimas para 
balizar as intervenções no incidente, com o objetivo de ampliar a participação e a 
apresentação de argumentos acerca da tese.

É possível pensar, ademais, em outras maneiras de oportunizar o engajamento 
no debate, ainda que não estejam claras no texto legal.

Nesta linha, por exemplo, pensamos ser indispensável a comunicação ao ente 
público ou à agência reguladora, quando a questão a ser dirimida versar sobre pres-
tação de serviço concedido, permitido ou autorizado, tão logo haja a admissão do 
incidente.

É que, apesar de o CPC/2015 prever que o resultado do julgamento será comu-
nicado a tais órgãos para fiscalização da aplicação, silencia quanto à sua intimação 
prévia, logo após a instauração, o que parece crucial para legitimar a própria tese 
jurídica a ser firmada.146

Na lacuna da lei processual, cabe aos regimentos internos ampliar as formas 
de participação, o que ocorrerá precipuamente no momento de organização do in-
cidente.147

143 A realização de uma etapa pré-processual no IRDR para escolha dos intervenientes e filtro dos 
argumentos foi debatida em uma das aulas da pós graduação da UERJ, a partir de ideia levantada por 
Ticiano Alves e Silva.
144 O calendário deve ser celebrado entre as partes, interessados (admitidos), amici curiae, 
Ministério Público e órgão julgador, ver: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Car-
neiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 13ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 612-613.
145 Tal previsão consta do RITJBA: “Art. 221. § 1º – O Relator do incidente de resolução 
de demandas repetitivas ou do incidente de assunção de competência poderá, de comum 
acordo com todos os sujeitos do incidente, definir o calendário de instrução e julgamento, 
nos termos do art. 191 do Código de Processo Civil.”
146 Esta posição é defendida também por Leonardo Greco: “Se a tese for relativa à prestação de ser-
viço público concedido, permitido ou autorizado, deverá o tribunal ouvir o órgão público competente 
pela fiscalização do respectivo serviço” (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Vol. 3. Rio 
de Janeiro: Forense, 2015, p. 410-411).
147 O RITJBA (17.3.2016) incluiu esta previsão, determinando que: “Art. 219. §8º, VII – 
caso a questão objeto do incidente seja relativa à prestação de serviço concedido, permitido 
ou autorizado, comunicará ao ente público ou à agência reguladora competente para, que-
rendo, participar do incidente, prestando informações”.
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Ainda, outro aspecto de especial importância da decisão de organização que 

também diz respeito à legitimação da decisão que fixará a tese é a determinação de 
ampla publicidade e divulgação da matéria submetida a julgamento.

Embora o Código preveja a inscrição do incidente admitido nos registros 
do próprio tribunal e do CNJ, apenas indica as informações mínimas que devem 
constar do cadastro no momento posterior à fixação da tese, como os “fundamentos 
determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados” (art. 979).

É necessário, contudo, que conste do cadastro as informações mencionadas na 
decisão de organização quanto à delimitação da questão afetada, as circunstâncias 
fáticas que ensejaram a controvérsia os argumentos e dispositivos normativos 
apresentados até a admissão,148 e, ainda, quanto aos critérios fixados para permitir 
intervenções.

Ademais, ainda que silente a lei, é necessário que os cadastros a que se referem 
o art. 979 do CPC/2015 sejam constantemente atualizados, notadamente para in-
dicar a admissão de amicus curiae e a designação de audiências públicas, conforme 
já preveem os regimentos internos do TRF2149 e do TJBA.150

Por fim, é essencial que o tribunal disponibilize os autos do incidente em 
meio eletrônico, para consulta pública das petições e decisões proferidas, bem como 
que disponibilize gravação de vídeo das sessões e audiências públicas realizadas no 
IRDR, o que deverá ser regulado no regimento interno dos tribunais.151

Suspensão dos processos repetitivos

A decisão de organização deve, ainda, comunicar os juízos de primeiro grau e 
aos demais órgaos julgadores do tribunal sobre a suspensão dos processos – indivi-
duais e coletivos – em que se discuta a questão afetada para julgamento (art. 982, 
I, §1º, CPC/2015). Tal comunicação deve ocorrer mediante expedição de ofício, 

148 É o que determina o art. 219, §8º, VIII, do RITJBA (17.3.2016).
149 É o que já regula o regimento interno do TRF2 (31.3.2016): “Art. 113. A publicidade 
da instauração e do julgamento do incidente ocorrerá por meio de registro eletrônico no 
Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo único. As informações específicas sobre as ques-
tões de direito submetidas ao incidente deverão ser incluídas em banco eletrônico de dados 
mantido pelo Tribunal, o qual deverá ser constantemente atualizado” (grifou-se).
150 RITJBA: “Art. 219 § 11 – O Tribunal atualizará o seu cadastro eletrônico para incluir informa-
ções relativas ao ingresso de amicus curiae, designação de audiências públicas e outras informações 
relevantes para a instrução e o julgamento do incidente; logo em seguida, os novos dados serão infor-
mados ao Conselho Nacional de Justiça para que proceda às alterações no cadastro nacional”.
151 Tais exigências não constam da lei, mas nada obsta (ao contrário, tudo recomenda) 
que os regimentos incluam tais regras, à exemplo do RITJBA (17.3.2016): “Art. 219. § 
12 – Além dos cadastros a que se refere o art. 979 do Código de Processo Civil, o Tribunal 
manterá os autos do incidente disponíveis para consulta pública na rede mundial de compu-
tadores” e “Art. 222. §5º – A sessão de julgamento deverá ser integralmente registrada me-
diante gravação de áudio e vídeo e transmitida por meio da rede mundial de computadores 
e redes de televisão estatais, sempre que possível”.
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preferencialmente por meio eletrônico (art. 1.038, III, §1º, CPC/2015, aplicável 
por se tratar de norma do microssistema de resolução de questões repetitivas).152

Os órgão jurisdicionais, recebendo tal ofício, identificarão os processos em 
relação aos quais a tese se aplicará e determinarão a suspensão,153 intimando-se 
as partes de tais processos,154 para que, querendo, se manifestem no incidente, de-
monstrem a distinção de seu caso155, ou requeiram o prosseguimento parcial.156

A suspensão iniciará na data de admissão do incidente e perdurará por no 
máximo um ano – que é o prazo de julgamento do incidente (art. 980) – salvo 
decisão fundamentada do relator em sentido contrário.157 Há, contudo, notícia de 
redução do referido prazo (de julgamento e de suspensão) por força de previsão 

152 O RITJMG (26.4.2016) prevê, ainda, a publicação por três vezes consecutivas no DJe: 
“Art. 368-F. § 1º A determinação de suspensão dos processos será publicada, por três vezes 
consecutivas, no Diário do Judiciário eletrônico, e comunicada, observada a matéria, aos 
integrantes das respectivas câmaras cíveis, bem como aos juízes de primeira instância, pre-
ferencialmente, por meio eletrônico”.
153 O RITJSP (31.3.2016) tem disposição interessante sobre a suspensão dos processos em decorrên-
cia de afetação no regime de recursos repetitivos, que pode ser adaptada para o IRDR, notadamente 
quanto ao dever de demonstrar a adequação da controvérsia ao processo paradigma, à existência de 
uma lista disponível para consulta eletrônica, na qual conste os principais dados dos processos sus-
pensos e da questão afetada para julgamento, e ao dever de acompanhamento semanal do incidente: 
“Art. 257. Recebido o ofício dos Tribunais Superiores comunicando a admissão da existência de Re-
percussão Geral ou de Recurso Repetitivo, o Presidente do Tribunal ou da Seção, conforme o caso, 
determinará a suspensão dos recursos extraordinário e especial correspondentes, certificando-se nos 
autos, que serão encaminhados ao setor próprio, até o pronunciamento definitivo. § 1º As matérias 
dos recursos paradigmas constarão de lista específica, devidamente identificadas por tese numerada, 
ementa e números dos processos. § 2º Do despacho de suspensão constarão: I - o número do proces-
so paradigma, sua ementa, a numeração da tese controvertida e a corte superior; II - a adequação da 
controvérsia ao recurso paradigma, a ementa e numeração. § 3º Os feitos suspensos deverão ser inseridos em 
sistema de informática, que conterá: I - despacho de suspensão; II - número do processo; III - ementa; IV - 
numeração da tese; V - corte superior. § 4º A Secretaria do Órgão Especial ou a Coordenadoria dos Recursos 
Especiais e Extraordinários das Presidências de cada Seção, conforme o caso, é responsável pelo acompanha-
mento semanal dos recursos paradigmas” (grifou-se)
154 Embora não haja esta previsão na disciplina do IRDR, aplica-se o art. 1.037, §8º, do CPC/2015, 
que trata da intimação sobre a suspensão em decorrência da afetação para julgamento em sede de 
recursos repetitivos. Há enunciado do FPPC neste sentido (nº 348), e o RITJBA (17.3.2016) adotou 
expressamente tal providência no seu art. 219, §§8º e 10.
155 Deve ser possibilitado o prosseguimento do feito quando se demonstre necessária a produção de 
prova para fins de demonstrar a distinção, nos termos do Enunciado 364 do FPPC.
156 O que poderá ocorrer quando houver cumulação simples de pedidos: “Se, no processo, 
houver cumulação de pedidos simples, em que cada pedido seja independente dos demais 
(art. 327), pode haver a suspensão apenas parcial do processo, seguindo-se a tramitação em 
relação ao pedido que não sofre condicionamento da tese a ser firmada no incidente de 
resolução de demandas repetitivas, conforme consolidado no enunciado nº 205 do Fórum 
Permanente de Processualistas Civis” (CABRAL, Antonio do Passo. Comentários aos arts. 
976 a 987. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo Có-
digo de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1433). No mesmo sentido: DIDIER 
JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. III. 13ed. 
Salvador: Juspodivm, 2016; TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 123.
157 A Lei 13.256/2016 revogou disposição similar relativa ao regime dos recursos repetitivos (art. 
1.037, §5º), mas não alterou a regra aplicável ao IRDR, de modo que esta continua vigente, demons-
trando o anacronismo do sistema após a reforma operada por aquela lei.
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regimental,158 o que não nos parece vedado, desde que sejam respeitados os proce-
dimentos para ampliação e maturação do debate.

Os regimentos internos passaram a regulamentar, ainda, algumas questões re-
lativas à suspensão dos feitos que não constam expressamente do texto legal, como, 
por exemplo, o não sobrestamento dos feitos em que haja risco de prescrição no 
âmbito penal.159

Outros incorporaram construções doutrinárias, regulando a abrangência da 
suspensão aos processos em trâmite nos juizados especiais,160 bem como a manu-
tenção do sobrestamento quando houver a interposição de recurso contra a decisão 
do IRDR aos tribunais superiores.161

Interpretação provisória e prosseguimento quanto a atos processuais 
independentes: alternativas à suspensão total nos casos de IRDR sobre 
questão de direito processual

A lei determina que, admitido o incidente, serão suspensos os processos 
que contenham a controvérsia de direito afetada para julgamento (art. 982, I, do 
CPC/2015). Não obstante, a suspensão total dos processos pode ser muito gravo-
sa, especialmente nos casos de incidente que tenha por objeto questão de direito 
processual, já que será bem frequente a hipótese de a questão de direito repetitiva 
dizer respeito a processos bastante heterogêneos, sob a perspectiva das demandas 
formuladas.

Por causa disso, em tais casos, a suspensão completa dos processos pendentes 
pode revelar-se bastante inadequada, sobretudo nos casos em que a questão de di-
reito processual for pontual e não afetar o desenvolvimento do processo.

De fato, pode ser despropositado paralisar inúmeros processos – e, por isso, 
atrasar a solução de mérito – para definir, por exemplo, se determinado tipo de pes-

158 O prazo reduzido consta do RITJMS (19.4.2016): “Art. 572. Parágrafo único. O julga-
mento do incidente caberá à Seção Especial Cível, nos termos da legislação processual civil, 
devendo ser julgado, preferencialmente, no prazo de noventa dias.” (grifou-se).
159 Como consta do TJAL (Res. 27 de 17.5.2016): “Art. 12. Não deverá ser suspenso pro-
cesso em que haja risco de prescrição no âmbito penal, devendo manter seu curso normal 
para julgamento, constando essa circunstância em qualquer ato processual.”
160 O tema relativo ao IRDR e juizados especiais vem provocando debates doutrinários, 
notadamente quanto à constitucionalidade da vinculação dos juizados às decisões dos TJs e 
TRFs. Sem adentrar nesta controvérisa, incumbe apenas pontuar que, se a lei prevê a aplica-
ção da tese (art. 985, I), deve ocorrer também a suspensão, o que foi objeto do enunciado nº 
93 do FPPC: “Admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, também devem 
ficar suspensos os processos que versem sobre a mesma questão objeto do incidente e que 
tramitem perante os juizados especiais no mesmo estado ou região”. O regimento interno 
do TJMA (16.3.2016) incorporou em seu regimento a suspensão aos juizados especiais (art. 
469, §1º).
161 O que decorre dos arts. 982, §§3º a 5º, e 987, §1º, do CPC/2015, que tratam da suspensão na-
cional e da concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais. A previsão consta do TITJSE 
(29.2.2016): “Art. 226-E. § 2º A interposição de recurso especial ou extraordinário contra decisão do 
incidente não cessará a suspensão dos processos que tratam da matéria de direito questionada”.
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soa jurídica faz jus à presunção de veracidade da sua afirmação de hipossuficiência 
econômica, ou se um determinado Núcleo de Prática Jurídica tem direito à dobra 
de prazos processuais. Isto sem falar na desarrazoada suspensão de todos os recursos 
interpostos após decisão de embargos de declaração reputados protelatórios, em 
razão da afetação do art. 538, parágrafo único, do CPC/73, ao regime dos recursos 
repetitivos.162

É preciso construir uma solução mais adequada a esse tipo de problema, 
sobretudo como homenagem aos princípios da duração razoável do processo (art. 
5º, LXXVIII, CF/1988) e da eficiência (art. 8º, CPC), buscando alternativas à 
suspensão total.

Há, de um lado, a possibilidade de prosseguimento parcial dos processos, não 
limitada aos casos de cumulação de pedidos simples, mas em relação à prática de to-
dos os atos processuais que sejam independentes em relação à definição da questão 
controvertida, adiantando a marcha processual enquanto não há definição da tese.163

Parece possível, ainda, desenvolver uma alternativa, consistente na possibili-
dade de concessão pelo órgão colegiado, após a admissibilidade, de uma espécie de 
tutela provisória, conferindo uma “interpretação provisória da questão de direito 
processual”, que valerá enquanto não resolvido definitivamente o incidente.

Caso essa intepretação venha a confirmar-se ao final, não haverá nenhum pro-
blema – com a vantagem de os processos não haverem sido sobrestados; caso a in-
terpretação não se confirme ao final, o órgão julgador, na decisão do incidente, fará 
a modulação dos efeitos da decisão, para preservar os atos praticados com base na 
“interpretação provisória” ou, caso se demonstre necessário, ocorrerá a repetição dos 
atos praticados, agora em conformidade com a nova tese. A lógica é semelhante à 
da tutela de urgência nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, 
que também são espécies de processo objetivo.

Uma outra solução seria, também em tutela provisória, determinar aos órgãos 
julgadores que, enquanto pendente o incidente, esta ou aquela interpretação deve 
ser aceita, sem definir uma delas, em razão, por exemplo, de ainda não haver matu-
ridade sobre o tema, o que se pretende alcançar justamente com o IRDR. É o que 
pode acontecer nos casos de dúvida quanto ao cabimento de agravo de instrumento 
ou mandado de segurança contra decisão interlocutória, a partir da compressão do 
art. 1.015 do CPC. De todo modo, também nesse caso o tribunal cuidará de, na 
decisão final do incidente, preservar os atos jurídicos praticados com base em uma 
das interpretações provisoriamente aceitas, ou possibilitar a repetição dos atos de 
acordo com o entendimento firmado ao final.

Nesses casos, a decisão de organização deverá proceder a essa comunicação de 
“interpretação provisória”, sem suspensão dos processos. Embora não haja previsão 

162 Como ocorreu com o tema nº 698 dos recursos repetitivos no STJ, que acarretou, em todo o país, 
na suspensão dos recursos que veiculassem quaisquer matérias, caso contivessem também o pedido de 
afastamento da multa do art. 538, parágrafo único.
163 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Salvador: Juspodivm, 
2016, p. 124.
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legal expressa para as alternativas agora aventadas, o fato é que algumas das regras 
gerais do julgamento de casos repetitivos devem ser calibradas ou ajustadas, notada-
mente a que determina suspensão total dos processos que versem sobre questão de 
direito processual repetitiva, sobretudo quando houver possibilidade de postergar 
tal definição (que ocorrerá mediante a tese jurídica fixada no IRDR), sem prejuízo 
ao desenrolar do processo.

É claro que qualquer decisão que adote a “interpretação provisória” deverá 
expor claramente os fundamentos pelos quais não se mostra adequado – para a 
questão de direito especificamente analisada – suspender totalmente o andamento 
dos processos. Exigir-se-á do órgão colegiado uma carga argumentativa muito 
maior para afastar a suspensão legal.

Por fim, é relevante destacar que não desconsideramos o risco de que, na prá-
tica, a concessão da tutela provisória possa provocar desvirtuamento do objetivo do 
incidente, transformando o contraditório em mero formalismo e a decisão final em 
simples confirmação da tese inicial (não amadurecida). Parece necessário, a despeito 
de tais riscos, refletir sobre alternativas às deficiências do sistema, ao menos para 
provocar discussões que possam aprimorá-lo.

CONCLUSÕES

A lacuna da legislação processual exigirá que os tribunais regulamentem, me-
diante normas internas, questões relativas ao processamento de novos institutos do 
CPC/2015, como é o caso do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Neste estudo, buscou-se identificar os atos mais relevantes para a fase de or-
ganização do incidente, que deverá ocorrer logo após o juízo positivo de admis-
sibilidade e que permitirá a precisa identificação da questão a ser resolvida, com 
sua efetiva comunicação aos órgãos julgadores e sujeitos interessados, bem como a 
estruturação do debate que seguirá (na fase de instrução), legitimando o julgamento 
final.

Alguns regimentos internos já passaram a exercer seu papel de fonte de regu-
lamentação complementar, preenchendo os espaços deixados pelo Código de Pro-
cesso Civil. A instauração de IRDRs permitirá identificar, na prática, as deficiências 
do sistema e os espaços de possível complementação ou aprimoramento da discipli-
na legal mediante as normas internas e a atuação do relator.
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VII
A DURAÇÃO RAZOÁVEL DOPROCESSO, 

O CONTRADITÓRIO E O NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Guilherme Freire de Barros Teixeira164

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO

A ação é concebida como o direito de o interessado exigir do Estado-juiz a 
aplicação da vontade da lei a um caso concreto. Como a jurisdição é inerte por na-
tureza, o interessado deve deduzir sua pretensão em juízo.

De acordo com essa orientação, a ação consiste no direito ou poder165 de provo-
car o exercício da atividade jurisdicional, garantido na Constituição Federal, em seu 
art. 5º, XXXV, que estabelece a inafastabilidade do controle jurisdicional: “A lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

No entanto, a ação não se exaure apenas com a garantia de acesso à justiça, 
devendo ser examinada em outro enfoque, de muito maior relevo e em estrita con-
formidade com a moderna doutrina italiana. Nesta perspectiva, a ação é o direito 

164 Doutor e mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Instituto Paranaense de Direito Proces-
sual. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
165 A doutrina, até hoje, ainda não chegou a um consenso sobre a natureza jurídica da ação, se é um 
direito ou um poder. Eduardo J. Couture, por exemplo, partindo da vinculação da ação ao gênero dos 
direitos de petição, assume a posição de que a ação é um poder jurídico, distinto do direito material 
e da demanda, destinado a obter a atividade estatal, por intermédio de seus órgãos competentes, para 
a declaração coativa de um direito (Fundamentos do Direito Processual Civil, São Paulo, Saraiva, 1946, 
p. 56, tradução de Rubens Gomes de Sousa). Já Nelson Nery Júnior entende que a ação é um direito 
público subjetivo: “O direito de ação é um direito público subjetivo exercitável até mesmo contra o 
Estado, que não pode recusar-se a prestar a tutela jurisdicional. O Estado-juiz não está obrigado, no 
entanto, a decidir em favor do autor, devendo, isto sim, aplicar o direito ao caso que lhe foi trazido pelo 
particular. O dever de o magistrado fazer atuar a jurisdição é de tal modo rigoroso que sua omissão 
configura causa de responsabilidade judicial” (Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 4ª ed., 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p. 93).
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de acesso ao devido processo legal. Logo, não é suficiente que se garanta apenas o 
direito de ação para os interessados em obter uma tutela jurisdicional, sendo neces-
sário que se assegure o efetivo acesso a um processo justo, rápido e eficaz166.

O devido processo legal desdobra-se em outras garantias, possibilitando que 
o exercício da ação seja efetivado. Há um conjunto de garantias expressas na Cons-
tituição Federal, compondo o denominado Direito Constitucional Processual, for-
mado por um complexo de princípios e garantias destinados a regular o correto 
exercício da atividade jurisdicional. Trata-se da denominada tutela constitucional do 
processo167, característica marcante do “modelo constitucional do processo civil bra-
sileiro”168.

A constitucionalização do direito processual civil, fenômeno já notado há 
tempos, ganhou contornos mais nítidos com o novo Código de Processo Civil, 
que inclui, dentre as “normas fundamentais do processo civil”, a duração razoável 
do processo (art. 4o), a paridade de armas e o contraditório (art. 7o), a dignidade da 
pessoa humana, a legalidade, a publicidade, a eficiência (art. 8o) e a motivação das 
decisões judiciais (art. 11). Além disso, há também previsão de que o processo civil 
será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas funda-
mentais estabelecidos na Constituição Federal (art. 1o).

Embora seja questionável a necessidade de expressa inclusão na legislação or-
dinária de garantias e princípios já consagrados no texto constitucional, não se pode 
deixar de reconhecer a importância do firme compromisso da observância de tais 
postulados, não se admitindo mais que o processo seja um instrumento meramente 
formal de solução de conflitos de interesses, devendo assegurar aos interessados o 
direito de influir diretamente no convencimento do órgão jurisdicional.

A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

Uma garantia constitucional de grande envergadura no direito processual é a 
efetividade do processo. Não se trata de preocupação recente, embora permaneça 
atual. Há muito tempo vários povos e ordenamentos jurídicos, cada um a seu modo 
e de acordo com as especificidades locais e de cada época, procuram acelerar o 
processo, sem perder de vista, porém, no estágio atual, a necessidade de assegurar 
às partes os meios para que possam ser ouvidas em juízo e produzir as provas des-
tinadas à comprovação de suas alegações.

166 Nesse sentido, José Roberto dos Santos Bedaque (Garantia da amplitude de produção probatória. 
Garantias Constitucionais do Processo Civil. Coord. José Rogério Cruz e Tucci, São Paulo, RT, 1999, p. 
152-3).
167 Essa denominação é utilizada por Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini 
Grinover e Cândido Rangel Dinamarco (Teoria geral do processo. 13ª ed. São Paulo: RT, 
1997, p. 80).
168 Sobre o modelo processual civil brasileiro, cfr. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito 
processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001. Vol. I, p. 171 e ss.).
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Para cumprir tal aspiração, o processo deve ser dotado de efetividade, não bas-
tando o oferecimento formal de acesso à justiça. A existência de um mecanismo ade-
quado à solução de conflitos não é suficiente se não houver a possibilidade de ser 
oferecido um resultado útil e eficaz no processo.

Nesse contexto, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em 
San José, na Costa Rica, em 22.11.1969, proclama, em seu art. 8º, 1, o seguinte: “Toda 
pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável 
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, instituído por lei anterior, 
na defesa de qualquer acusação penal contra ela formulada, ou para a determinação de seus 
direitos e obrigações de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.

Com base nessa disposição, por ser o Brasil signatário do Pacto de San José da 
Costa Rica e pelo fato de que os direitos e garantias expressos na Constituição Fede-
ral não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte (CF, art. 5º, § 2º), já vigorava a 
garantia da finalização do processo dentro de um prazo razoável.

Com a Emenda Constitucional 45, de 08.12.2004, que estabeleceu a denomina-
da “Reforma do Judiciário”, foi acrescentado o inc. LXXVIII ao art. 5°, com a seguinte 
redação: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Na mesma esteira, a regra constante do art. 4º do Novo Código de Processo Ci-
vil: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída 
a atividade satisfativa”. Para tanto, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (NCPC, art. 6º).

Como se denota, a efetividade é uma garantia explícita no processo civil brasilei-
ro, estando em sintonia com o “direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva” (CF, 
art. 5º, XXXV).

A tutela jurisdicional efetiva exige não apenas uma sentença justa, mas também 
a possibilidade de uma realização rápida e adequada do direito debatido em juízo, 
com observância das normas constitucionais inerentes ao devido processo legal (pro-
cesso justo). Por isso, a efetividade não é um valor absoluto, devendo ser equacionada 
com a segurança jurídica, de modo que se exige um lapso temporal para a tramitação 
do processo.

Ainda, a simples previsão legislativa não basta para que seja assegurada a de-
sejada efetividade, tendo em vista que a própria expressão “duração razoável” deixa 
margem para interpretações diferentes, parecendo pretender significar a existência de 
um sistema racional e que garanta, no menor tempo possível, a entrega da prestação 
jurisdicional após o regular desenvolvimento do devido processual legal. Além disso, 
a ausência de sanções para a eventual inobservância da previsão constitucional em 
questão impede um prognóstico otimista de alteração do estado atual das coisas, até 
porque, não obstante as diversas reformas na legislação, inclusive com a edição do 
Novo Código de Processo Civil, persistem os problemas estruturais.

Por fim, a análise do tema da efetividade não pode ser feita sem que sejam consi-
derados vários fatores, processuais e extraprocessuais, que dificultam o desenvolvimen-
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to eficaz do processo, pois a tão combatida lentidão da justiça ocorre pelas mais diver-
sas causas, tais como o número crescente de demandas, a falta de juízes, a insuficiência 
de recursos destinados ao Poder Judiciário, a má distribuição judiciária, dentre outras.

OS “NOVOS CONTORNOS” DO CONTRADITÓRIO

Tradicionalmente, o contraditório é definido como a ciência bilateral dos atos 
e termos processuais e a possibilidade de contrariá-los169 ou como a necessária in-
formação às partes e a possível reação a atos desfavoráveis170.

Em ambas as definições, constata-se a exigência de que as partes sejam infor-
madas (ciência bilateral dos atos e termos do processo) e tenham a possibilidade de 
reagir aos atos desfavoráveis (possibilidade de contrariá-los). Trata-se do binômio 
informação/reação, que, no entanto, é voltado para os sujeitos parciais, ignorando o 
importante papel desempenhado pelo órgão jurisdicional.

Por isso, esta garantia constitucional não se resume aos dois elementos apon-
tados, pressupondo, além da paridade de armas entre as partes, uma postura ativa do 
juiz, que deve manter constante diálogo com os litigantes, participando ativamente 
do desenvolvimento da relação jurídica processual, inclusive no que diz respeito à 
produção das provas, independentemente da disponibilidade (ou não) do direito 
debatido em juízo.

Agrega-se, pois, mais um elemento ao antigo binômio informação/reação, 
consistente no diálogo, que deve ser fomentado pelo juiz no caso concreto, de modo 
que não se admite a decisão de determinada questão, ainda que seja cognoscível de 
ofício, sem que seja previamente submetida à apreciação das partes, evitando-se as 
decisões “de surpresa” ou “de terceira via”171.

Prestigiando essa orientação já consolidada nos ordenamentos jurídicos euro-
peus, o Novo Código de Processo Civil explicitamente prevê que “o juiz não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a 
qual deva decidir de ofício” (art. 10).

169 Essa clássica definição de contraditório foi apresentada por Joaquim Canuto Mendes de Almeida 
(A contrariedade na instrução criminal. São Paulo: s/ed., 1937, p. 110).
170 Cf. Sergio La China (L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del Codice di Procedura Civile. 
Milano: Giuffrè, 1970, p. 394).
171 Cf. Luigi Paolo Comoglio, para quem o contraditório efetivo exige ampla participação dos in-
teressados, em um verdadeiro diálogo com o juiz, de modo a ser propiciado um processo “leale” e 
“giusto”, justificando-se, assim, a prévia manifestação das partes antes de o juiz decidir questões, ainda 
que cognoscíveis de ofício (Contraddittorio. Digesto delle discipline privatistiche. 4ª ed. Torino: UTET, 
1989. v. IV (Sezione civile), p. 26-7). Ver, também, Comoglio, Ferri e Taruffo (Lezioni sul processo 
civile. 2ª ed. Bologna: Il Mulino, 1998, p. 591-3) e Comoglio (Giurisdizione e processo nel quadro 
delle garanzie costituzionali. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, dicem-
bre/1994(4), p. 1.087-8).
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Em consonância, o art. 9o estabelece que não será proferida decisão contra 
uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, exceto em algumas situações 
pontuais previstas em seu parágrafo único, como no caso das tutelas provisórias de 
urgência.

Tais regras, como se percebe, servem para dar ênfase ao verdadeiro sentido do 
contraditório, exigindo o constante diálogo do juiz com as partes, que devem ter 
efetiva oportunidade para influenciar o convencimento do órgão judicial.

A alteração é significativa, pois, na sistemática do Código de 1973, o juiz 
poderia, por exemplo, indeferir a petição inicial de plano, sem necessidade de ouvir 
previamente o autor, se estivesse convencido quanto à existência de causa para a 
extinção do processo. No novo CPC, há previsão explícita de que, antes de proferir 
decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para 
corrigir o vício, se possível (art. 317).

O mesmo ocorre em sede recursal, porquanto, antes de considerar inadmissí-
vel o recurso, o relator deve conceder o prazo de cinco dias ao recorrente para sanar 
o vício ou complementar a documentação exigível (art. 932, parágrafo único, do 
CPC/2015).

Aliás, o diálogo e a cooperação entre os sujeitos do processo estão presentes 
não apenas nas normas fundamentais do processo civil (art. 6o), como também 
durante toda a tramitação processual, como no saneamento, que passa a admitir 
proposta consensual das partes para delimitação das questões de fato e de direito 
relevantes para a decisão do mérito (art. 357, § 2o, do CPC/2015).

Ainda, se a demanda apresentar complexidade em matéria de fato ou de direi-
to, o saneamento poderá ser feito em audiência visando à cooperação das partes (art. 
357, § 3o, do CPC/2015), tudo de modo a demonstrar a importância do diálogo 
e da efetiva possibilidade de as partes interferirem decisivamente na formação da 
convicção do julgador.

A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, 

O CONTRADITÓRIO E O NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O novo Código de Processo Civil foi concebido basicamente com o objetivo 
de simplificação do método de resolução dos conflitos de interesses, para alcançar a 
tão desejada efetividade. Na Exposição de Motivos, foram expressamente indicados 
os objetivos que nortearam o trabalho de elaboração da nova codificação:

“Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação 
de um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos 
da Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabe-
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lecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição 
Federal; 2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma 
mais rente à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo 
problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, 
o recursal; 4) dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo 
considerado; e, 5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente 
alcançado pela realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau 
de organicidade ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão”.

Teoricamente, portanto, houve uma simplificação, sem que se descure da ne-
cessária observâncias das garantias constitucionais do processo. Desse modo, exige-
-se um balanceamento e uma compatibilização entre as novas exigências do contra-
ditório e a duração razoável da tramitação processual.

Como visto, a vedação às denominadas decisões de surpresa ou de terceira via 
impede que o juiz decida, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento 
a respeito do qual não se tenha dado oportunidade às partes para manifestação. No 
entanto, a aplicação prática das novas regras processuais tem gerado algumas situ-
ações de embaraço à pretendida redução da complexidade e à efetivação do direito 
material.

Tome-se como exemplo a divisão procedimental do processo de conhecimen-
to. Simplificando a sistemática anterior, o procedimento foi dividido em duas op-
ções (procedimento comum e procedimentos especiais), sendo eliminado o proce-
dimento sumário.

A experiência forense demonstra que este último procedimento, concebido 
para ser mais simples, era mais lento que o procedimento ordinário. Basicamente 
porque o procedimento sumário era desenvolvido em audiência. No entanto, por 
diversas razões, isso gerava uma maior dilação na tramitação do processo, pois um 
problema ou atraso na citação já seria suficiente para o adiamento da audiência, não 
sendo incomuns remarcações constantes e sucessivas.

Por essas razões, em muitos casos, ao despachar a petição inicial, o juiz já con-
vertia o procedimento sumário em ordinário. Houve, então, uma “ordinarização” do 
procedimento sumário.

No novo Código, não há mais espaço para este tipo de discussão, sendo aplicá-
vel o procedimento comum, salvo disposição em contrário (art. 318, caput). Curio-
samente, porém, a nova sistemática prevê a realização de audiência de conciliação 
ou de mediação como regra, devendo o réu ser citado com pelo menos vinte dias de 
antecedência (art. 334, caput).

Embora a composição consensual dos conflitos de interesses seja um dos 
grandes objetivos da nova codificação, há fundado receio de que os problemas an-
teriormente verificados na aplicação do procedimento sumário passem a ser a regra 
na nova configuração do procedimento comum.

É certo que a mencionada audiência não será realizada em todos os casos, 
sendo dispensável se ambas as partes manifestarem expresso desinteresse na 
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composição consensual ou quando não for admissível a autocomposição (art. 334, 
§ 4o, do CPC/2015). Contudo, não deixa de ser uma preocupação, especialmente 
com relação à duração razoável, a possibilidade de dilação do trâmite processual 
diante das dificuldades já constatadas na aplicação prática do antigo procedimento 
sumário.

Não se olvide, ainda, que, se o processo versar sobre direitos que admitam 
autocomposição, as partes capazes podem estipular mudanças no procedimento, 
ajustando-o às especificidades do caso concreto, sempre sob a supervisão e o con-
trole do juiz (arts. 190 e 191 do CPC/2015). Cabe ao órgão judicial atentar para a 
exigência constitucional de duração razoável do processo, evitando procrastinações 
que possam prejudicar a desejada efetividade do processo.

Outro ponto que merece atenção envolve a previsão do cabimento de agravo 
de instrumento apenas nos casos expressamente previstos pelo legislador. Sem em-
bargo de posições em sentido contrário, houve retrocesso neste ponto, não sendo 
compreensível a pretensão do legislador de abarcar todos os casos que exigem revi-
são imediata de decisões interlocutórias.

No art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC/2015, foram previstas as si-
tuações de cabimento do agravo de instrumento, com o acréscimo de “outros casos 
expressamente referidos em lei” (inciso XIII). Algumas inconsistências são gritantes, 
como na hipótese de decisão que redistribui o ônus da prova. Se ela for baseada na 
denominada distribuição dinâmica, que leva em consideração a existência de previ-
são legal ou as peculiaridades do caso concreto relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, ou ainda a maior facilidade 
de obtenção da prova, é cabível o agravo de instrumento (arts. 1.015, XI e 373, § 
1o, do CPC/2015).

Por outro lado, se o juiz inverter o ônus da prova com base no Código de De-
fesa do Consumidor, não há previsão de manejo do mencionado recurso. Às vezes, 
até mesmo por um jogo de palavras, pode-se enquadrar a decisão como distribuição 
dinâmica ou inversão do ônus probatório, gerando incertezas e insegurança.

Por isso, não parece lógico, no caso específico do inciso XI do art. 1.015 do 
CPC/2015, conferir interpretação restritiva ao texto legal, sob pena de gerar situa-
ções de injustiça e violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Além disso, há algumas omissões que podem determinar a prática de atos 
processuais desnecessários ou, no mínimo, atrasar a tramitação do processo. No 
malfadado rol do art. 1.015, não se encontra a decisão a respeito da competência.

Apenas a título exemplificativo, tramitam na Justiça Estadual milhares de de-
mandas envolvendo responsabilidade obrigacional securitária no âmbito do Sis-
tema Financeiro da Habitação. Uma das várias matérias debatidas nestas ações 
é a competência, que, inclusive, foi submetida à sistemática dos recursos repetiti-
vos (EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 28/11/2011). Apesar disso, 
a celeuma continua e a questão continua sendo debatida nas diversas demandas. 
Se, eventualmente, houver uma decisão fixando a competência da Justiça Estadual, 
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diante da omissão do art. 1.015 do CPC/2015, a apreciação pelo Tribunal de Justiça 
somente será feita por ocasião do julgamento de eventual apelação. Até que isso 
ocorra, será praticada uma série de atos, produzida prova pericial (indispensável 
neste tipo de discussão), com dispêndio de tempo, dinheiro e força de trabalho, 
podendo, ao final, ser encaminhados os autos à Justiça Federal, o que já poderia 
ocorrer imediatamente no caso de cabimento do agravo de instrumento.

Aliás, a exigência de expressa previsão legal para o manejo deste tipo de re-
curso tem propiciado, na prática, a dilação da tramitação recursal, pois, não raro, o 
relator do agravo de instrumento tem que determinar a intimação da parte para que 
esclareça o cabimento do recurso. Assim, o direito material acaba ficando relegado 
a um segundo plano, permanecendo a discussão unicamente no plano processual, 
quanto à admissibilidade, ou não, da insurgência.

Uma vez mais, coloca-se em risco a duração razoável do processo, desta vez 
com desnecessária discussão de ordem processual em detrimento à efetiva proteção 
ao direito material.

Especificamente com relação ao contraditório, o Código de Processo Civil 
também é passível de críticas. Se, por um lado, não se questiona a importância da 
regra do art. 10, há, por outro lado, uma excessiva dialeticidade, que, em certos ca-
sos, acaba “amarrando” o andamento do processo.

No art. 932 do CPC/2015, por exemplo, dentre os poderes do relator dos 
recursos172, consta a possibilidade de: a) não conhecer os recursos inadmissíveis, 
prejudicados ou que não impugnem especificamente os fundamentos da decisão re-
corrida (inciso III); b) negar provimento (inciso IV); c) dar provimento (inciso V).

Antes de considerar o recurso inadmissível, o relator deverá conceder o prazo 
de cinco dias ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação 
exigível (art. 932, parágrafo único). Já no caso de provimento imediato, deve ser 
facultada a apresentação de contrarrazões (art. 932, inciso V).

Além dessas previsões específicas, há a regra expressa do art. 10 do CPC/2015, 
que, como visto, impede que o juiz decida com base em fundamento a respeito do 
qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, mesmo quando se 
trate de matéria de ordem pública.

Desse modo, nos casos de inadmissão e de provimento, não há possibilidade 
de decisão imediata, exigindo-se manifestação da parte. Já na hipótese de negativa 
de provimento, por força do art. 10 do CPC/2015, também é conveniente que seja 
possibilitado o exercício do contraditório pelo relator.

Ao que parece, em qualquer hipótese, não será possível o julgamento de plano 
pelo relator, mesmo naquelas situações em que não haja prejuízo imediato para a 
parte, como no caso de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Neste contexto, até mesmo como forma de evitar discussões quanto a even-
tual violação ao contraditório, é mais prudente que o relator nada decida mono-

172 A abordagem aqui não abrange os Tribunais Superiores, cujos recursos são dotados de particula-
ridades que demandariam análise diferenciada, cujos limites deste texto impedem seja feita nesta sede.
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craticamente, salvo, evidentemente, as tutelas de urgência, determinando o regular 
processamento de todos os recursos, conciliando, assim, o contraditório e a duração 
razoável do processo.

No agravo de instrumento, por exemplo, apreciada a tutela de urgência, feita a 
comunicação ao juízo de origem173 e ouvido o Ministério Público (em caso de sua 
intervenção), deverá ser solicitado dia para julgamento em prazo não superior a um 
mês da intimação do agravado (art. 1.020 do CPC/2015).

Já na apelação, recebido o recurso e não sendo caso de decisão monocrática, o 
relator elaborará seu voto (art. 1.011, II, do CPC/2015), devendo restituir os autos 
em trinta dias (art. 931 do CPC/2015).

Como os procedimentos recursais são simples e céleres, conclui-se que, ao 
invés de decidir monocraticamente, mesmo naqueles casos em que haja autoriza-
ção para tanto (art. 932, III, IV e V, do CPC/2015), é aconselhável que o relator 
determine o regular processamento do recurso, evitando discussões relacionadas ao 
cumprimento, ou não, da garantia constitucional do contraditório.

Certamente, outros dispositivos espalhados pelo Código merecem reflexões, 
mas, diante dos limites deste texto, ficam para outra oportunidade.

CONCLUSÃO

É certo que a edição de um novo Código gera expectativas, críticas, 
questionamentos, enfim, uma série de discussões quanto à nova regulamentação 
da matéria codificada. No caso específico do Código de Processo Civil, o texto 
anterior, vigente desde janeiro de 1974, passou por várias alterações legislativas, 
incorporando novos institutos, sempre com nítida preocupação com a efetividade 
do processo.

Se, por um lado, pode-se questionar a real necessidade da elaboração de um 
novo Código ou se seria o caso de continuar a aperfeiçoá-lo por meio das denomi-
nadas “reformas”, por outro lado, parece inevitável a conclusão de que o momento 
é de reconhecer que incumbe à doutrina e à jurisprudência o importante papel de 
conferir o melhor rendimento possível à novel legislação.

Há, como já apontado, várias regras que merecem críticas, algumas até mesmo 
contundentes, como, por exemplo, o art. 942 do CPC/2015, que inseriu, no lugar 
dos antigos embargos infringentes, uma técnica de complementação de julgamento 
quando não houver unanimidade no resultado de apelação. Embora não seja objeto 
de apreciação nesta sede, dentro dos limites deste texto, serve apenas para ilustrar a 
necessidade de amadurecimento dos debates quanto à viabilidade de manutenção 
de algumas alterações processadas pelo novo Código.

173 Segundo o art. 1.019, I, do CPC/2015, exige-se a comunicação apenas no caso de atribuição de 
efeito suspensivo ou de deferimento da antecipação da tutela recursal. Em sentido contrário, indeferi-
da a tutela de urgência, sequer é preciso tal comunicação.
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O que se pretende, aqui, é compartilhar reflexões que surgiram da aplicação 

prática do CPC/2015 na atividade jurisdicional. Cabe a todos os “atores processu-
ais” atuar, dentro de suas respectivas áreas de atribuição, no sentido de conferir a 
maior eficácia possível ao texto legal, sempre com os olhos voltados à função social 
do processo174.

Somente o tempo permitirá concluir se o CPC/2015 efetivamente cumprirá 
seus propalados objetivos, com destaque para a “sintonia fina com a Constituição Fe-
deral”, a simplificação procedimental e a coesão do sistema, propiciando “condições 
para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade fática subjacente à 
causa”.
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VIII
O SISTEMA DE PRECEDENTESVINCULANTES 

NO BRASIL E O NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL

Jaime Domingues Brito175

Mateus Vargas Fogaça176

INTRODUÇÃO

No presente trabalho busca-se analisar que a idéia de se instituir precedentes 
com efeitos vinculantes no Brasil não é nova e, por outro lado, não se pode negar 
que a existência dos referidos precedentes vinculativos oferecem vantagens para o 
aprimoramento do sistema judiciário brasileiro.

Desse modo, apesar das críticas que se voltam contra esse método ainda per-
sistirem mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 45 e também após 
a entrada em vigor do Novo CPC, o que se tem é que o arranjo voltado para o 
aprimoramento e manutenção do sistema que envolve os precedentes vinculantes 
certamente irá vingar no sistema brasileiro.

Assim, após analisar, (1) como se deram as tentativas de instituição de prece-
dentes no Brasil, (2) como são as principais características e o efeito vinculante do 
precedente e dar acento por fim, (3) no sistema de precedentes que novo Código 
de Processo Civil tentou estruturar, busca-se perspectivar resposta à importante 

175 Doutor em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru (ITE), SP. Mestre em Direito 
pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Professor titular nos cursos de graduação e 
de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Pro-
fessor no curso de pós-gradução de Direito Processual Civil do Instituto de Direito Constitucional e 
Cidadania (IDCC), de Londrina, PR. Professor do Curso de Graduação em Direito da UNILON-
DRINA Advogado.
176 Mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Especialista em Di-
reito Imobiliário pela Universidade Positivo. Pesquisador Grupo de Estudos Neoconstitucionalismo e 
Neoprocessualismo (UENP). Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/PR. Advogado.
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indagação, que pode ser assim formulada: se, de fato, as novas regras do Código 
de Processo Civil forem seguidas, isso poderia ou poderá trazer maior isonomia, 
previsibilidade e segurança jurídica aos jurisdicionados?

É de realizar o enfretamento do que ora se propõe, com o esclarecimento de 
que o método de pesquisa que se adotou foi o dedutivo, bem como o de pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto.

AS TENTATIVAS DE INSTITUIÇÃO DE 

PRECEDENTES VINCULANTES NO BRASIL

Em verdade, a tentativa de se adotar, no sistema judiciário brasileiro, o método 
relativo a precedentes que apresentem força vinculante, vem desde as denominadas 
“fazañas y alvedrios”, transformados pelas Ordenações Manuelinas e pelas Ordena-
ções Filipinas nos assentos da Casa da Suplicação177. O que tem sido buscado, portan-
to, é uma fórmula que assegure, de fato, uma resposta judiciária de boa qualidade, e 
ainda (...) justa, jurídica, tempestiva e econômica, e preserve a independência funcional e 
a persuasão racional do julgador, isso segundo Mancuso178, para quem

O encontro da solução idônea a resolver essa equação passa pela questão 
premonitória da desejável isonomia da resposta judiciária, que é o contraponto 
do Direito subjetivo público de todo jurisdicionado a que essa dicção judiciária 
da lei tenha certo grau de previsibilidade por modo que casos assemelhados 
recebam solução análoga.

Dessa maneira, pode-se dizer que o foco que se almeja com os precedentes 
vinculantes envolve isonomia, previsibilidade jurídica e segurança jurídica. E tanto 
se persegue a ideia de se ter precedentes vinculantes no Brasil que, no anteprojeto 
do Código de Processo Civil de 1973, do Prof. Alfredo Buzaid, pretendia-se con-
sagrar a solução do antigo direito português, vale dizer, a dos assentos vinculativos.

Barbosa Moreira179, entretanto, ressalta que isso não se concretizou, porque a 
doutrina entendeu, à época, que a referida pretensão legislativa poderia provocar in-
constitucionalidade, o que levou a se adotar, no Código de Processo Civil de 1973, 
a denominada uniformização da jurisprudência.

177 JANSEN, Rodrigo. A súmula vinculante como norma jurídica. Revista dos Tribunais. RT (838): 
42-74, agosto de 2005.
178 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 178.
179 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 7. ed. Rio de Ja-
neiro: Forense, 1998, p. 7.
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Registre-se ainda, em relação às tentativas de se estruturar os precedentes vin-
culantes, que a Constituição Federal de 1967, sob a égide do Ato Institucional nº 
5/68, com a Emenda nº 7/77, na alínea l, do inciso I de seu artigo 119, estabeleceu 
que competiria ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente a 
representação do Procurador Geral da República, por inconstitucionalidade ou para in-
terpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual.180

Importante destacar que o Regulamento Interno do Supremo Tribunal Fe-
deral, por intermédio de seu artigo 187, ao regular os procedimentos do referido 
artigo 119 da revogada Constituição, dispôs que “A partir da publicação do acórdão, 
por suas conclusões e ementa, no Diário da Justiça da União, a interpretação nele 
fixada terá força vinculante para todos os efeitos.

Ainda na tentativa de se adotar precedentes obrigatórios no sistema brasilei-
ro, com o advento da Constituição de 1988, ao que se seguiu as edições Emenda 
Constitucional nº 3/93 e da Lei nº 9.882/99, formou-se o conjunto de ações de 
controle concentrado de constitucionalidade, cujas eficácias são erga omnes e do-
tados de efeito vinculante (ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de 
constitucionalidade e de arguição de descumprimento de preceito fundamental; Cf. 
§ 2º do art. 102 da CF e § 3º do art. 10 da Lei 9.882/99).

Ademais, o antigo Código de Processo Civil, a seu turno, vinha sofrendo, como 
se sabe, inúmeras alterações, o que também tem acontecido na legislação trabalhis-
ta, pelo que é de se enumerar, dentre outras, as seguintes mudanças que indicam a 
busca pela implantação, no Brasil, do sistema de precedentes obrigatórios: i) a Lei 
nº 9.139/95, que permitiu, com a redação emprestada ao art. 557 do CPC/73, que 
o relator negue seguimento a recurso contrário à súmula do respectivo tribunal ou 
do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunais Superiores; ii) a Lei nº 9.756/98, 
que acrescentou o § 1º-A ao art. 557, do CPC/73, para permitir que o relator dê 
provimento a recurso quando a decisão recorrida se apresentar em confronto não só 
com a súmula como também em relação à jurisprudência dominante do Supremo 
ou de Tribunal Superior, com o que, a par disso, também alargou os poderes do 
relator em negar seguimento a recursos contrários à súmula ou em confronto com a 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou do tribunal superior; iii) ainda 
a Lei nº 9.756/98, que alterou o parágrafo único do art. 120, do CPC/73, atribuin-
do competência para o relator decidir conflito de competência quando já houver 
jurisprudência dominante sobre a questão levantada; e, ao acrescentar o parágrafo 
único ao art. 481, também do CPC/73, dispensou o pronunciamento do plenário 
ou órgão especial dos tribunais em incidentes de arguição de inconstitucionalida-
de em que a matéria já tiver sido decidida por referidos órgãos ou pelo Supremo 

180 Eis a redação do referido dispositivo da Constituição anterior:
“Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I – processar e julgar originariamente:
(...)
l) “a representação do Procurador Geral da República, por inconstitucionalidade ou para interpretação 
da lei ou ato normativo federal ou estadual.
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Tribunal Federal; iv) de igual forma, ainda a Lei nº 9.756/98, introduziu alterações 
nos arts. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho; iv) a Lei nº 12.232/2010, que 
alterando o anteriormente disposto pela nº 9.756/98, deu nova redação ao art. 544 
do Código de Processo Civil antigo (alíneas b e c).

Além disso, o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, ao criar a sú-
mula vinculante, trouxe, por assim dizer, um novo momento da hermenêutica cons-
titucional, que aponta, sem dúvida alguma, para uma direção comum, qual seja e 
segundo as palavras de Patrícia Perrone Campos Mello181, a de atribuir força vincu-
lante e geral aos precedentes judiciais e representa a aproximação do sistema jurídico 
brasileiro, de modelo de direito codificado-continental (civil Law), ao sistema da 
common Law, sistema este que tem como idéia central a vinculação de seus julgados 
como força a influenciar os julgamentos posteriores, desde que, como já demons-
trado, a ratio decidendi do precedente vinculativo guarde semelhança com o novo 
caso a ser julgado.

Por derradeiro, o novo CPC, como se sabe, trouxe nova estrutura voltada ao 
prestígio dos precedentes, o que pode ser verificado com a análise dos incisos V, VI, 
do § 1º, do art. 489; do §2º do art. 926; do § 5º do art. 927; do inc. IV do art. 988 
e § 1º do art. 1.042, alguns dos quais merecerão melhor análise em linhas seguintes 
deste trabalho.

A utilização de precedentes vinculantes, entretanto, sofre muita crítica: algu-
mas coerentes: outras ideológicas e apaixonadas, como ocorreu, inclusive, quando 
da edição da súmula vinculante182. De fato, até mesmo após o advento da Emen-
da Constitucional nº 45, essas críticas ainda persistem e certamente irão persistir, 
mesmo com a edição do Novo CPC, em cujo corpo está presente o sistema de 
precedentes obrigatórios.

Entretanto, quais são ou seriam as bases de uma jurisprudência vinculante? É 
de se prosseguir.

CARACTERÍSTICAS E O EFEITO 

VINCULANTE DO PRECEDENTE

Vai aqui, de pronto, uma crítica que se mostra oportuna: no Brasil os prece-
dentes não são respeitados. Até os que têm efeito vinculante não são obedecidos, 
sob os pretextos de que isso feriria o princípio do livre convencimento e engessaria 
o desenvolvimento do direito.

Nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, contudo, os precedentes, 
por conta da teoria do stare decisis são obedecidos. Esse descumprimento de deci-

181 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: o desenvolvimento judicial do direito no consti-
tucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 1.
182 JANSEN, op. cit. p. 44.
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sões vinculantes, no Brasil, equivale ao descumprimento da própria Constituição, 
como, de resto, indicou o Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE 
203.498183:

Ora, se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da 
Constituição Federal, é certo que a interpretação do texto constitucional por 
ele fixada deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, em decorrência do 
efeito definitivo outorgado à sua decisão. Não se pode diminuir a eficácia 
das decisões do Supremo Tribunal Federal com a manutenção de decisões 
divergentes. Contrariamente, a manutenção de soluções divergentes, em ins-
tâncias inferiores, sobre o mesmo tema, provocaria, além da desconsideração 
do próprio conteúdo da decisão desta Corte, última intérprete do texto cons-
titucional, a fragilização da força normativa da Constituição.

A súmula vinculante e os demais precedentes vinculantes, portanto, vieram 
exatamente com o propósito de tentar fazer com que se obedeça às decisões profe-
ridas pela Corte Alta e pelos Tribunais Superiores.

A vinculação da súmula e do precedente que tem tal característica, a seu turno, 
se desdobra em direta e indireta. A primeira é que toca e submete o Poder Judiciário 
e a Administração pública, o que permite, em caso de desobediência, o manejo de 
reclamação perante o STF (CF, 103-A, § 3º). Já indireta envolve o Poder Legisla-
tivo, como os particulares e não dá lugar à reclamação, mas gera efeitos de norma 
geral e abstrata, aspecto que será objeto, inclusive, do tópico que será desenvolvido 
a seguir.

É patente que a súmula vinculante e os demais precedentes vinculantes tiveram 
inspiração no direito norte-americano e, por que não, no direito inglês. As fontes 
do direito brasileiro sabidamente são diretas (lei e costumes) e indiretas (doutrina 
e jurisprudência). Nos países que adotam a Common Law as fontes envolvem a lei, 
os precedentes e os costumes. Contudo, existe afirmação segundo a qual a lei, nos 
países que adotam a Common Law, somente será assimilada quando tiverem sido 
interpretadas pelos tribunais. É a opinião de René David184, que assim se expressa:

O direito, quer para um jurista americano, quer para um jurista inglês, é con-
cebido essencialmente sob a forma de um direito jurisprudencial: as regras 
formuladas pelo legislador, por mais numerosas que sejam, são consideradas 
com uma certa dificuldade pelo jurista que não vê nelas o tipo normal da 
regra de direito; estas regras só são verdadeiramente assimiladas ao sistema 
de direito americano quando tiverem sido interpretadas e aplicadas pelos tri-
bunais ou quando se tornar possível, em lugar de referirem a elas, referirem-se 

183 JANSEN, op.cit. p. 47.
184 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito Contemporâneo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1998, p. 367.
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às decisões judiciárias que as aplicaram. Quando não existe o precedente, o 
jurista americano dirá naturalmente: ‘There is no Law on the point (Não há 
direito sobre a questão), mesmo se existir, aparentemente, uma disposição de 
lei que a preveja’.

Nos Estados Unidos, portanto, seguem-se os precedentes, que Charles D. 
Cole185 assim define:

The legal rule used by an appellate court in the forum in which the case has 
been decided, applied to the relevant facts which create the issue before the 
court for decision. Stare decisis is the policy which requires that the courts 
subordinate to the appellate court establishing the precedent follow that pre-
cedent and not ‘disturb a settled point’.186

Aliás, o próprio Charles D. Cole187, em trabalho editado na Revista dos Tri-
bunais, assim se manifestou:

A doutrina do stare decisis na cultura jurídica dos Estados Unidos simples-
mente significa que uma vez que a Corte de última instância no sistema 
judiciário federal ou estadual decida um princípio de direito para o caso em 
julgamento, aplicando-o a casos futuros em que os fatos relevantes sejam 
substancialmente os mesmos, ainda que as partes não sejam as mesmas. Por-
tanto, ‘precedente’ é a regra jurídica usada pela Corte de última instância no 
local em que o caso foi decidido, aplicados aos fatos relevantes que criaram 
a questão de mérito levada perante a Corte para decisão. Stare decisis é a po-
lítica que exige que as Cortes subordinadas à Corte de última instância que 
estabelece o precedente sigam aquele precedente e ‘não mudem uma questão 
decidida.

Não se pode perder de vista, ademais, as palavras de Cross e Harris188, que se 
assim se expressam sobre a chave do próprio processo, o que também destaca o valor 
do precedente:

185 COLE, Charles D. Comparative Constitutional Law: Brazil and the United States. Lake 
Mary: Vandeplas Publishing, 2008, p. 14.
186 “A regra legal usado por um tribunal de apelação no fórum em que o caso foi decidido, aplicado 
aos fatos relevantes que criam a questão perante o tribunal para decisão. Stare decisis é a política que 
exige que os tribunais subordinados ao tribunal de apelação, que estabelece o precedente sigam esse 
precedente e não “perturbar um ponto adquirido (decidido)”. (Tradução livre).
187 COLE, Charles D. Stare decisis na cultura jurídica dos Estados Unidos. O sistema de precedente 
vinculante do Common Law. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, (752): 11-21, jun./1998.
188 CROSS, Rupert. HARRIS, J. W. Precedent in English Law. 4. ed. Oxford: Claredon Press, 2004, 
p. 166.



Capítulo VIII - 115

If the law consists of the decisions of the judges and those decisions are based 
on the judge’s hunches, then the way in which the judges gets his hunches is 
the key to the judicial process. Whatever produces the judge’s hunches makes 
the law.189

Portanto, as decisões de cortes superiores vinculam as de jurisdição inferiores; 
os precedentes das primeiras se constituem em binding authority, estes sim, com 
efeito vinculante; mas podem também ter efeito tão apenas persuasivo (persuasive 
authority).

É preciso que se diga, contudo, que as súmulas vinculantes têm aspecto diverso, 
ao menos em parte, do sistema da Common Law, pois a ratio decidendi da súmula 
-dizem alguns- seria o enunciado que é elaborado, enquanto lá no sistema inglês e 
americano, o próprio precedente, ou melhor, a sua ratio decidendi é que ensejará o 
efeito vinculante. Veja-se o claro posicionamento de Jansen190 a respeito:

A súmula vinculante, como intuitivamente se percebe, encontra 
parte de sua inspiração na doutrina do stare decisis. Há, todavia, 
algumas diferenças fundamentais. A primeira, mais evidente, é a 
de que no stare decisis as decisões é que são vinculantes, não exis-
tindo a figura da súmula (que é, na verdade, um extrato da de-
cisão), o que já revela diferenças práticas na aplicação. Uma se-
gunda diferença é a origem do efeito vinculante. Na common-law 
o stare decisis faz parte da lógica do sistema, sendo um imperati-
vo de segurança jurídica e de respeito aos órgãos jurisdicionais 
superiores. Aqui, o efeito vinculante nasce de uma imposição 
normativa operada por emenda constitucional. Lá, portanto, é 
produto da maneira como tradicionalmente se compreendia o 
sistema. Entre nós, a norma deseja impor essa consciência nos 
operadores do sistema.

Com um sistema precedentalista que realmente mereça ter essa denomina-
ção, visa-se e espera-se que os fundamentos determinantes do próprio precedente 
venham a produzir o efeito expansivo de, de fato, vincular o julgador do novo caso 
que a ele for submetido. Lógico que, para isso, o novo caso deverá guardar simili-
tude com o primeiro. E, se isso ocorrer, esses fundamentos serão capazes de fazer 
com que a decisão do novo caso seja similar a do precedente. Não será, portanto, o 

189 “Se a lei consiste nas decisões dos juízes e essas decisões são baseadas em intuições (pressentimen-
tos) do juiz, então a maneira pela qual os juízes apresentam suas intuições é a chave para o processo 
judicial. O que quer que produz intuição do juiz faz a lei. (Tradução livre).
190 JANSEN, op.cit. p. 51.
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enunciado de uma súmula, por exemplo, mas a própria ratio decidendi do precedente 
que provocará e ensejará que se dê a ambos os casos o mesmo tratamento e a mesma 
decisão191. E, se isso ocorrer, garantidos estarão os princípios da isonomia, da previ-
sibilidade e da segurança jurídica. Passemos ao tópico seguinte.

O SISTEMA DE PRECEDENTES NO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O novo Código de Processo Civil (NCPC) traz em seu bojo a modernização 
da atividade jurisdicional do país, com o claro objetivo de promover a segurança 
jurídica do cidadão.

Com isso, compatibilizou seus dispositivos com a Constituição Federal de 
1988 e já, em sua Parte Geral, adotou importantes valores constitucionais informa-
dores de toda a ordem jurídica nacional, tais como o contraditório, a ampla defesa, 
a razoável duração do processo e a segurança jurídica, indispensável à promoção da 
igualdade substancial e à dignidade da pessoa humana192.

Dentre as inovações do novo Código, naquilo que interessa ao presente es-
tudo, está a criação de um sistema de precedentes judiciais, construído sobre bases 
pensadas para combater a dispersão excessiva da jurisprudência193. Busca-se alcançar 
este objetivo mediante alterações no sistema recursal e a previsão de meios para a 
uniformização dos provimentos jurisdicionais, com regras de manejo e aplicação 
dos precedentes judiciais e a previsão das consequências jurídicas deles decorrentes, 
tudo segundo consta na Exposição de Motivos da Comissão de Juristas designada 
pelo Senado Federal para a elaboração do Anteprojeto de Código de Processo Civil:

Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de 
um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da Co-
missão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer ex-
pressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal; 
2) criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente 
à realidade fática subjacente à causa; 3) simplificar, resolvendo problemas e 
reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo, o recursal; 4) 
dar todo o rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; e, 

191 CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Mateus Vargas. Sistema dos precedentes judiciais obrigatórios no 
novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR, Fredie; [et al.] Precedentes. 2. ed. Coleção Grandes 
Temas do Novo CPC. v. 3. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 343-344.
192 CUNHA, Leonardo Carneiro da. O processo civil no Estado constitucional e os fundamentos do 
projeto do novo código de processo civil brasileiro. Revista de Processo, n. 209, ano 37, jul/2012, p. 354.
193 BRASIL. Congresso Nacional, Senado Federal. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Co-
missão de juristas responsáveis pela elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. Brasília: 
Senado Federal, 2010, p. 19.
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5) finalmente, sendo talvez este último objetivo parcialmente alcançado pela 
realização daqueles mencionados antes, imprimir maior grau de organicidade 
ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão194.

O sistema de precedentes judiciais foi quase que inteiramente disciplinado 
pelo NCPC no Capítulo I (Disposições Gerais), do Título I (Da ordem dos pro-
cessos e dos processos de competência originária dos tribunais), do Livro III (Dos 
processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais).

Essa localização geográfica aparentemente inadequada não é óbice à aplicação 
do regramento dos precedentes a todos os processos judiciais, independentemente 
de qual o procedimento adotado, seja comum ou especial, de conhecimento ou exe-
cução. Entretanto, não se pode olvidar que a teoria dos precedentes pressupõe que 
estes tenham origem nos tribunais195.

Pode-se dizer que disciplina normativa do sistema de precedentes judiciais, no 
NCPC, tem início no art. 926, caput, com a veiculação de deveres gerais das Cortes 
no que toca aos precedentes196, nos seguintes termos: “Os tribunais devem unifor-
mizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

Este dispositivo é símbolo da aposta na estabilização das decisões judiciais, 
tornando a prestação jurisdicional mais íntegra e coerente, iniciando-se pelos tribu-
nais, que deverão dar o exemplo: “como se exigir o respeito no aspecto vertical (para 
órgãos hierarquicamente inferiores) se inexiste respeito no aspecto horizontal (do 
próprio tribunal)? Afinal, quem não respeita não pode cobrar respeito”197.

Trata-se de regra de conduta aos julgadores de todas as instâncias, derivada 
do princípio constitucional da isonomia, corriqueiro em Estados Democráticos de 
Direito. A despeito de sua tamanha obviedade, teve de ser positivada no Brasil em 
razão da sistemática dispersão jurisprudencial, que se pretende evitar198.

A respeito do tema, o enunciado 169 do Fórum Permanente de Processualis-
tas Civil (FPPC) é bastante elucidativo ao prever que “os órgãos do Poder Judici-
ário devem obrigatoriamente seguir os seus próprios precedentes, sem prejuízo do 
disposto nos § 9º do art. 1.037 e § 4º do art. 927”, relativos às técnicas de distinção 
ou superação do precedente, cuja adoção dependerá do atendimento de seus requi-
sitos respectivos.

194 Idem, op. cit. p. 20.
195 MACÊDO, Lucas Buril de. A disciplina dos precedentes judiciais no direito brasileiro: do An-
teprojeto ao Código de Processo Civil. In: DIDIER JR, Fredie; [et al.] Precedentes. Coleção Grandes 
Temas do Novo CPC. v. 3. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 473.
196 ROMÃO, Pablo Freire; PINTO, Eduardo Régis Girão de Castro. Precedente judicial no novo 
Código de Processo Civil: tensão entre segurança e dinâmica do direito. Curitiba: Juruá, 2015, p. 106.
197 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: JusPo-
divm, 2016, p. 1.487.
198 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; [et al.]. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil: 
artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.314.
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Enquanto instituição, pelo dever de uniformização da juris-
prudência, o tribunal não poderá se omitir em dissipar a diver-
gência existente entre seus órgãos internos199. Para tanto, deverá 
valer-se dos inúmeros instrumentos destinados a tal fim, como 
é o caso do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 
976), incidente de assunção de competência (art. 947), recursos 
extraordinário e especial repetitivos (art. 1.036) e das súmulas de 
jurisprudência (art. 926, § 1º).

Individualmente, os integrantes dos tribunais terão o dever 
moral de colaborar com a uniformização da jurisprudência. Por-
tanto, se seu entendimento for isolado, embora com ressalva de 
sua posição pessoal, o desembargador ou ministro deverá curvar-
-se à maioria, mesmo quando inexistir precedente ou súmula de 
seguimento obrigatório:

Trata-se de conduta moralmente elogiável (Enunciado 172 do FPPC: ‘A de-
cisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, 
não é contraditória.’), preocupada com a uniformização da jurisprudência e 
de todos os benefícios advindos dela. Não é situação incomum no dia a dia 
forense, quando juízes expressam seu entendimento pessoal, mas decidem 
conforme o entendimento majoritário (STF, Tribunal Pleno, Inq 2.704/
RJ, rel. Min. Rosa Weber, j. 17.10.2012, DJe 27.2.2013; STJ, 5º Turma, HC 
201.589/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.8.2014, DJe 2.9.2014; STJ, 6ª Tur-
ma, REsp 1.443.385/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.8.2014, DJe 
24.11.2014.), em respeito ao postulado da colegialidade (STF, 2ª Turma, 
MS 33.426 Agr/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 14.4.2015; STJ, 5ª Tur-
ma, AgRg no REsp 1.428.174/RS, rel. Min. Felix Fischer, j. 17.9.2015, DJe 
24.9.2015.).200

Além de uniformizarem sua jurisprudência, os tribunais deverão mantê-la es-
tável e confiável. Quando o precedente de um mesmo tribunal ou de um a ele supe-
rior não é aplicado a um caso atual, há ofensa à isonomia e à segurança jurídica dos 
jurisdicionados, o que não se pode admitir diante da atual ordem constitucional.

199 DIDIER JR., Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres ins-
titucionais dos tribunais: uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. In: 
_______; [et al.] Precedentes. Coleção Grandes Temas do Novo CPC. v. 3. Salvador: JusPodivm, 2015, 
p. 384.
200 NEVES, op. cit., p. 1.488-89.



Capítulo VIII - 119

Assim, mesmo quando não concordarem com um precedente, pelo bem da 
estabilidade do ordenamento jurídico, os juízes deverão segui-lo, salvo se existirem 
razões suficientes para realizar uma distinção entre casos ou uma revogação do 
precedente:

Os precedentes de evidente relevância têm, de fato, autoridade num tribu-
nal de justiça, mas sua autoridade é de caráter político – ou seja, tem suas 
raízes basicamente na força – e não epistêmico. Os juízes seguem as deci-
sões anteriores de seu tribunal quando estão de acordo com elas, ou quando 
consideram a estabilidade jurídica mais importante, naquelas circunstâncias, 
do que a compreensão correta do direito. Contudo, a importância analógica 
do precedente significa simplesmente que o precedente contém informações 
relevantes para a decisão do caso em pauta201.

A instabilidade da jurisprudência pode acontecer tanto quando o julgador ig-
nora um entendimento antes adotado como quando o conhece, mas simplesmente 
passa dar tratamento diverso à mesma questão. Uma mudança repentina maltrata a 
isonomia entre os jurisdicionados e não proporciona segurança jurídica, impedindo 
que pessoas e empresas possam planejar as condutas que tomarão ao longo de suas 
vidas, com base no ordenamento jurídico, do qual os precedentes vinculantes tam-
bém fazem parte.

O enunciado 380 do FPPC confirma o argumento: “A expressão ‘ordenamen-
to jurídico’, empregada pelo Código de Processo Civil, contempla os precedentes 
vinculantes”.

Nesse viés, o NCPC estimula a produção de jurisprudência uniforme e está-
vel202, cuja exigência impede alterações bruscas de entendimento, já que os tribunais 
como um todo, inclusive seus órgãos fracionários, têm de respeitar seus precedentes, 
bem como dos tribunais superiores, como assinalou o FPPC em seus enunciados 
316 e 453:

Enunciado 316: A estabilidade da jurisprudência do tribunal depende tam-
bém da observância de seus próprios precedentes, inclusive por seus órgãos 
fracionários.

Enunciado 453: A estabilidade a que ser refere o caput do art. 926 consiste no 
dever de os tribunais observarem os próprios precedentes.

201 POSNER, Richard. Problemas de filosofia do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 609.
202 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; [et al.], op. cit., p. 1.314.
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Assim, para se modificar enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada 

ou de tese adotada em julgamento de recurso repetitivo, por aplicação do princípio 
da inércia argumentativa203, o julgador encontrará maior dever de fundamentação, 
a qual deverá ser “adequada e específica, considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia” (art. 927, § 4º, NCPC).

Por isso que, em atenção ao interesse social e à segurança jurídica, o art. 927, § 
3º, do NCPC, permite a modulação dos efeitos da decisão promotora de “alteração 
de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superio-
res ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”.

O dever de estabilidade não pretende tornar o direito imutável. Por isso, sob a 
égide do NCPC, a alteração ou revogação de um precedente continua sendo pos-
sível, embora tais hipóteses tragam consigo a imposição de uma maior carga argu-
mentativa, cuja falta poderá macular a decisão de nulidade, em caso de desrespeito 
(art. 489, § 1º, inciso VI).

O art. 926, caput, do NCPC, também impõe aos tribunais o dever de integri-
dade, que, em linhas gerais, pode ser compreendido como a obrigação de as decisões 
levarem em consideração as decisões pretéritas do mesmo tribunal ou de outros a 
ele superiores.

A integridade não deixa de ser uma releitura da doutrina da unidade do orde-
namento jurídico, como destaca o enunciado 456 do FPPC: “Uma das dimensões 
do dever de integridade consiste em os tribunais decidirem em conformidade com 
a unidade do ordenamento jurídico”.

Quando se fala em decidir conforme o ordenamento jurídico, deve-se levar em 
conta a possibilidade de, mantido o texto legal em sentido amplo, ocorrer evolução 
na interpretação capaz de alterar a norma jurídica dele extraída.

O mesmo poderá ocorrer dos precedentes judiciais, os quais poderão ganhar 
novos significados devido à remodelagem da sociedade. A esse respeito, o enuncia-
do 322 do FPPC aponta que

“A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros mo-
tivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em altera-
ção econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida”.

Para estas hipóteses, o dever de integridade, justamente por visar mediar a 
tensão entre a segurança jurídica e a dinâmica do direito, orientará a utilização das 
técnicas da distinção ou superação dos precedentes, para adequar o entendimento 

203 ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de. O princípio da inércia argumentativa diante de um sis-
tema de precedentes em formação no direito brasileiro. Revista de Processo, n. 236, ano 39, out/2014, 
p. 389-399; PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, 
p. 219.
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do tribunal à nova interpretação do ordenamento jurídico, nos moldes preconiza-
dos pelo enunciado 457 do FPPC.

O art. 926, caput, do NCPC, traz outra imposição derivada da imposição 
constitucional de isonomia. É o dever de coerência, mediante o qual se impede 
seja conferido tratamento jurídico diferente a indivíduos envolvidos em situações 
análogas ou atinentes a uma mesma questão de direito204.

Para o enunciado 455 do FPPC, “Uma das dimensões do dever de coerência 
significa o dever de não-contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem 
casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação”.

Desta maneira, se o órgão julgador já possui entendimento formado sobre o 
tema, ele somente se desincumbirá de seu dever de coerência caso aplique na deci-
são de um caso presente os mesmos princípios adotados quando foram decididos 
os demais casos idênticos205.

A formação dinâmica do precedente possibilita uma atuação coerente do Po-
der Judiciário, já que a ratio decidendi que dele se extrai quando é editado ou, poste-
riormente, quando ganha expansão, leva ao “melhor entendimento possível naquele 
momento histórico e social, a respeito de determinada questão jurídica”206

Não se pode negligenciar, entretanto, que o desembargador ou ministro que 
aderir ao voto-vencedor ficará obrigado a seguir o precedente construído quando a 
ele for posteriormente submetida a mesma questão, exceto se for o caso de distinção 
ou superação. É o que sugere o enunciado 431 do FPPC:

O julgador, que aderir aos fundamentos do voto-vencedor do relator, há de 
seguir, por coerência, o precedente que ajudou a construir no julgamento da 
mesma questão em processos subsequentes, salvo se demonstrar a existência 
de distinção ou superação.

Sob a mesma ótica, o enunciado 454 do FPPC, assinala que “Uma das dimen-
sões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não 
ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência)”.

O mecanismo de decidir com base nos precedentes pertinentes à mesma ques-
tão jurídica é conhecido como técnica de autorreferência. A operação de um sistema 
jurídico baseado em precedentes obrigatórios impõe um novo modelo argumen-
tativo no processo e a autorreferência é um dever específico da fundamentação 

204 NEVES, op. cit., p. 1.490.
205 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isto – o precedente e as súmulas vinculantes? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 111.
206 SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judicial. In: 
WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012, p. 172,
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das decisões, já que o julgador necessitará dialogar com os precedentes existentes, 
mesmo que seja para negar a sua aplicação no caso presente207.

Prática comum no âmbito da common law, a técnica da autorreferência contri-
bui para uma atividade jurisdicional coerente, pois impõe a necessidade de diálogo 
do julgador com os precedentes do próprio tribunal e dos tribunais superiores na 
construção de sua nova decisão.

Assim, a construção da decisão do caso presente virá da invocação do pre-
cedente aplicável, com demonstração de existir incidência de seus fundamentos 
determinantes na hipótese fática e jurídica em exame, sem que a medida implique 
em ausência de fundamentação. Aliás, o que irá dar lastro à nova decisão serão exa-
tamente os fundamentos determinantes do precedente.

O enunciado 524 do FPPC trata do tema ao apontar que:

O art. 489, §1º, IV, não obriga o órgão julgador a enfrentar os fundamentos 
jurídicos deduzidos no processo e já enfrentados na formação da decisão 
paradigma, sendo necessário demonstrar a correlação fática e jurídica entre 
o caso concreto e aquele já apreciado.

Dessa maneira, o tribunal demonstrará a coerência de sua atividade quando a 
nova decisão contiver tanto as razões para o acolhimento de um precedente, quanto 
os motivos pelos quais a hipótese fática do caso concreto não se amoldou à ratio 
decidendi do precedente por ela rejeitado208.

De outro lado, também há o dever de tornar públicos os precedentes, con-
soante dispõe o art. 927, § 5º, do NCPC: “Os tribunais darão publicidade a seus 
precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, prefe-
rencialmente, na rede mundial de computadores”.

Seguindo a disciplina normativa, em seus cinco incisos, o art. 927 apresenta 
um rol escalonado e não taxativo de decisões cujo respeito será obrigatório pelos ju-
ízes e tribunais. A ordem de apresentação dos precedentes em cada um dos incisos 
revela, segundo Lucas Buril de Macedo, a existência de uma verdadeira hierarquia 
a ser observada no momento do julgamento209.

De sorte que, em primeiro lugar, deverão ser aplicados os precedentes do Su-
premo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; na se-
quência, terão vez as súmulas vinculantes; depois, os precedentes decorrentes do 
julgamento dos incidentes de assunção de competência, de resolução de demandas 
repetitivas e recursos extraordinário e especial repetitivos; os enunciados das súmu-
las do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

207 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 
2015, p. 267-68.
208 ROMÃO; PINTO, op. cit., p. 111.
209 MACÊDO, Lucas Buril de. O regime jurídico dos precedentes judiciais no Projeto do Novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo, n. 237, ano 39, nov/2014, p. 387-388.
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de Justiça em matéria infraconstitucional terão vez na sequência e, finalmente, será 
aplicada a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vincu-
lados.

Os órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça também poderão, evidentemente, criar precedentes, os quais igualmente 
precisarão ser respeitados pelos tribunais e juízes hierarquicamente inferiores no 
plano recursal. Assim é que, mesmo não mencionados no rol do artigo 927 do 
NCPC, não existindo precedente do Plenário do STF ou da Corte Especial do 
STJ, buscar-se-á a existência de um oriundo de um órgão fracionário de cada um 
dos tribunais, conforme a matéria seja constitucional ou infraconstitucional, res-
pectivamente210.

Por outro lado, uma vez que a doutrina e o próprio ordenamento jurídico 
caminhavam para a valorização do precedente judicial como referencial normativo 
do sistema processual, o mesmo Lucas Buril de Macêdo entende que pecou o novo 
Código de Processo Civil, em atribuir tamanha importância à súmula. Afirma ele 
que, se é a incidência da norma jurídica no caso concreto faz nascer o precedente ju-
dicial, a ele sendo atribuída força obrigatória, sendo também ele a base para a edição 
do enunciado da súmula, o caminho natural seria o gradativo desuso do instituto 
das súmulas, não o contrário211.

Diz ainda Macêdo que, quando o § 1º do artigo 926 do NCPC determina a 
edição de enunciados de súmulas, com ou sem caráter vinculante, cria inegável en-
trave à boa operação da teoria dos precedentes obrigatórios, pois, como é intuitivo, 
o precedente judicial é que deverá ocupar a posição de referencial normativo, não 
a súmula212.

Linhas atrás, sustentou-se entendimento que se harmoniza com o posicio-
namento ora trazido. Em verdade, a súmula, em si não é o precedente. Mas, de 
qualquer maneira, mostra-se evidente que o denominado direito sumular envolve 
questão complexa que, dentro dos limites deste artigo, não poderia ser conveniente-
mente analisada. Entretanto, por ser tratar de criação própria do sistema brasileiro, 
pode-se dizer que tem ela, sim, cumprido o seu papel.

Mas, ao dar seguimento na análise da regulamentação teórica do sistema de 
precedentes, constata-se não ter sido conceituada a ratio decidendi do precedente no 
âmbito do NCPC, o que se mostra elogiável, pois isso ficará a cargo da doutrina 
que, com base no direito comparado, irá chegar à sua devida delimitação.

No entanto, observado o sistema processual, observa-se que diversos dis-
positivos do NCPC permitem sejam identificadas referências à ratio deciden-
di do precedente. Com efeito, no art. 926, § 2º, fala-se em “circunstâncias fáticas 

210 FOGAÇA, Mateus Vargas; FOGAÇA, Marcos Vargas. Sistema de precedentes judiciais obriga-
tórios e a flexibilidade do direito no novo Código de Processo Civil. Revista da Faculdade de Direito da 
UFMG. n. 67, jul.-dez./2015, p. 519.
211 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 
2015, p. 478.
212 MACÊDO, Lucas Buril de. O regime jurídico dos precedentes judiciais no Projeto do Novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo, n. 237, ano 39, nov/2014, p. 386.
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dos precedentes” que motivaram a edição de súmula; também no art. 927, § 2º, 
encontra-se a menção à “tese jurídica adotada”; e no art. 489, § 1º, inciso V, trata-
se dos “fundamentos determinantes da decisão”, expressão que bem traduz a ratio 
decidendi de todo precedente.

De igual forma, é possível identificar a previsão da técnica da distinção (dis-
tinguishing) no NCPC, isso quando o art. 489, § 1º, inciso VI, impõe a nulidade à 
decisão que “deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente sem demonstrar 
a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Além do distinguishing, a parte final do art. 489, § 1º, inciso VI, do NCPC, 
também cuidou da técnica da revogação (overruling), quando aponta existir nulida-
de na decisão que não respeita um precedente sem demonstrar sua superação.

O overruling ainda foi tratada pelo art. 927, § 2º, cujo objetivo foi indicar a 
possibilidade de serem realizadas audiências públicas e admitida a participação de 
amicus curiae na rediscussão da tese, antes de se tomar a decisão de sua alteração. 
A respeito do tema, aliás, o enunciado 175 do FPPC, indica que “o relator deverá 
fundamentar a decisão que inadmitir a participação de pessoas, órgãos ou entidades 
e deverá justificar a não realização de audiências públicas”.

E, novamente fazendo referência ao overruling, o art. 927, § 3º, do NCPC, 
permite a promoção da modulação dos efeitos da decisão que alterar a jurisprudên-
cia dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento 
de casos repetitivos, no interesse social e no da segurança jurídica.

É de se notar, a esse respeito, que, “pelos pressupostos do § 3º do art. 927, 
a modificação do precedente tem, como regra, eficácia temporal prospectiva. No 
entanto, pode haver modulação temporal, no caso concreto”, de acordo com o enun-
ciado 55 do FPPC.

Demonstrando a incidência do princípio da inércia argumentativa no novo 
modelo processual brasileiro, o § 4º, do art. 927, do NCPC autoriza a revogação 
ou modificação de um precedente, desde que o julgador se desincumba da maior 
carga argumentativa de sua decisão, que deverá conter fundamentação adequada e 
específica a respeito das razões para o abandono do precedente existente, tudo para 
garantir respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e 
da isonomia.

Dessa forma, a adoção de precedentes, consoante se pretendeu com a edição 
do NCPC, produz vários efeitos.

Realmente, houve influência no instituto da improcedência liminar do pedi-
do (art. 332), cujas hipóteses de cabimento foram ampliadas, quando comparadas 
com aquelas do art. 285-A do CPC/73. Assim, quando for proposta ação judicial 
na qual o pedido e causa de pedir estiverem em conflito com uma hipótese do art. 
332, competirá ao autor demonstrar a ocorrência de distinção ou revogação do 
precedente contrário à sua pretensão, para evitar seja proferida sentença liminar de 
improcedência.

Ainda, a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de 
súmula vinculante passaram a ser consideradas hipóteses capazes de subsidiar a 
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concessão de tutela de evidência, a teor do art. 311, inciso II, do NCPC, se as ale-
gações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, independente-
mente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

O reexame necessário também foi influenciado pelo sistema de precedentes 
judiciais, ficando ele dispensado quando a sentença proferida estiver fundada em 
uma das hipóteses previstas no art. 406, § 4º, do NCPC, quais sejam: i) súmula de 
tribunal superior; ii) acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de re-
cursos repetitivos; iii) entendimento firmado em incidente de resolução de deman-
das repetitivas ou de assunção de competência; iv) entendimento coincidente com 
orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 
consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Em cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em di-
nheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de 
propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao 
executado, ordinariamente dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo 
juiz imediatamente e prestada nos próprios autos (art. 520, inciso IV, NCPC). De 
acordo com o art. 521, inciso IV, no entanto, haverá possibilidade de dispensa da 
caução se a sentença provisoriamente executada estiver alinhada a súmula da ju-
risprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no 
julgamento de casos repetitivos.

Conforme art. 932, incisos IV e V, do NCPC, os poderes do relator também 
foram influenciados pelo sistema de precedentes, ficando ele autorizado a negar 
provimento a recurso que contrarie, ou dar provimento a recurso contra sentença 
que contrarie: i) súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; ii) acórdão pro-
ferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; iii) entendi-
mento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência.

O relator, segundo o art. 955, parágrafo único, também poderá julgar de plano 
o conflito de competência, se sua decisão estiver fundada em: i) súmula do STF, do 
STJ ou do próprio tribunal; ii) tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 
em incidente de assunção de competência.

Por sua vez, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) é mais 
uma das grandes apostas do NCPC, sendo destinado à fixação de tese jurídica 
quando existir risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, devido à efetiva 
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unica-
mente de direito. Sua regulamentação ocorreu nos arts. 976 a 986.

No julgamento do IRDR, o tribunal competente fixará a tese jurídica aplicável 
à questão de direito a ele atinente, sendo aplicada: i) a todos os processos individu-
ais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área 
de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados 
especiais do respectivo Estado ou região; e ii) aos casos futuros que versem idêntica 
questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribu-
nal, salvo revisão na forma do art. 986.
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Por fim, merece destaque a previsão do instituto da reclamação (art. 988, 

NCPC), visando a i) preservar a competência do tribunal, ii) garantir a autoridade 
das decisões do tribunal; iii) assegurar a observância de enunciado de súmula vin-
culante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade; e iv) 
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolu-
ção de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

CONCLUSÕES

A valorização das decisões judiciais no Brasil é uma tendência cuja origem que 
remonta à história legislativa portuguesa. Consoante se observou, há algum tem-
po que se pretendia aumentar a força dos precedentes judiciais, possuindo grande 
relevância nesse processo a EC nº 03/93, que atribuiu efeito vinculante às decisões 
proferidas pelo STF no julgamento das ações de controle concentrado de cons-
titucionalidade, e a EC nº 45/04, que instituiu a súmula vinculante. No âmbito 
infraconstitucional, a escalada da força dos precedentes ocorreu gradativamente, 
por intermédio das diversas reformas pelas quais passaram o CPC/73 e demais leis 
esparsas.

Nessa toada, o novo Código de Processo Civil veio com a promessa de com-
bater a dispersão excessiva da jurisprudência, o que pretende alcançar com a obri-
gatoriedade de respeito aos precedentes judiciais, que foram objeto de adequada 
sistematização.

Segundo se pode verificar, o sistema de precedentes judiciais obrigatórios 
implementado pelo CPC/15 irradiou seus efeitos em diversos institutos jurídicos, 
podendo-se concluir que, sendo adequadamente aplicado o regramento proposto, a 
novel legislação terá condições de proporcionar uma prestação jurisdicional capaz 
de promover maior isonomia, coerência, previsibilidade, estabilidade e segurança 
jurídica aos jurisdicionados brasileiros.
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IX
CONCEPÇÕES GERAIS DA SENTENÇA: 

CONCEITO, ELEMENTOS, EFEITOS E 
METODOLOGIA DE SUA ELABORAÇÃO

Jônatas Luiz Moreira de Paula213

NOÇÃO DE SENTENÇA.

Sentença como ato de extinção.

Desde a promulgação do CPC em 1973 até a reforma de 2005, concebia-se 
um conceito normativo de sentença como o ato judicial de extinção do processo, 
com ou sem análise do mérito da causa (art. 162, § 1º, do CPC).

Todavia haviam críticas a esse conceito, eis que não definia o objeto em si, mas 
o efeito que a sentença causava – extinguir o processo, caso não houve a interposi-
ção de recurso. Propunha-se, então, uma redefinição ontológica, ao qual a sentença 
deveria ser normativamente vista como um ato de julgamento (objeto) e não pelo 
seu efeito.

Assim o artigo 162, § 1º, do CPC revogado em 2005 foi modificadopela Lei 
nº 11.232 e passou a definir sentença como o ato do juiz que implica alguma das si-
tuações previstas nos arts. 267 e 269 do CPC.

Mas a despeito dessa correção, não se podia negar que o conceito de sentença 
como ato de extinção do processo servia, e muito, para resolver outros institutos 
processuais, eis que assim definia a natureza jurídica do ato judicial e a respecti-
va medida processual a ser adotada. Por exemplo, a decisão judicial que exclui o 

213 Advogado. Mestre (UEL), Doutor (UFPR) e Pós-Doutor em Direito (Universidade de Coim-
bra). Professor Titular da UNIPAR nos cursos de graduação e de Mestrado. Professor da FACCAR-
-Faculdade Paranaense. Avaliador ad hoc da CAPES e do INEP.
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litisconsorte do pólo passivo da ação era considerada como decisão interlocutória 
e exigiria do sucumbente a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis 
que, mesmo que a relação processual pudesse ser extinta ao excluído, o proces-
so prosseguiria contra as partes remanescentes, o que significa inexistir “sentença”. 
Todavia, não se pode negar que em relação ao réu-litisconsorte excluído da relação 
processual houve sentença pois ele foi excluído do processo; igualmente em relação 
ao autor, foi viu a improcedência de sua ação em relação ao litisconsorte excluído 
do processo. Pela redação anterior a 2005, haveria sentença; pela redação posterior 
a 2005 seria apenas uma decisão interlocutória.

Mas o Novo CPC se afastou do conceito de sentença como ato de julgamento 
que a citada Lei nº 11.232/2005 havia dado. Consoante se vê do artigo 203, § 1º, 
estipula que ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o 
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim 
à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Ou seja, normativamente a sentença volta a ser vista como um ato de extinção, 
um ato de término, um ato de encerramento, por causa de seu conteúdo, caso acolha 
alguma das hipóteses do artigo 485 (sem análise do mérito) ou do artigo 487 (com 
exame do mérito), ambos do CPC.

Mas o retorno à concepção da sentença como ato de extinção não se deve para 
definir a espécie recursal a ser utilizada, máxima a decisão interlocutória. Isso por-
que, ao contrário do regime do CPC revogado, quando o recurso de agravo de ins-
trumento era cabível contra qualquer decisão interlocutória proferida no processo 
de conhecimento que reclamasse urgência na sua interposição (não havendo seria 
agravo retido), pelo Novo CPC o recurso de agravo de instrumento será manejado 
somente nas hipóteses do artigo 1.015214, deixando fora da previsão legal diversas 
decisões interlocutórias, como a que aprecia incidentalmente a argüição de incom-
petência absoluta ou relativa, ou a que indefere de plano a reconvenção. Isso porque 
o Novo CPC definiu decisão interlocutória como todo ato decisório que não se en-
quadre como sentença215 e assim optou por um rol taxativo para hipóteses de agra-
vo de instrumento e não mais contemplou o agravo retido como espécie recursal. 
Além disso, compreendeu genericamente que as decisões incidentais proferidas no 

214 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção 
de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do 
pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição 
ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão e litisconsorte; VIII - rejeição do pedido 
de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; 
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII 
- outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de 
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou 
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
215 Art. 203. (...) § 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza 
decisória que não se enquadre no § 1o. (...)
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processo de conhecimento e que não forem suscetíveis de agravo de instrumento, 
poderão ser argüidas em sede de apelação, como se vê do artigo 1.009216.

Ou seja, o Novo CPC, ao fito de permitir maior celeridade no desenvolvimen-
to do processo de conhecimento, procurou evitar que várias questões incidentais 
pudessem conspirar contra essa desejada celeridade. Mas para que não se negasse 
à parte a oportunidade do duplo grau de jurisdição sobre essas questões inciden-
tais, permitiu que sobre elas não incidisse o fenômeno da preclusão sobre elas, de 
tal sorte que elas pudessem ser rearguidas em sede de razões ou contrarrazões no 
recurso de apelação.

Decisões terminativas.

Ao lado da sentença, que agora retorna à concepção como ato de extinção, o 
Novo CPC também passa a contemplar situações excepcionais de decisões termi-
nativas de processo sem que seja qualificada como sentença.

Tem-se como exemplo a situação em que ocorre a estabilização da tutela an-
tecipada nos termos do artigo 304 do CPC. Neste caso, diante da ausência de re-
curso contra a decisão concessiva da antecipação da tutela, ocorrerá a estabilização 
da tutela com a respectiva extinção do processo (§ 1º). Ocorre que esta extinção não 
advirá de uma decisão judicial específica, mas sim ante a ausência de interposição 
do recurso pelo réu. O Novo CPC não previu o proferimento de sentença para 
essa extinção, até porque abriria oportunidade para o réu recorrer novamente, o 
que elidiria a estabilização da tutela antecipada. Portanto, a decisão que concede 
a antecipação da tutela, pode ser interlocutória para fins de concessão da tutela e 
interposição de recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, I), mas ela pode 
ser terminativa do processo ante a estabilização da tutela antecipada concedida.

Outra situação de decisão terminativa ocorre em caráter excepcional quando 
é ajuizada a ação cautelar antecedente e o juiz nega a liminar. Prosseguindo no seu 
trâmite, o réu será citado para ofertar contestação e produzir provas e o processo 
seguirá o procedimento comum (CPC, arts. 306 e 307, parágrafo único). Ao final 
da instrução, deverá o juiz decidir se concede ou não a tutela cautelar antecedente 
à ação cognitiva principal. Mas o que for decidido não será considerado como sen-
tença, posto que o recurso cabível será o de agravo de instrumento (CC, art. 1.015, 
I), realçando que a decisão proferida extingue a lide cautelar e não a lide cognitiva, 
razão pela qual não incide o conceito normativo de sentença estabelecido no artigo 
203, § 1º, do CPC.

Outro exemplo se dá pela decisão na ação de exigir contas que somente apre-
cia a legitimidade ativa e passiva. Neste caso, diz o § 5º do artigo 550 do CPC, que 

216 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o  As questões resolvidas na fase de 
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são 
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente 
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.(...)
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a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 
15 (quinze) dias. Trata-se de decisão terminativa do procedimento, insuscetível de 
recurso, que substitui a sentença prevista em situação semelhante pelo regime do 
CPC revogado (art. 915, § 2º).

Essas técnicas processuais introduzidas no Novo CPC, que têm em mente a 
celeridade processual, obrigam a doutrina e a jurisprudência a estabelecer contornos 
a fim de conferir uma sistematização e eficácia de seus preceitos.

Embora autorizada doutrina denomina os casos de sentença que não exami-
na o mérito da causa como “decisões terminativas”217, a bem da verdade deve-se 
considerar estas como uma categoria específica ao lado da sentença. Isso porque 
o Novo CPC, em seu artigo 203, § 1º, define sentença como ato de extinção do 
procedimento cognitivo com ou sem análise do mérito da causa. Sendo assim, as 
decisões terminativas passam a ganhar espaço próprio na medida em que existem 
decisões judiciais que encerram etapas cognitivas ou até mesmo o procedimento 
sem que sejam normativamente conceituada como sentença. Essa “não equiparação 
à sentença” decorre de deliberado ato do legislador, até porque, numa visão sistêmi-
ca, essas decisões terminativas são insuscetíveis de recurso, diferentemente do que 
ocorre com as sentenças, que analisam ou não o mérito da causa.

ELEMENTOS DE EXISTÊNCIA DA SENTENÇA218.

Os elementos da sentença se destinam a averiguar a sua existência, isto é, a sua 
presença no plano do ser. Caberá aos elementos essenciais a averiguação da valida-
de da sentença; mas somente se averigua a validade jurídica de algo que existe no 
plano processual. Por isso, antes de examinar as condições de validade da sentença, 
se torna necessário examinar os seus elementos constitutivos.

São elementos que vão constituir a sentença: a existência de um juiz; a existên-
cia de um processo; e a existência de uma questão jurídica a ser resolvida.

Analisa-se esses elementos:
a) existência do juiz: a sentença é um exclusivo ato judicial. Isso pode ser ex-

traído do artigo 203, § 1°, do CPC, ao definir a sentença como um ato do juiz. A 
sentença é ato exclusivo do juiz, que não admite a sua delegação a outra pessoa, que 
não goze de ofício jurisdicional. É a aplicação do princípio da indelegabilidade da 
jurisdição.

Entretanto, em regra a sentença será elaborada exclusiva e solitariamente pelo 
juiz (julgamento monocrático), como também poderá ser elaborada em conjunto 
com órgãos jurisdicionais de investidura permanente, como na hipótese de julga-

217 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª edição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 722-723.
218 PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Curso de Processo Civil – Processo de Conhecimento no Novo CPC. 
Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016, p. 414-415.
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mento proferido pelo Tribunal na ação rescisória (CPC, art. 973). Também existe a 
hipótese da sentença ser elaborada em conjunto com órgãos jurisdicionais de inves-
tidura provisória, como é a hipótese da sentença elaborada no Tribunal Popular do 
Júri, onde os jurados examinam as questões de fato e o juiz de direito aplica a regra 
jurídica conseqüente à deliberação dos jurados.

A comprovação da presença do juiz na elaboração da sentença se faz através 
da sua rubrica nas folhas e da sua assinatura na sentença.

b) existência de processo: o processo é o local próprio pelo qual a sentença 
será proferida. Sem o processo não haverá sentença. E para compreender o que seja 
processo, basta que haja a propositura da ação, porque, a partir daí, o processo se de-
senvolverá. Essa idéia se mantém mesmo na hipótese de indeferimento da petição 
inicial (CPC, art. 330) ou improcedência liminar do pedido (CPC, 332), porque 
permitirá o juiz proferir a sentença, examinando ou não o mérito da causa.

c) existência de questão jurídica a ser resolvida: significa a existência de uma 
questão fática com respaldo jurídico a ser resolvido pela sentença. Embora esse ele-
mento se formalize na fundamentação jurídica e disposição da sentença (requisitos 
da sentença), não se pode conceber a existência de qualquer sentença sem que se 
tenha uma questão a ser solucionada.

A questão jurídica pode ser simplesmente processual, como a constatação da 
carência da ação ou da ausência de um pressuposto processual, ou por uma análise 
do mérito da lide, como a procedência ou improcedência do pedido.

Além disso, a questão jurídica pode ser a resolução jurídica do litígio, para 
proceder ou improceder a ação ou o pedido, ou apenas formalizar a autocomposi-
ção celebrada entre as partes, quando a sentença revistar-se meramente de caráter 
homologatória.

Mas é inconcebível imaginar uma sentença sem a questão jurídica. Ou seja, a 
questão jurídica haverá de reclamar a incidência de uma das hipóteses dos artigos 
485219 ou 487220, ambos do CPC, eis que alguma das hipóteses irá dar causa ao 
proferimento da sentença.

219 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o pro-
cesso ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não pro-
mover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
(trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência 
ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII 
- acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral 
reconhecer sua competência; VIII - homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte 
da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais casos 
prescritos neste Código. (...)
220 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido for-
mulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocor-
rência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência 
do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão 
formulada na ação ou na reconvenção. (...)
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ELEMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA221.

Os elementos essenciais da sentença partem do pressuposto da existência da 
sentença, para que posteriormente nela se passa a conferir a sua validade.

Assim, são condições de validade da sentença nos termos do artigo 489 do 
CPC:

a) relatório: que deverá conter a que conterá os nomes das partes, a identifi-
cação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais 
ocorrências havidas no andamento do processo. Obviamente isso inclui, eventu-
almente, o ajuizamento de reconvenção, de intervenção de terceiros, de questão 
prejudicial ou da argüição de falsidade, do que fora ocorrido nas providências pre-
liminares, da existência ou não de autocomposição, do saneamento do processo, das 
provas produzidas, das alegações finais.

Noutras palavras, o relatório destina-se a expor a lide, o seu porquê, os seus 
limites, a sua forma de processamento, a sua cognição e os eventuais incidentes que 
ocorreram durante o processamento da lide.

b) fundamentação jurídica: é o exame da causa pedir exposta na ação, contes-
tação e eventualmente da reconvenção, questão declaratória incidental, argüição de 
falsidade ou de qualquer outra forma de postulação, bem como o respaldo jurídico 
decorrente da interpretação desse exame.

Consoante doutrina de Jesús González Pérez, a fundamentação da sentença 
constitui uma exigência do princípio da tutela judicial efetiva, cuja última razão 
reside na proibição da arbitrariedade e que, portanto, na necessidade de evidenciar 
de que o julgamento não é um simples e arbitrário ato de vontade do julgador, mas 
senão uma decisão razoada nos termos do Direito. Assim, a fundamentação da 
sentença cumpre duas finalidades: garantir eventual controle jurisdicional através 
do sistema de recursos e permitir ao cidadão conhecer as razões da decisão tomada 
pelo juiz222.

Também aduz Manuel Moron Palomino, a fundamentação da sentença supõe 
a exteriorização do raciocínio judicial, pois exige uma elaboração lógica que garanta 
a adequação ao direito à decisão tomada e, portanto, a justiça da decisão. E nessa 
elaboração lógica, a fundamentação permite examinar se houve a devida adequação 
entre o fato e o direito223. Essa adequação é conhecida no direito brasileiro por con-
gruência entre o fato e a norma.

Medina, ao seu turno, vê na fundamentação da sentença como um ato de 
inteligência, declaração e resposta. Como ato de inteligência, envolve a exposição de 
como o juiz chegou à norma com base na qual o problema haverá de ser soluciona-

221 PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Curso de Processo Civil – Processo de Conhecimento no Novo 
CPC..., p. 416-420.
222 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Tercera edición. Madrid: Ci-
vitas, 2001, p. 270.
223 MORON PALOMINO, Manuel. Derecho Procesal Civil. Madrid: Marcial Pons, 1993, p. 328.
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do e de como o juiz compreendeu os fatos, à luz das alegações e das provas; como 
ato de resposta surge pelo rigor do raciocínio desenvolvido na decisão para que o 
mesmo possa ser submetido ao controle de outras instâncias judiciais em vista da 
definição dos fatos sociais e da exatidão da norma aplicada; e como ato de declaração, 
desempenha função relevante para a segurança do direito, na medida em que con-
tribui para a construção do sentido da norma jurídica224.

A fundamentação jurídica é a formalização do exame da questão jurídica. Daí 
expressar que a fundamentação é a forma pelo qual se contém a hermenêutica ju-
rídica, isto é, o exame dos fatos; a elaboração da definição jurídica; a elaboração do 
conhecimento jurídico; e já apontar a sanção jurídica cabível.

A ordem do exame da fundamentação jurídica deve se iniciar pelas prelimi-
nares ao mérito (questões processuais), para depois ingressar o mérito, mas em pri-
meiro as preliminares do mérito (objeções e exceções materiais), para depois exa-
minar o mérito propriamente dito (a lide controvertida). Nas questões processuais 
verifica-se a viabilidade da ação e do processo instaurados; nas objeções e exceções 
materiais examina-se os fundamentos da lide; na lide controvertida averigua-se a 
pretensão resistida.

O Novo CPC inovou com o dever de fundamentação da sentença de suas 
maneiras. A primeira ao impedir o chamado “julgamento surpresa”, de tal sorte 
que, mesmo diante de questão de ordem pública (ao qual o juiz poderia conhecer 
de ofício), o juiz não poderá apreciá-la sem antes de conferir à parte interessada a 
oportunidade de se manifestar a respeito, como proclama os artigos 9º 225, 10226 e 
317227.

A segunda, afastando-se de uma regra pretoriana de que o juiz não era obri-
gado a examinar sobre todos os pontos alegados pelas partes, bastando para isso 
uma análise contextual para resolver a lide228, eis que a fundamentação concisa não 

224 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado..., p. 735.
225 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 
ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; 
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão 
prevista no art. 701.
226 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento 
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
227 Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à 
parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
228 “ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO 
NOMEADO A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO DO PARANÁ. DEVER DE PRES-
TAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS QUE NECESSITAM. ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR FIXADO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSI-
VO. SENTENÇA MANTIDA.PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MEN-
ÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS DE LEI. ANÁLISE PORMENORIZADA DOS PONTOS 
RECURSAIS NO ARESTO RECURSO DESPROVIDO”, TJPR, Apel.-ECA nº 1362090-7, 
2ª CCrim., rel. José Carlos Dalacqua, j. 02/07/2015; “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMEN-
TE FUNDAMENTADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE 
DISPOSITIVOS LEGAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.a) O acórdão embarga-
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se confundiria com fundamentação deficiente229, como referendado também pela 
jurisprudência230.

Assim, passou a exigir do juiz, não só em sentença, mas como em qualquer 
decisão judicial, o dever de fundamentar especificadamente todas as questões sus-
citadas pelas partes, sendo isso sucinto ou não. Mas ainda que sucinto, a funda-
mentação não poderia ser nem genérica e nem inadequada, sob pena de violação ao 
dever de fundamentação da decisão judicial consagrado no artigo 93, IX, da CF, e 
replicado pelo Princípio da Persuasão Racional ou da Livre Convicção Judicial, que 
também está manifestado no artigo 11 do CPC.

Por esse motivo, o Novo CPC estabeleceu no § 1º do artigo 489 a regra de 
que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutó-
ria, sentença ou acórdão, que: I – se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase 
de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II 
– emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso; III – invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer 
outra decisão; IV – não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capa-
zes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – se limita a invocar 
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determi-
nantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI – deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento.

Além disso, acresce o § 2º do mesmo disposto que no caso de colisão entre 
normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premis-
sas fáticas que fundamentam a conclusão.

Ou seja, o Novo CPC exige do julgador uma atividade intelectual mais inten-
sa e específica para o caso concreto, a fim de que o julgamento seja para resolução 

do já analisou, minuciosamente, a questão atinente aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, 
de modo que os Embargos de Declaração visam tão somente à reforma de decisão proferida por esta 
Corte. b) Assim, as questões suscitadas pelo Embargante não constituem pontos omissos, mas mero 
inconformismo com os fundamentos jurídicos expostos no acórdão embargado.c) É desnecessária 
a menção expressa de todos os dispositivos suscitados pelas partes, ou análise de todas as questões 
suscitadas, não podendo se tachar de contraditório ou obscuro o julgado que não adotou a mesma 
linha de raciocínio imposta pelo Embargante.Basta que no acórdão conste a apreciação das questões 
relevantes para a solução da lide, o que já caracteriza o necessário prequestionamento para a interpo-
sição de recurso cabível.2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”, TJPR, Emb.Decl. 
nº 1362689-4/01, 5ª CCiv., rel. Leonel Cunha, j. 16/06/2015.
229 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6ª edição. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2007, p. 322-323.
230 “Como largamente reconhecido na jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, 
a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamento a infringir automaticamente 
o art. 93, IX, da Constituição Federal”, TJPR, A.I. nº 1151596-3, 12ª CCiv., rel. Ivanise Maria Tratz 
Martins, j. 28/01/2015; “Pretensa nulidade da sentença por inexistência de fundamentação - Inocor-
rência - Fundamentação sucinta ou concisa não se confunde com fundamentação deficiente ou omissa 
Preliminar afastada”, TJSP, Apel. Civ. nº 0113917-91.2007.8.26.0053, 16ª CDir.Pub., rel. Antonio 
Tadeu Ottoni, j. 11/06/2013.
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da lide, “com a cara da lide e não de outras”. Essa disposição do Novo CPC vem de 
encontro com precedentes jurisprudenciais231.

A ausência de fundamentação, conforme o critério adotado pelo § 1º do arti-
go 489 do CPC, poderá implicar na interposição de embargos de declaração em 5 
(cinco) dias (CPC, art. 1.022, parágrafo único) para fins de eventual esclarecimen-
to/fundamentação, ou na interposição de apelação em 15 (quinze) dias (contados 
da intimação da sentença ou do pronunciamento judicial sobre os embargos decla-
ratórios) com a finalidade de anular a sentença proferida.

Por outro lado, a infração ao § 1º do artigo 489 do CPC poderá ser suscetí-
vel de invalidação pelo tribunal por ocasião da apreciação do recurso de apelação 
(CPC, art. 1.013, § 3º, IV).

c) disposição: é o requisito em que se conclui formal e expressamente as de-
liberações tomadas na fundamentação jurídica, resolvendo as questões da lide, seja 
em vista da ação, reconvenção, seja eventualmente em vista de denunciação à lide, 
da desconsideração da personalidade jurídica e questão prejudicial.

A disposição é a mera conclusão da fundamentação jurídica, razão pela qual 
entre eles deve-se guardar unidade e coerência entre si. É na disposição que o juiz 
pronuncia a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, os efeitos decorrentes 
e as conseqüências secundárias, como a condenação do vencido ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios.

Em termos de hermenêutica jurídica, a disposição revela a sanção jurídica 
aplicável ao caso examinado. E como critério de julgamento estabelece o artigo 8º 
do CPC que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e 
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa 
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publici-
dade e a eficiência. Igualmente, ao interpretar o pedido formulado pelas partes, diz 
o CPC, o juiz o deverá considerar em todas as suas circunstâncias e na boa-fé (art. 
489, § 3º).

231 “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 
- SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - OCORRÊNCIA - FALTA DE ADEQUADA FUN-
DAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTI-
VADO - JULGADOR SINGULAR QUE PROFERE SENTENÇA VALENDO-SE DE MO-
TIVAÇÃO GENÉRICA, SEM SE ATENTAR PARA AS PARTICULARIDADES DO CASO 
CONCRETO - ANÁLISE PARCIAL DA CONTROVÉRSIA - PRESTAÇÃO JURISDICIO-
NAL DEFICIENTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”, 
TJPR, Apel. Civ. nº 947107-2, 10ª CCiv., rel. Themis Furquim Cortes, j. 21/03/2013; “APELAÇÃO 
CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIEN-
TE JULGADOR SINGULAR QUE SE LIMITA A AFIRMAR QUE OS DEPOIMENTOS 
PRESTADOS EM AUDIÊNCIA SÃO CONTRADITÓRIOS E A INDICAR DISPOSITI-
VOS LEGAIS QUE NADA TEM A VER COM A CAUSA DE PEDIR - AFRONTA AOS AR-
TIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 458, INCISO II, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DECRETADA DEMAIS TÓPICOS RECURSAIS 
PREJUDICADOS RECURSO PROVIDO”, TJPR, Apel. Civ. nº 638649-0, 16ª CCiv., rel. Renato 
Naves Barcellos, j. 07/04/2010.
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EFEITOS DA SENTENÇA232

Noção.

São efeitos da sentença as conseqüências jurídicas e fáticas por ela produzidas. 
A averiguação dos efeitos surge como conseqüência ao proferimento da sentença; 
por isso, os efeitos da sentença são inexoráveis à própria sentença.

Por esse motivo, não se acolhe a doutrina da coisa julgada como efeito da sen-
tença, como afirmara o artigo 467 do CPC revogado. A coisa julgada, crê-se, não 
surge do proferimento da sentença, mas da ausência de recurso pendente, que assim 
se estabiliza e se extrai a autoridade da decisão judicial que se torna imutável e a 
lide indiscutível (CPC, art. 502). E por ausência de recurso pendente pode-se com-
preender por sua não interposição, pelo seu não recebimento ou pelo esgotamento 
de todas as vias recursais possíveis. Ou seja, não se cria coisa julgada consequente-
mente ao proferimento da sentença; entre esta e aquela deve haver uma situação 
processual onde se constata a ausência de recurso pendente.

Os efeitos da sentença podem ser imediatos e mediatos; naqueles, os efeitos 
confinam-se às conseqüências jurídicas produzidas no processo; já os efeitos me-
diatos extrapolam ao processo, a fim de alcançar a vida real dos litigantes e, even-
tualmente, de terceiros, porque surgem em razão do que foi julgado pela sentença.

Efeitos imediatos da sentença.

São efeitos imediatos aqueles que surgem em razão do ato de sentenciar; como 
a sentença é proferida em razão de um processo, por isso são efeitos imediatos, isto 
é, surgem em razão do processo e se confinam aos limites do processo.

Esses efeitos independem do fato de a sentença ter apreciado ou não o mérito 
da causa, isso porque, repete-se, são efeitos do ato de proferir a sentença e não do 
conteúdo de seu julgado.

Os efeitos imediatos da sentença se dividem em:
a) pronunciamento da tutela jurisdicional: em virtude dos princípios da ina-

fastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, a propositura da ação significará, 
obrigatoriamente, num pronunciamento da jurisdição acerca da lide nela contida 
(condições da ação, pressupostos processuais e a tutela jurisdicional pleiteada). Esse 
pronunciamento será ampliado se houver no processo as chamadas ações inciden-
tais, como a reconvenção, a ação declaratória incidental e a denunciação à lide.

232 PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Curso de Processo Civil – Processo de Conhecimento no Novo 
CPC..., p. 420-423.
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O pronunciamento da tutela jurisdicional é etapa obrigatória da sentença e 
deve incidir sobre toda a demanda. Isso porque, na ausência de pronunciamento 
total ou parcial sobre a demanda, estar-se-á diante do fenômeno da sentença infra 
petita, ou seja, da negligência do Estado-juiz em examinar a lide posta em juízo.

b) esgotamento do ofício jurisdicional: proferida a sentença o juiz encerra seu 
dever de prestar a tutela jurisdicional, independentemente da solução dada à lide. 
Isso porque, proferida a sentença, cria-se contra o juiz a preclusão pro judicato, ou 
seja, cria-se obstáculos jurídicos contra o juiz a fim de que ele profira outro julga-
mento no processo. Reafirma este efeito a regra contida no artigo 494 do CPC, pela 
qual a possibilidade de alterar a sentença somente é excepcional e restritamente 
cabível para fins de correção de inexatidões materiais ou erros de cálculos, ou em 
virtude de embargos declaratórios;

c) indicação de extinção do processo: tratando-se de sentença, o seu proferi-
mento indica a possibilidade de extinção do processo se não houver a interposição 
do recurso de apelação. Este efeito é característico da sentença e o bem distingue da 
decisão interlocutória, e surge em vista do esgotamento do ofício jurisdicional, eis 
que, inexistindo o recurso de apelação, se produzirá a coisa julgada. O Novo CPC, 
a bem da verdade, previu situações em que haverá sentença sem indicativo de ex-
tinção do processo, como ocorre com a sentença antecipada parcial de mérito (art. 
356), como de decisões que poderão extinguir o processo sem que sejam sentenças, 
como a que decorre da estabilização da tutela antecipada (art. 304, § 1º) ou a que 
julga em caráter definitivo a ação cautelar antecedente (art. 307, parágrafo único), 
mas que, dentro dos limites da lide estabelecida, se não houver interposição de re-
curso, ocorrerá o trânsito em julgado.

De todo modo, cumpre advertir que ainda assim haverá o indicativo da extin-
ção da cognição sobre a parcela da demanda que fora submetida na decisão termi-
nativa e não de todo o processo, como classicamente se via.

Efeitos mediatos da sentença.

São efeitos que surgem do julgado contido na sentença; os efeitos mediatos 
da sentença são efeitos que se extraem do comando judicial contido na sentença. 
Por serem justamente efeitos do julgado, os efeitos mediatos extrapolam o processo 
para alcançar a vida real das partes e, eventualmente, de terceiros. Por esse motivo, 
os efeitos mediatos são aqueles suscetíveis de execução, a fim de se materializarem.

Os efeitos mediatos se subdividem:
d) principal: surge com a tutela jurisdicional efetivamente concedida. A so-

lução da lide, mediante pronunciamento da tutela jurisdicional, pode-se dar pela 
tutela declaratória, condenatória, contitutiva, desconstitutiva, mandamental ou 
executiva lato senso, cujo comando de eficácia pode estar associado a uma técnica 
mandamental.
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Sem sombra de dúvida, trata-se do principal efeito contido numa sentença, 

pois toda a solução do litígio dependerá do efeito e da técnica pronunciados.
e) secundários: surgem em razão da solução da lide e da tutela jurisdicional 

concedida na sentença. Os efeitos secundários não gozam de autonomia jurídica, e 
por isso na eventual hipótese de reforma da sentença, também haverá a modificação 
dos efeitos secundários.

São exemplos de efeitos mediatos secundários: a condenação do vencido aos 
ônus da sucumbência, o que inclui o reembolso das custas e taxas processuais e 
honorários advocatícios (CPC, arts. 82, § 2º e 85); a possibilidade de inscrição da 
sentença em hipoteca judiciária (CPC, art. 495) ou ser levada a protesto judicial 
(CPC, art. 517); a suspensão dos direitos políticos do administrador público na 
sentença que o condena por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92, art. 12).

A METODOLOGIA NA ELABORAÇÃO DA SENTENÇA233.

Com a sentença se cria o direito objetivo, onde o fato define o conhecimento 
jurídico a ser aplicado, cumpre ingressar no exame da elaboração da sentença.

O ato de elaborar a sentença compreende os seguintes atos: a) exame dos fatos; 
b) elaboração da definição jurídica; c) elaboração do conhecimento jurídico; d) elaboração 
da sanção jurídica.

Em vista disso, pode-se conceber formalmente a lógica da sentença, consoante 
a metodologia exposta:

Dado fato comprovado haverá uma definição jurídica;

Dada definição jurídica haverá um conhecimento jurídico;

Dado conhecimento jurídico haverá uma sanção jurídica.

A criação judicial do direito, reitera-se, advém de uma atividade intelectual, 
sob raciocínio dedutivo e indutivo, aonde define-se juridicamente um fato compro-
vado e sobre esta definição advirão o conhecimento jurídico e a respectiva aplicação 
da sanção jurídica.

Aborda-se esses atos.

233 PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Curso de Processo Civil – Processo de Conhecimento no Novo 
CPC..., p. 423-434.
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Exame dos fatos.

Toda pretensão possui um conteúdo. A pretensão pode ser exercida não só na 
ação, com também na contestação, na reconvenção, na assistência, na oposição, na 
denunciação da lide, no chamamento ao processo e questão prejudicial. E o con-
teúdo da pretensão reside na causa de pedir, porque é esta quem lhe dá amparo e 
sustentação jurídica.

Recorda-se que a causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos que 
sustentam a pretensão do autor, eis que é vista como a exposição do fato ou do 
conjunto de fatos ao qual se procura atribuir a produção de um efeito jurídico, que 
é o acolhimento da pretensão requerida.

Esse fundamento pode ser de fatos, que possuem descrição legal e que gera 
efeitos jurídicos, ou de uma relação jurídica. Daí o entendimento de Calmon de 
Passos que a causa de pedir é a resultante da conjugação desse fato, relevante para 
o direito, da relação jurídica dela derivada e da conseqüência pretendida no caso 
concreto234.

Cumpre recordar que o processo civil brasileiro, acompanhando a construção 
européia, adotou as duas teorias modernas da causa de pedir: a teoria da substan-
ciação e a teoria da individualização.

Pela teoria da substanciação, o exercício da ação deve se fazer à base de uma 
causa petendi que compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu a con-
clusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial.

Por esta teoria, interessa à causa de pedir a dedução de todos os fatos narrados 
pelo autor na ação para que o Poder Judiciário se pronuncie a respeito da ação, 
processo e mérito. Esta teoria tem imensa intimidade com dois princípios infor-
mativos do processo: daha mihi factum dabo tibi ius (narra-me os fatos que darei o 
direito) e iura novit curia (o juiz conhece o direito). Tais princípios simplificam a 
atividade judicial com base na exposição dos fatos para o seu pronunciamento. Por 
isso, compreende-se que para a teoria da substanciação, a causa de pedir constitui 
um verdadeiro fato gerador do direito, inclusive dos chamados direitos absolutos235.

Por fim, a teoria da substanciação tem aplicação nas causas que versem sobre 
direitos pessoais, como as ações de estado e ações que versem sobre cumprimento 
de obrigações.

Pela teoria da individualização, ao contrário da anterior, contempla-se a rela-
ção jurídica ou o próprio direito em relação à situação fática como fundamento da 
ação ou da defesa. Determina que interessa à causa de pedir a demonstração do di-
reito ou da relação jurídica invocada para fins de proteção. Tem restrita aplicação no 
processo civil, incidindo apenas nas ações que versem sobre direitos reais, execução 
por título extrajudicial e de acidente de trabalho.

234 PASSOS, J.J. Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. Volume III..., p. 142.
235 TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993, p. 103.
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O juiz, ao examinar os fatos, deverá ater-se à causa de pedir exposta nas pos-
tulações das partes. Além disso – e é imprescindível – deverão os fatos delineados 
como causa petendi estarem devidamente provados.

Não se pode admitir a veracidade de fatos não comprovados no processo, salvo 
às hipóteses excepcionais (CPC, art. 374). Não se trata de uma aplicação cega da 
regra de que o que não se encontra nos autos não se encontra no mundo jurídico. Trata-
-se, isto sim, de uma garantia constitucional do litigante de que a sentença, como 
qualquer ato decisório, deverá ser fundamentada adequadamente, o que impede a 
arbitrariedade judicial. E o elemento nuclear da fundamentação é a comprovação 
dos fatos alegados no processo para nele se atribuir o valor hermético de veracidade. 
O apoio em fatos não comprovados é insuscetível de se criar a verdade processual e 
assim abalizar a fundamentação.

Elaboração da definição jurídica.

A elaboração do conhecimento jurídico compreende dois atos distintos: ela-
borar a definição jurídica e elaborar o conhecimento jurídico propriamente dito.

Esses dois atos são examinados distintamente, embora pertençam ao mesmo 
gênero. Esse exame distinto tem por objetivo a identificação das diversas causas e 
conseqüências que advirão de tais elaborações.

A partir do fato comprovado, elaborar-se-á a definição jurídica. A expressão 
“definição jurídica” tem por significado o tema que receberá a proteção jurídica. 
Neste aspecto, prevalece o que realmente as partes realizaram no plano da realidade 
social.

Por isso, mostram-se procedentes a incidência de normas que informam a 
diretiva do juiz ao interpretar fatos sociais. É o caso, por exemplo, do artigo 112 do 
CC, ao dispor que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Outro exemplo refere-se à prova da quitação, cujo artigo 320, caput do CC, diz 
que a “quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará 
o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, 
o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu represen-
tante”. No entanto, adverte o parágrafo único do artigo 320, do CC: “Ainda sem 
os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das 
circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”.

Tais exemplos servem para demonstrar que o juiz deverá ater-se aos fatos, 
para depois elaborar a definição jurídica, para depois, num ato posterior (e por isso 
distinto), formular o conhecimento jurídico aplicável ao caso. Pois, como proclama 
o artigo 5º da LINDB, ao aplicar a lei, o juiz deve ater-se aos fins sociais e ao bem 
comum. Isso se encontra reiterado pelo artigo 8º do CPC, ao dispor que ao aplicar 
o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem co-
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mum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Por isso, como ocorre em determinadas demandas, o revestimento jurídico 
é um rótulo que não se amolda ao seu ingrediente. Deve o juiz, na elaboração da 
sentença, prestigiar o que realmente ocorreu, para poder extrair o conceito de juri-
dicidade que as partes estavam seguindo. É o caso do contrato nominar a expressão 
“locação”, mas o fato efetivamente ocorrido tratar-se de “arrendamento”.

A respeito disso, pronunciou o TJPR, acerca da aplicação do artigo 85 do 
Código Civil revogado, mas que possuía redação semelhante ao artigo 112 do CC 
vigente, que: “Ação ordinária de ressarcimento. Incentivo. Financiamento. Progra-
ma estadual Bom Emprego Urbano. Redução da correção monetária pela variação 
da TR. Interpretação de cláusula contratual. Procedência do pedido. Decisão re-
formada. Recurso provido, unânime. Na interpretação de cláusula contratual de 
sentido aparentemente obscuro, deve o julgador, atento ao que dispõe o artigo 85 
do Código Civil e aos demais elementos de prova existentes no processo, levar em 
consideração a verdadeira intenção volitiva das partes, não se limitando a sua lite-
ralidade”236.

Daí, então, a importância da definição jurídica, eis que irá identificar o tema 
que a lide versa. Isso realça o princípio da livre convicção motivada, eis que o juiz 
não está adstrito aos fundamentos expostos pelas partes, uma vez que o mesmo 
exerce o papel de investigador de fatos.

E neste o juiz deve basear-se na verdade processual, estando ela precedida de 
todas as medidas para a busca da verdade real. É o que assentou o TJPR: “DIREI-
TO PROCESSUAL CIVIL - PRODUÇÃO DE PROVA - AÇÃO DE CO-
BRANÇA ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS (DISPO-
SITIVO, AMPLA DEFESA, CELERIDADE PROCESSUAL E ISONOMIA 
PROCESSUAL) VERDADE PROCESSUAL  RESPEITADA – COMPOR-
TAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM) 
- PRIMEIRAMENTE AFIRMA A PARTE APELANTE AUSÊNCIA DE 
NECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS, APÓS O ENCERRAMENTO DA 
FASE INSTRUTÓRIA, REQUER A POSSIBILIDADE DE ACOSTAR NO-
VOS DOCUMENTOS, INDICANDO QUE SERIAM EXTRATOS, MAS 
OS DOCUMENTOS JÁ FORAM ACOSTADOS PELO ASSISTENTE 
TÉCNICO DO PRÓPRIO AUTOR - PRECLUSÃO. RECURSO CONHE-
CIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. ‘(...) A verdade processual e a verdade 
fora do processo são sempre uma; o que difere são as técnicas e os métodos para o 
seu conhecimento, não podendo-se ignorar a priori que o mecanismo processual 
mesmo limitado contextualmente, possa vir a conhecer a realidade empírica dos fa-
tos. Com efeito, o que pode variar é o grau de aproximação com o mundo empírico, 
o que implica a ponderação dos problemas que envolvem a adequada construção da 
técnica processual, tais como: se deve adotar-se o sistema da prova legal ou da prova 

236 TJPR, Apel. Civ. nº 85117-4, 6ª CCiv., rel. Des. Cordeiro Cleve, j. 23/02/2000.
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livre; se deve dar-se maior ênfase ao princípio dispositivo ou ao princípio inquisi-
torial; qual a intensidade dos poderes instrutórios formais e materiais a serem exer-
cidos pelo juiz; qual a dimensão a ser dada ao direito das partes de valerem-se dos 
meios probatórios úteis e disponíveis para influir na decisão judicial; qual deve ser a 
medida de cooperação processual exigível entre as partes e o juiz; se deve-se obrigar 
as partes a dizer ou não a verdade; qual o grau de efetivação da garantia constitu-
cional do contraditório e das demais garantias constitucionais fundamentais etc’. 2. 
‘Se o processo deve andar ‘para frente’, isto é, desenvolver-se em direção a seu final, 
os atos processuais, que acontecem nos moldes previstos em cada procedimento, 
devem respeitar determinados prazos, nos quais deverão ser realizados, sob pena de, 
não o sendo, incidirem na hipótese as conseqüências da não realização dos atos. A 
conseqüência máxima é justamente uma determinada espécie de preclusão, a tem-
poral, que incidirá sobre a parte que, devendo praticar determinado ato, deixou de 
praticá-lo na forma e tempo previstos na lei’”237.

E assim, arremata o TJPR: “RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA DO CONDUTOR NÃO 
VERIFICADA. CRIANÇA QUE CORRE PARA ATRAVESSAR A RUA. 
ACIDENTE INEVITÁVEL E OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA. PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS SOBRE OS FATOS 
QUE APROXIMAM A VERDADE PROCESSUAL DA VERDADE REAL. 
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA FEITA CORRETAMENTE PELO 
MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”238.

Portanto, definindo-se a verdade dos fatos ocorrerá a definição jurídica, ou seja 
o revestimento jurídico que será aplicado ao fato mediante o fenômeno da subsun-
ção (ou congruência).

A definição jurídica é um ato judicial de pura sociologia, porque ainda incide 
sobre fatos que passa a ter conceituação jurídica, e de extrema importância para a 
formação da ratio decidendi, pois havendo outra definição, consequentemente have-
rá outra razão jurídica para a decisão.

Por isso, deve o juiz realizar a mais possível exata definição jurídica da lide, 
porque isso vai repercutir diretamente na incidência de conseqüências jurídicas. São 
exemplos que podem ilustrar essa advertência: a) definir exatamente se a disputa 
pela posse do imóvel é questão de reforma agrária ou de disputa de posseiros; b) se 
a lide versa sobre relação de consumo ou se versa sobre direito civil; c) se a lide versa 
sobre locação ou arrendamento de imóvel; d) se o dano a ser reparado é ambiental 
ou patrimonial; e) se a questão versa sobre ilegalidade praticada por autoridade 
pública ou ingerência na sua discricionariedade administrativa etc.

Tais exemplos mostram que a elaboração do conhecimento jurídico decorre da 
definição que o juiz deu à lide.

237 Apel. Civ. nº 379049-0 , 16ª CCiv., rel. Astrid Maranhão Carvalho Ruthes, j. 24/10/2007.
238 Apel. Civ. nº 602636-0 , 8ª CCiv., rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 25/08/2011.



Capítulo IX - 145

Elaboração do conhecimento jurídico e a vinculação à jurisprudência e 
súmulas.

Ato subseqüente à definição jurídica, a elaboração do conhecimento jurídico 
importa na interpretação das normas jurídicas que serão aplicadas à lide. Trata-se 
de exímio momento de hermenêutica jurídica, cujo juiz seguirá a tendência da es-
cola que melhor lhe convencer, embora o artigo 8º do CPC reclame a proporciona-
lidade e a razoabilidade da aplicação da norma jurídica.

O conhecimento jurídico apresenta um conjunto hermético mais completo 
que os atos anteriores, porque dentro de si decorrem a apuração do fato comprova-
do, a definição jurídica da lide e a incidência das normas jurídicas aplicáveis ao caso 
concreto ou o direito jurisprudencial (a jurisprudência e a súmula vinculantes nos 
termos do artigo 927 do CPC).

Assim, o desenvolvimento de técnicas processuais permitiu que fosse inserido 
como premissa na elaboração do conhecimento jurídico a jurisprudência vinculante 
e a súmula vinculante. Isso porque, conforme determina o artigo 927 do CPC, no 
ato de julgar, os juízes e os tribunais deverão observar: I – as decisões do STF em 
controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vincu-
lante; III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial re-
petitivos; IV – os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e 
do STJ em matéria infraconstitucional; V – a orientação do plenário ou do órgão 
especial aos quais estiverem vinculados.

Trata-se de vinculação hierárquica vertical em todas as hipóteses, posto que a 
jurisprudência e súmula vinculantes advêm de órgãos jurisdicionais com superior 
hierarquia, fazendo com que os órgãos inferiores irradiem esses precedentes, mas 
as hipóteses dos incisos I, III e IV também apresentam uma vinculação persuasiva, 
pois além da hierarquia também o conteúdo do precedente o permite que os órgãos 
inferiores possam irradiar os precedentes. Assim, estar-se-ia o Novo CPC se apro-
ximando da tese de Michele Taruffo sobre a aplicação dos precedentes239.

Acredita-se que no conhecimento jurídico da lide o juiz elabora a sua ratio 
decidendi, pois nele deverão constar todos os fundamentos jurídicos relevantes que 
vincularão os demais órgãos jurisdicionais.

A definição jurídica evidentemente contribuiu com a ratio decidendi porque, 
havendo outra definição, consequentemente haveria outro julgamento sobre a lide. 
É posição de Eugene Wambaugh, exposta por Pedro Miranda de Oliveira, de que 
a ratio decidendi é uma regra geral em cuja ausência o caso seria decidido de outra 
forma. A partir deste conceito, o jurista elaborou um teste para definir a ratio em 
um caso concreto. Primeiramente, deve-se formular a suposta proposição do direito 
que constitui a  ratio decidendi.  Após, insere-se na proposição uma palavra que 

239 SILVA, Narda Roberta da. A eficácia dos precedentes no Novo CPC. Uma reflexão à luz da teoria 
de Michele Taruffo. In Revista de Processo. Volume 228. Fevereiro de 2014. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 343-354. (versão eletrônica)
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inverta seu significado. Então questiona-se se, caso o tribunal houvesse admitido 
a nova proposição, a decisão final teria sido a mesma. Sendo a resposta afirmativa, 
a proposição não é ratio decidendi da decisão testada; sendo a resposta negativa, a 
proposição tem autoridade para vincular a autoridade posterior240.

Mesmo que sobre a questão existam teses jurídicas que possam levar à mesma 
conclusão, a opção por uma delas integra o conhecimento jurídico e assim se formu-
la a ratio decidendi da lide em exame. Tanto que (1) não havendo a devida congruên-
cia entre o fato e o suposto precedente, este não será aplicado (distinguishing), a 
ponto de se estabelecer uma exceção anteriormente não reconhecida ou se utilizar o 
argumento a contrario para fixar uma interpretação restritiva da ratio decidendi do 
precedente invocado na hipótese de se concluir que o fato subjudice não pode ser 
subsumido no precedente; ou (2) apresentando a lide peculiaridades que invoquem 
valores distintos igualmente o precedente não será aplicado (overruling), porque 
a ratio decidendi proclamada não fora a correta, ou que, por mudanças da sociedade, 
aquele entendimento deixou de ser correto241.

Daí concluir Pedro Miranda de Oliveira, que o juiz não perde a liberdade 
de diferenciar o caso sob sua análise daquele posicionamento firmado no preceden-
te. Caso não sejam suficientemente iguais, o juiz julgará aquele caso concreto de 
maneira livre, desde que demonstre de forma fundamentada a diferenciação. Com 
a utilização da técnica da distinção o sistema de precedentes torna-se adaptável e 
capaz de permitir o desenvolvimento do direito. Possibilita-se, assim, que o sistema 
abarque novas realidades, bem como situações que, embora antigas, não tenham 
sido anteriormente tematizadas, sem que, com isso, seja necessário o rompimento 
do sistema ou a revogação do precedente. Deste modo, o distinguishing contribui 
não só para o desenvolvimento do direito, como também para sua estabilidade242.

Não bastando o artigo 489, § 1º, do CPC, a contrario sensu, permite que a 
decisão judicial deixe de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, mas desde que demonstre a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento.

Enquanto que a definição jurídica rotula a lide identificando a ratio decidendi 
a ser adotada, o conhecimento jurídico confere o conteúdo da solução jurídica ado-
tada, nele incluindo-se a própria ratio decidendi e a respectiva conseqüência jurídica.

Se advir de norma legal, integrará o conhecimento jurídico o reconhecimento 
de eventual direito subjetivo material lesado ou ameaçado; o reconhecimento de 
eventual existência de um dever jurídico espontaneamente descumprido; a incidên-
cia da sanção jurídica, a fim de conferir a eficácia forçada ao direito subjetivo que 
era espontaneamente ineficaz.

240 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Sistema de precedentes no CPC Projetado: engessa-
mento do direito? In Revista de Processo. Volume 232. Junho de 2014. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 307-324. (versão eletrônica)
241 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. O sistema de precedentes no CPC Projetado... (versão eletrôni-
ca)
242 OLIVEIRA, Pedro Miranda de. O sistema de precedentes no CPC Projetado... (versão eletrôni-
ca)
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Mas se advir de jurisprudência ou súmula vinculantes (CPC, art. 927), o juiz 
terá um trabalho mais atenuado para elaborar o conhecimento jurídico, pois a nor-
ma jurídica já estará interpretada, valorada e sancionada pelo sistema jurisdicional. 
Eventualmente deverá o juiz adicionar uma sanção jurídica ao caso concreto, como 
a cominação de multa decorrente de litigância de má-fé. Tanto que os tribunais, ao 
editar enunciados de súmula, devem ater-se às circunstâncias fáticas dos preceden-
tes que motivaram sua criação (CPC, art. 926, § 2º). Essa providência, diz Eduardo 
Cambi, é essencial para que não haja, no momento da interpretação ou da aplicação 
do texto legal, confusão sobre o significado e o alcance de cada um dos institutos243.

O conhecimento jurídico vem a ser o direito objetivo produzido na sentença, 
porque é a regulação jurídica de um determinado caso concreto, real e pessoal, em-
butido de sanção jurídica.

Se advir de norma legal, o ato de elaborar o conhecimento jurídico tem como 
pressuposto a definição jurídica dada à lide e deve levar em conta: a) os princípios 
gerais aplicáveis; b) os princípios específicos aplicáveis; c) a norma constitucional; 
d) a norma infra-constitucional; e) os valores das normas que serão aplicadas; f ) os 
valores sociais extraídos na lide, mediante comparação dos interesses envolvidos; 
g) a comparação entre bens jurídicos envolvidos, a fim de proteger um e sacrificar 
razoavelmente outro; h) a elaboração da fórmula da sanção jurídica, a fim de efe-
tivar o interesse protegido com o menor sacrifício do interesse alheio; i) os fins da 
aplicação da sanção jurídica; e j) os fins políticos da solução adotada. Acredita-se 
que, ainda operando mentalmente o roteiro proposto, o juiz estará atendendo ao 
prescrito no artigo 8º do CPC.

Mas se advir de jurisprudência ou súmula vinculantes (CPC, art. 927) o pre-
cedente já conterá toda a interpretação, valoração e aplicação da norma legal, apre-
sentando desde logo um “conhecimento jurídico pronto e acabado”.

Observe-se que a elaboração do conhecimento jurídico exige do juiz a sua face 
sociológica, a sua face política e a sua face jurista.

Elaboração da tutela jurisdicional (ou sanção jurídica).

O direito objetivo se expressa em razão de fundar-se no caso concreto, real e 
pessoal. Noutras palavras, o direito objetivo é o direito do ser, por isso, embutido da 
sanção jurídica; diferentemente do direito subjetivo, que é o direito do dever ser, so-
bre a qual repousa a expectativa de uma determinada conduta conforme orientação 
de norma jurídica abstrata, ideal e impessoal.

A sanção jurídica, em termos de sentença (portanto de tutela jurisdicional), 
pode ser declaratória, condenatória, constitutiva, desconstitutiva, mandamental e exe-
cutiva lato sensu. A sanção jurídica coincide com o efeito mediato principal da sen-
tença, porque reside justamente na parte dispositiva da sentença.

243 CAMBI, Eduardo. Precedentes e dever de motivação das decisões judiciais... (versão eletrônica)
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Eis as espécies de tutela jurisdicional ou de sanção jurídica:

i. Declaratório.

Tem por finalidade única e exclusiva em declarar a existência ou inexistência 
de uma relação jurídica ou a falsidade de um documento (CPC, art. 19). A tutela 
declaratória pode ser obtida por uma ação principal ou por uma questão incidental, 
que visa questionar a existência ou não da relação jurídica que definirá a sorte da 
ação principal (CPC, art. 436, III).

A sanção declaratória pode originar-se em razão de um pedido inserido na 
ação ou no pedido de improcedência (da ação ou do pedido) formulada na contes-
tação, pois uma sentença que tenha reconhecido que o autor carece das condições 
da ação ou que improcede a pretensão do autor, acaba por declarar que o autor 
padece dos pressupostos processuais ou do direito subjetivo material reclamado, ou 
seja tratar-se-á de uma tutela declaratória defensiva.

A sanção declaratória decorre da necessidade da jurisdição manifestar-se so-
bre a lide, declarando o que realmente interessa, dissipando qualquer dúvida entre 
as partes.

ii. Condenatório.

Tem por finalidade de criar compulsoriamente uma relação jurídica obrigacio-
nal – obrigação de dar, fazer e não fazer – que se mostrou espontaneamente ineficaz 
em razão do descumprimento de um dever jurídico.

Mais recentemente, o sistema processual admite o reconhecimento da exigibili-
dade da obrigação/prestação de dar, fazer, não fazer ou entregar para efeito de título 
executivo judicial (CPC, art. 515, I). Isso significa que, excepcional, poderá uma 
tutela declaratória atribuir eficácia obrigacional secundariamente, como a sentença 
que declara a ilegalidade de um pagamento e assim impõe o dever de ressarcimento.

A sanção condenatória decorre da necessidade de se impor judicialmente o 
cumprimento do dever jurídico. Essa imposição deve-se à sanção jurídica de caráter 
obrigacional. No entanto, a eficácia da sanção jurídica advirá de um procedimento 
executivo, caso a parte adversa não cumpra espontaneamente o que lhe foi deter-
minado em sentença.

Segundo CPC, no caso de condenação ao pagamento em quantia certa, ou 
já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cum-
primento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 
custas, se houver. Aduz ainda que não ocorrendo pagamento voluntário nesse prazo 
de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 
de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Ainda, não efetuado tempesti-
vamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora 
e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523).
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Por outro lado, no cumprimento de sentença que condena o devedor ao pa-
gamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa alimentos, 
o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 
para, em 3 (três) dias, pagar o débito (neste caso, as três últimas parcelas devidas), 
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob de haver o protesto 
judicial do débito e de ser decretada a prisão civil do devedor por até 3 (três) me-
ses, a ser cumprida em regime fechado, até que se efetive o pagamento do débito 
acrescido das parcelas que se vencerem no período, ocasião em que a prisão será 
suspensa (art. 528). Mas poderá o exequente optar pelo pagamento do débito me-
diante desconto em folha (art. 529) ou pela execução patrimonial com a penhora 
de bens (art. 528, § 8º).

Por outro lado, tratando-se de sentença que condena a indenização por atos 
ilícitos de natureza alimentar, poderá a sentença determinar que o devedor consti-
tua capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. O capital 
de renda poderá ser representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis 
suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em ban-
co oficial, e será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do execu-
tado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. Por outro lado o juiz poderá 
substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de paga-
mento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do 
executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato 
pelo juiz (art. 533).

Mas se a sentença versar sobre obrigação de fazer ou não fazer, ou cumpri-
mento de um fazer ou não fazer não obrigacional, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 
resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente. Isso significa que o juiz deverá elaborar o conteúdo da prestação do fazer 
ou não fazer ou do seu resultado prático equivalente. Além disso, para assegurar a 
efetividade da medida estipulada na sentença, o juiz poderá determinar, entre outras 
medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, 
o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso ne-
cessário, requisitar o auxílio de força policial (art. 536).

Por fim, tratando-se de sentença que condena o devedor à obrigação de entre-
gar coisa, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em 
favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Também são admis-
síveis a adoção de medidas de coercitividade, como a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento 
de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial 
(art. 538).

iii. Constitutivo.

Tem por finalidade em constituir uma relação jurídica a partir da sua conces-
são, até então inexistente, como na adoção, modificação de guarda e em relação ao 
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curador no caso de interdição. Essa sanção também se destina à modificação de 
cláusula contratual, como na ação revisional de aluguel, porque sempre importará 
na idéia de uma nova relação jurídica.

A sanção jurídica constitutiva mostra-se necessária seja por recalcitrância de 
uma das partes ou até mesmo por exigência legal, como é o caso da adoção. Nos 
exemplos dados, a aplicação da sanção implicará na perda do pátrio poder ou da 
renovação forçada do contrato de locação.

iv. Desconstitutivo.

Como o próprio nome está a indicar, tem por finalidade em desconstituir 
uma relação jurídica existente. As ações de separação judicial, divórcio, rescisão de 
contrato ou anulação de ato jurídico, são exemplos de desconstituição de relações 
jurídicas pré-existentes.

A sanção jurídica desconstitutiva apresenta-se como necessária à medida que 
ela não ocorreu espontaneamente por uma das partes. Por isso, justifica-se a neces-
sidade do Estado intervir na lide e impor a desconstituição da relação jurídica. Para 
que haja essa imposição é preciso imputar a sanção jurídica.

v. Mandamental.

Tem por finalidade principal a imposição de uma ordem judicial para corrigir 
ilegalidade praticada por autoridade pública.

A sanção jurídica mandamental se apresenta como um ato judicial preventivo 
ou corretivo da ilegalidade da autoridade pública. Essa espécie de sanção se mostra 
mais contundente, porque interfere diretamente na administração pública, em vista 
da ilegalidade reconhecida.

vi. Executivo lato sensu.

Tem por finalidade a prevenção ou a correção de uma ilegalidade praticada 
pelo particular, cuja sanção em si dispensa o procedimento executivo.

A estrutura processual que contempla essa espécie de sanção jurídica difere 
da estrutura processual que prevê a sanção condenatória. No entanto, a doutrina 
nacional tem-se espelhado em experiências alienígenas, a fim de conferir nas sen-
tenças condenatórias a sua auto-executividade, assim como ocorre nas sentenças 
executivas lato sensu.

A sentença terá por conteúdo uma ordem judicial para a sua materialização 
imediata, com ou sem auxílio do uso de força policial para a sua efetivação. A sanção 
executiva lato sensu decorre da imposição de uma ordem judicial a ser descumprida 
imediatamente, como ocorre com as ordens de reintegração de posse e de despejo.
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X
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL 

DO MÉRITO NO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL DE 2015: SENTENÇA 

OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA? 
E O RUMO DO RECURSO?

Kleber Cazzaro244

Vanessa Caroline Maiolli245

INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil advindo com a vigência da Lei nº 13.105/2015 
e já reformada pela Lei 13.256/2016, pelo seu artigo 356 possibilitou ao juiz se 
pronunciar acerca do mérito da causa no curso da demanda sempre que um dos 
pedidos mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento. 
Assim, poderá o juiz decidir com resolução do mérito. A este pronunciamento se 
deu o nome de julgamento antecipado parcial do mérito. Por conseguinte, este ato 

244 Advogado. Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Graduado em Direito 
pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Especialista em Direito pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Professor da Asso-
ciação Brasileira de Direito Constitucional; Membro fundador do Instituto Paranaense de Direito 
Processual; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Professor da Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa - UEPG. Professor convidado da Escola da Magistratura do Paraná, Regional 
Ponta Grossa. Conselheiro titular da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Ponta Grossa, Pr. 
Professor Honorário da Universidade Inca Garcilaso de La Vega, Lince, Perú; Advogado Associado 
ao Colégio de Abogados de Huaraz, Peru; Membro Honorário do Colegio de Abogados de Ucayali, 
Peru; Membro fundador do Observatório Latino Americano de Jurisdição Constitucional, com sede 
em Lima, Perú; E-mail: klebercazzaro@hotmail.com
245 Advogada, sócia de Domanski & Maiolli Advogados Associados, OAB/PR 70.483. Pós-Gradua-
da em Processo Civil pela Academia Brasileira de Direito Constitucional em Curitiba.
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se reveste da coisa julgada material e pode ser tão logo executado, assemelhando-se 
a uma sentença. Nada obstante isso, o legislador criou um sistema recursal diferen-
ciado e que merece ser esmiuçado. É o que será tratado por aqui.

O instituto, que não revela uma surpresa extrema porque a doutrina já vinha 
admitindo, com algumas limitações, o que ficou denominado como “sentença par-
cial”, não se pode negar que visa conferir maior celeridade ao processo e, principal-
mente, maior efetividade à tutela jurisdicional, tornando o processo mais objetivo. 
Todavia, precisa ser analisado sob vários enfoques para identificar a sua natureza 
jurídica e compatibilizá-lo com o sistema processual, haja vista que se sentença for, 
deveria ser impugnável por apelação, ou se interlocutória for, não poderia ser exe-
cutado de imediato. Eis a questão.

Em que pese o legislador de 2015 ter conduzido a forma recursal para o caso, 
a situação pode levantar polêmica e necessita ser estudada.

Dessa forma, por aqui analisar-se-ão os conceitos dos atos do juiz consoli-
dados nos Códigos de Processo Civil de 1939, 1973 (e a Reforma de 2005) e de 
2015 para, em seguida, estudar as incongruências processuais desse novo instituto 
à luz dos critérios do significado, da localização, do conteúdo, do meio executivo, 
do recurso cabível, da cognição do juiz e da coisa julgada material para, então, ficar 
destacada sua classificação.

CPC/39

Na leitura do Código de Processo Civil de 1939246 percebe-se que o legislador 
de então não fixou de maneira indene quais seriam os provimentos do juiz, tampou-
co estabeleceu um artigo próprio para defini-los. Não obstante isso, da leitura dos 
artigos 820 e 846 se pode extrair que, àquele tempo, dentre os atos do juiz, estavam 
compreendidos a sentença definitiva e a sentença terminativa.247 Cada qual era di-
ferenciada por seus respectivos conteúdos na medida em que, se solucionassem o 
mérito do processo seriam decisões definitivas; se não implicassem em resolução do 
mérito, seriam decisões terminativas.248 Consequentemente, essa distinção também 
servia para definir qual seria a peça recursal aplicável, quais sejam: Apelação no caso 
das sentenças definitivas e o agravo de petição para as sentenças terminativas.

Em relação às decisões interlocutórias, também não estavam cristalinamente 
estabelecidas como ato do juiz, não obstante perceber sua presença no código atra-
vés da leitura dos artigos 842 e 851. Por eles foram fixados o agravo de instrumento 
e o agravo no auto do processo para impugnar pronunciamentos específicos do juiz.

246 Decreto Lei n. 1608, de 18/09/1939.
247 Vide artigos 820 e 846 do CPC/39.
248 FADEL, Sergio Sahione. Código de Processo Civil Comentado: Arts. 1 a 199. 3. ed., Rio de Janeiro: 
José Konfino (editor), 1975. p. 274.



Capítulo X - 153

Apesar de lançadas as hipóteses em que cabíveis o agravo de petição, o agravo 
de instrumento e o agravo no auto do processo, ainda existiam dúvidas nos opera-
dores do direito sobre qual o agravo correto a ser utilizado, pois algumas decisões 
interlocutórias eram entendidas como sentenças; as dúvidas deviam “mais a uma 
omissão do sistema legislativo, que não esclarecia suficientemente o alcance dos 
atos do juiz, do que propriamente à perplexidade e ignorância de quem os devesse 
usar.”249

Em 1973, com vistas a acabar “com tão angustiante quanto insolúvel proble-
ma, que deixava à própria sorte”250, as sentenças (definitiva e terminativa) passaram 
a se chamar tão somente sentença. Criou-se expressamente a decisão interlocutória 
e como consequência lógica os institutos recursais foram naturalmente alterados de 
modo a garantir a coerência processual.

CPC/73

Por sua vez, o Legislador de 1973, ao construir o então novo Código de Pro-
cesso Civil251, pelo artigo 162 acabou definindo, de forma expressa e taxativa, que 
os provimentos do juiz seriam sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Eles 
se diferenciavam pela finalidade e localização em que, se destinado a encerrar o 
processo e proferido ao final, seria sentença; se resolvesse questão incidente e fosse 
pronunciado no curso da demanda, decisão interlocutória; e se nada decidisse, des-
pacho seria.252

Desse modo, tais diferenças permitiam identificar facilmente sobre qual ato 
do juiz se estava a tratar e quais eram os instrumentos adequados a refutá-los sendo 
que, contra a sentença, o instrumento apto a reformá-la era a apelação e contra a 
decisão interlocutória, o agravo.253

Destarte, em relação à sentença, apesar do critério utilizado no CPC/39 ser 
o conteúdo e no CPC/73, a finalidade e a localização, ambos os códigos mantive-

249 Ibidem, p. 273.
250 Ibidem, p. 274.
251 Lei Federal n . 5859, de 11/01/1973.
252 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY ANDRADE, Rosa Maria. Lei n. 5869, de 11 de Janeiro de 
1973. In: Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor: atualiza-
do até 01.08.1997. 3. ed. rev. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 245-1092.
Sobre a sentença, no mesmo sentido, DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. 7. ed., São Pau-
lo: Malheiros, 2002. p. 267. Igualmente, FADEL, Sergio Sahione. Código de Processo Civil Comentado: 
Arts. 1 a 199. 3. ed., Rio de Janeiro: José Konfino (editor), 1975. p. 274.
Sobre a decisão interlocutória, MIRANDA, Gilson Delgado; PIZZOL, Patrícia Miranda. Processo 
Civil: Recursos. São Paulo: Atlas, 2000. p. 70-71.
253 WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil: Teoria 
geral do Processo e Processo de Conhecimento. 15. ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. v.1. p. 265.
Igualmente MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 7. 
ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 410.
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ram a essência do conceito: unidade e unicidade. “A sentença põe sempre fim ao 
processo, quer decida, quer não, o mérito da causa. A sentença encerra e exaure a 
função do juiz no processo.”254 Qualquer ato do juiz diverso deste padrão, não seria 
sentença, mas sim decisão interlocutória ou despacho.255

REFORMA CPC/05

Em 2005, através da lei nº 11.232, o Código de Processo Civil de 1973 so-
freu algumas alterações. A essência alcançou à execução da sentença que passou 
a ocorrer mediante cumprimento de sentença nos mesmos autos em que houve 
o julgamento da situação litigiosa levada a juízo. A novidade acabou afastando o 
procedimento (antes necessário) de se ajuizar novo processo e por ele ser feita a 
execução da sentença.

Com a mudança, o conceito de sentença deixou para trás a principal carac-
terística de pôr fim ao processo porquanto este passou a se findar só após exaurida 
toda a fase executória.256 Por conseguinte, “para definir um pronunciamento judicial 
como sentença de mérito, passou-se a considerar apenas o seu conteúdo e não mais 
a sua função ou a sua topologia.”257

Com a reforma, a sentença, delineada com base na finalidade e na localização, 
acabou retomando o parâmetro do CPC/39. Fixada no conteúdo, ficou então de-
finida como o ato que implicasse em alguma das disposições contidas nos artigos 
267 e 269.258

254 FADEL, Sergio Sahione. Código de Processo Civil Comentado: Arts. 1 a 199. 3. ed., Rio de Janeiro: 
José Konfino (editor), 1975. p. 275.
255 Na época o professor Luiz Rodrigues Wambier já fazia crítica à regra de que sentença seria aquilo 
que findava ou não o processo: “Ter ou não aptidão para extinguir o processo não é, efetivamente, cri-
tério hábil a definir-se se se está diante de sentença. Já que, nas ações executivas lato sensu, a sentença, 
antes de dar cabo ao processo, dá início a uma nova fase processual, voltada a autuação executiva do 
direito cuja existência foi reconhecida na sentença.” WAMBIER, Luiz Rodrigues. Sentença Civil: 
Liquidação e Cumprimento. 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 35.
256 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Nova Definição de Sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
n. 136, a. 31, p. 269, jun. 2006. No mesmo sentido, ARAÚJO, José Henrique Mouta. O cumprimento 
da sentença e a 3ª Etapa da Reforma Processual. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
n. 123, p. 147 e 148, 2005. Também, ASSIS, Araken de. Manual da execução. 9. ed., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004. p. 433. “De fato, pôr termo ao processo não é a essência da sentença. É um efeito 
seu.”
257 OLIANI, José Alexandre M. Sentença no Novo CPC. In: ALVIM WAMBIER, Teresa Arruda; 
TALAMINI, Eduardo (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 87.
258 A redação anterior do art. 162 do Código de Processo Civil estabelecia que a sentença, 
julgando ou não o mérito, seria o pronunciamento “pelo qual o juiz põe termo ao processo”. 
Essa aptidão, indicada pelo dispositivo legal revogado em fins de 2005, era a tônica que 
diferenciaria a sentença de outros pronunciamentos proferidos pelo juiz, dava ensejo, por 
assim dizer, a uma tautologia. (...) o princípio da autonomia entre processo de conhecimen-
to e processo de execução, no que se refere à execução de sentença, foi desprezado na refor-
ma processual de fins de 2005. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Sentença Civil: Liquidação e 
Cumprimento. 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 31 e 34.



Capítulo X - 155

Apesar de rompido o critério da finalidade, permaneceu a ideia de unidade e 
unicidade em que a sentença deve “ser o último pronunciamento proferido pelo juiz de 
primeiro grau, no curso da ação, acerca do pedido realizado pelo autor, seja para julgar 
tal pedido (art. 269), seja para dizer que tal pedido não pode ser julgado (art. 267).”259

A despeito da definição das decisões interlocutórias, em nada foram alteradas, 
permanecendo a redação original do CPC/73, art. 162, § 2º: “Decisão interlocutó-
ria é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.”

CPC/15

Em 2015, o legislador trouxe outro Código de Processo Civil. Para isso, veio 
a Lei nº 13.105, que entrou em vigência em 18 de março de 2016. Em relação às 
manifestações do juiz, o novo Código as chamou de “pronunciamentos” ao invés 
de “atos”. Interessante, porém, foi que manteve a mesma classificação do CPC/73: 
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

Todavia, os conceitos de sentença e de decisão interlocutória foram amplia-
dos. Aquela, que antes era o “ato do juiz que implicava em alguma das situações 
previstas nos artigos 267 e 269”, passou a ser o pronunciamento do juiz que encerra 
a fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com ou sem re-
solução do mérito.260 Esta, compreendida no CPC/73 como o “ato do juiz que, no 
curso do processo, resolvia questão incidente”, passou a ser todo pronunciamento 
judicial com caráter decisório que não se enquadre no conceito de sentença.261

As modificações introduzidas com a Lei nº 13.105/15 (CPC) permitem, por-
tanto, admitir que tanto a sentença quanto a decisão interlocutória podem ter con-
teúdos relativos ao mérito da demanda, apenas diferenciando-se no que se refere ao 
encerramento da fase cognitiva.

Não só o novo código criou um tipo de decisão que resolve parte do mérito, 
mas que não põe termo ao processo. Apenas decide uma questão ou algumas pon-
tuais ao longo do desenvolvimento completo da demanda. A este pronunciamento 
deu o nome de julgamento antecipado parcial de mérito. Essa novidade que, por 
um lado quebrou o dogma da unidade e da unicidade do julgamento da causa, por 
outro viabilizou uma prestação jurisdicional mais célere a quem busca o Judiciário 
para resolver suas demandas.262

259 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e Ações Autônomas de 
Impugnação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 124. (os destaques constam do original)
260 Vide artigo 162, § 1º do CPC/73 e artigo 203, § 1º do CPC/15.
261 Vide artigo 162, § 2º do CPC/73 e artigo 203, § 2º do CPC/15.
262 Ao prever a possibilidade de julgamento imediato de parcela do mérito o novo Código quebrou 
com o dogma da unidade e da unicidade do julgamento da causa – que se encontrava à base da estru-
turação do procedimento comum do direito anterior. Com isso, viabilizou não só a tutela definitiva 
da parcela incontroversa da demanda como efetivo julgamento da causa, mas também ampliou a 
possibilidade de cisão do julgamento do mérito para todas as hipóteses em que não seja necessária 
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JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO

Dentre os princípios que regem o ordenamento jurídico brasileiro, estão o do 
devido processo legal e o da celeridade processual. O primeiro garante que as partes 
poderão se utilizar de todos os instrumentos por lei permitidos para provar o seu 
direito perante o poder judiciário; o segundo, que o processo tramitará em um tem-
po razoável. Difícil é encontrar o equilíbrio entre eles, pois embora complemen-
tares, são contrários entre si, haja vista que para a observância do devido processo 
legal inevitável é a defluência do tempo.263

Na busca de equilibrá-los é que o legislador, ao editar o CPC/15, inseriu o 
julgamento antecipado parcial de mérito, instituto que permite à parte executar e 
efetivar o seu direito já reconhecido, sem ter que aguardar o inteiro fim da demanda.

Por essa novidade o julgamento antecipado parcial de mérito pode ocorrer em 
duas situações, taxativamente previstas no art. 356: quando houver pedidos ou par-
cela deles incontroversos ou quando estiverem em condições de ser imediatamente 
julgados.264

É tênue a diferença em relação ao CPC/73, mas de expressiva importância: 
antes, embora previsto o julgamento antecipado do mérito, somente era possível se 
realizado em sua integralidade, constituindo uma típica sentença capaz de encerrar 
a demanda e de gerar coisa julgada material. Agora é possível resolver parte do mé-
rito, sendo que este ato do juiz não põe termo ao processo, mas produz igualmente 
coisa julgada material.

A diferença pode ser vista na própria norma. Antes expressamente estabelecia 
que o julgamento antecipado se daria mediante prolação de sentença (art. 330 do 
CPC/73), pois solucionava todo o mérito da causa. Agora ficou fixado tão somente 
que o juiz emitirá uma decisão acerca de parte do mérito (art. 356 do CPC/15). 
Nada definindo se esta decisão é uma interlocutória ou uma sentença, consolidou a 
fragmentação do princípio da correspondência.265

prova diversa daquela já colhida para elucidação de parte do mérito. MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 380.
263 No mesmo sentido MOREIRA PINTO, Junior Alexandre. Conteúdos e Efeitos das Decisões Judi-
ciais. In: CARMONA, Carlos Alberto (Coord.). São Paulo: Atlas, 2008. p. 127.
264 A aplicação dessa novidade incorporada ao direito processual civil positivo exige que o objeto do 
processo seja composto e, portanto, cindível, isto é, que haja cumulação de pedidos ou em que, embora 
haja um único pedido, este possa ser decomposto em unidades (...).OLIANI, José Alexandre M. Sen-
tença no Novo CPC. In: ALVIM WAMBIER, Teresa Arruda; TALAMINI, Eduardo (Coords.). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 90.
265 Vale destacar que embora claro o texto da lei, DIDIER JÚNIOR tem posicionamento divergente: 
defende que, no caso de pedidos ou parcela deles incontroversos, devido a autocomposição, haveria 
resolução e não julgamento antecipado do mérito. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Proces-
sual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. 
rev. amp. e atual., Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 691.
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Outrossim, se entendido ser uma sentença, não poderia ser recorrível por 
agravo de instrumento; se adotado se tratar de decisão interlocutória, não poderia 
ser executado de imediato. Ou seja, ou o recurso previsto não corresponde à espécie 
do instituto, ou se mostra contrário ao meio executivo aplicável.266

Mas na ótica do novo CPC isso deve ser olhado com detalhes mais aprofun-
dados. Para esse caminho, mais alguns registros seguem feitos. Agora para alcançar 
a natureza jurídica do instituto.

JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO: 

CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

CRITÉRIO DO SIGNIFICADO

A palavra “sentença”, consoante o dicionário da língua portuguesa HOUAISS, 
na acepção jurídica, compreende-se como “decisão propriamente dita resolvendo as 
questões pelas partes submetidas à jurisdição.”267 Nesse sentido, o julgamento ante-
cipado parcial de mérito seria uma sentença, porquanto ato do juiz que resolve parte 
das questões submetidas pelas partes ao juiz.

Sob este mesmo fundamento, a doutrina de José Alexandre M. OLIANI clas-
sificou o instituto como decisão interlocutória.268 Considerando que o instituto sob 
estudo enfrenta parte do mérito da demanda e encerra o processo acerca dos pedi-
dos decididos, prosseguindo os autos somente em relação aos remanescentes, pode-
ria se atribuir a ele natureza de sentença. E assim começa o dilema. Assim, outras 
abordagens são importantes.

CRITÉRIO DA LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO

Ao analisar a redação pura do artigo 203 do CPC/15, chegar-se-á a conclusão 
de que o julgamento antecipado parcial do mérito, por ser proferido no curso do 
processo, seria uma interlocutória, haja vista que claramente definido que a senten-
ça encerra a fase cognitiva, portanto, é proferida ao final.

266 POITTEVIN, Ana Laura González. Recorribilidade das Decisões Interlocutórias: Uma Compara-
ção do Direito Brasileiro com outros Ordenamentos. Curitiba: Juruá, 2008, p. 19.
267 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001.
268 OLIANI, José Alexandre M. Sentença no Novo CPC. In: ALVIM WAMBIER, Teresa Arruda; 
TALAMINI, Eduardo (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 31.
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No mesmo sentido é a defesa de Ana Laura González POITTEVIN, “(...) o 
CPC não leva em conta apenas o conteúdo das decisões interlocutórias, mas tam-
bém a sua finalidade e a sua localização no procedimento. A decisão interlocutória 
deve, portanto, ter conteúdo decisório e não deve extinguir o processo ou o proce-
dimento.”269 Neste enfoque, o julgamento antecipado parcial do mérito estaria na 
linha da decisão interlocutória.

CRITÉRIO DO CONTEÚDO

Tanto a sentença quanto a decisão interlocutória podem ter conteúdos meri-
tórios, distinguindo-se no fato de que a primeira põe termo ao processo e a segun-
da, não.

Em razão desta peculiar diferença, José Alexandre M. OLIANI classifica o 
julgamento antecipado parcial de mérito como decisão interlocutória, pois apesar 
de solucionar parte dos pedidos submetidos à juízo, não encerra a demanda.270

O CPC/15 estabelece que para o provimento do juiz ser classificado como 
sentença, deve preencher necessariamente dois requisitos: deve ser fundado nos 
artigos 485 ou 487 e extinguir a fase cognitiva (ou executiva).

Daí, seguindo tal raciocínio, o julgamento antecipado parcial do mérito pode-
ria ser chamado de decisão interlocutória, pois compreende conteúdo do mérito da 
causa, porém não encerra qualquer fase do processo.

CRITÉRIO DO MEIO EXECUTIVO

Ao teor do art. 502 do CPC/15, a decisão que julga parcialmente o mérito faz 
coisa julgada material e, conforme os §§ 2º e 3º do art. 356, pode ser desde logo 
executada, seja provisória ou definitivamente. Por se tratar de um ato judicial, deve 
ser efetivado mediante cumprimento, regulado pelos artigos 513 e seguintes.

No entanto, o código estabeleceu no artigo 355 um rol taxativo dos títulos ju-
diciais passíveis de cumprimento, não englobando o julgamento antecipado parcial 
de mérito. Todavia, tampouco se pode atribuir-lhe o status de título extrajudicial, 
porquanto resulta de uma relação interna do processo.

269 POITTEVIN, Ana Laura González. Recorribilidade das Decisões Interlocutórias: Uma Compara-
ção do Direito Brasileiro com outros Ordenamentos. Curitiba: Juruá, 2008, p. 21.
270 OLIANI, José Alexandre M. Sentença no Novo CPC. In: ALVIM WAMBIER, Teresa 
Arruda; TALAMINI, Eduardo (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 179. 
“(...) há decisões interlocutórias que têm conteúdo de sentença e que, por isso, são ontolo-
gicamente idênticas a uma sentença processual ou de mérito, dessas últimas se distinguindo 
porque não têm aptidão para extinguir a fase de cognição do processo. Nessa categoria en-
cartam-se as decisões interlocutórias que, apoiadas no art. 356 do NCPC, resolvem anteci-
padamente parte do mérito. (...) O pronunciamento judicial que faz o julgamento antecipa-
do parcial da lide é tipificado pelo novo Código de Processo Civil coo decisão interlocutória 
de mérito.” (destaque no original)
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Não havendo outra forma de classificação, por se assemelhar mais a um título 
executivo judicial, foi determinado no § 4º do art. 356 do CPC/15 que o seu cum-
primento se dará em autos suplementares, resgatando a ideia original do CPC/73.

Como as decisões aptas ao cumprimento tem natureza de sentença, assim 
também se poderia classificar a decisão do julgamento antecipado parcial do mérito.

CRITÉRIO DO RECURSO CABÍVEL

Uma vez entendido que o julgamento antecipado parcial de mérito se traduz 
em uma sentença, deveria ser recorrível por Apelação, já que este é o recurso ade-
quado conforme alude o art. 724. Porém o novo código de processo civil elegeu 
como recurso cabível o Agravo de Instrumento, utilizado para recorrer de decisões 
interlocutórias.271

Sob este critério, portanto, o julgamento antecipado parcial do mérito seria 
uma decisão interlocutória. E a propósito disso, no final seguem algumas referên-
cias sobre esse recurso e as particularidades dele dentro do novo CPC à frente das 
decisões de julgamento parcial do mérito e a sua impugnação.

CRITÉRIO DA COGNIÇÃO DO JUIZ

Uma das características da sentença é a cognição exauriente em que, após 
produzidos todos os meios probatórios em direito admitidos e saneado o processo, 
o juiz é capaz de proferir um ato decisório valorando e resolvendo todas as questões 
lhe submetidas, de modo satisfatório a atender a pretensão dos litigantes.272

Neste escopo, a decisão interlocutória em regra é dotada de cognição sumária, 
por onde questões incidentais são resolvidas para possibilitar ao processo chegar ao 
seu final com a resolução total do mérito.

O julgamento antecipado parcial de mérito, embora proferido não com base 
em produção e esgotamento de provas, mas sim com a não resistência da parte 
contrária, que admitiu como incontroversos determinados pedidos, permite ao juiz 

271 POITTEVIN, Ana Laura González. Recorribilidade das Decisões Interlocutórias: Uma Compara-
ção do Direito Brasileiro com outros Ordenamentos. Curitiba: Juruá, 2008, p. 21. “(...) mesmo tendo 
conteúdo de sentença, o pronunciamento não será assim considerado para fins de recorribilidade, ou 
seja, contra essas decisões caberá agravo e não apelação. Tal ocorre, pois o processo deve prosseguir 
para que o juiz analise as demais questões ainda não decididas.”
272 A cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar 
as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são 
deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium do julgamento do obje-
to litigioso do processo. (destaque no original). WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 41.
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emitir seu provimento fundado em um juízo de certeza.273 Com esses referenciais, 
havendo cognição exauriente, o instituto daí, pode se assemelhar à sentença.

CRITÉRIO DA COISA JULGADA MATERIAL

De maneira bem simples, a coisa julgada material se trata de um efeito apto a 
tornar imutável o pronunciamento do juiz, com vista a conferir segurança jurídica 
ao processo para que o conflito posto não seja objeto de discussão ad eternum. “Por 
opção legislativa, ocorreu uma harmonia entre a projeção da eficácia das decisões de 
mérito e a formação da coisa julgada material.”274

No CPC/73 a coisa julgada material tornava imutável e indiscutível exclusi-
vamente a sentença; já no CPC/15, a imutabilidade e a indiscutibilidade se aplicam 
às decisões de mérito.275

O julgamento antecipado parcial de mérito, não importa se sentença ou inter-
locutória, se trata de uma decisão do juiz com conteúdo de mérito e, assim sendo, 
está sujeito à coisa julgada material. Consequentemente, por seu conteúdo, locali-
zação e recorribilidade apontarem para natureza de interlocutória, assim também 
poderá ser considerado neste critério. Ou seja: várias são as defesas sobre a natureza 
jurídica de tal decisão. Todavia o caminho é possível ser aclarado com um foco bem 
específico.

JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO: SENTENÇA OU 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA?

Diante de tantos referenciais divergentes, a situação pode ser debatida em 
uma direção bem consistente e, disso tudo, sujeito a críticas, podem ser tiradas 
algumas considerações a título de esclarecimento da situação e que podem resolver 
o problema.

Sob a ótica do CPC/15 pode se destacar que nenhuma das classificações en-
contra-se totalmente correta ou em perfeita harmonia com o sistema recursal ou 
com a fase executória.

273 (...) o juiz (...) deverá resolver a parte incontroversa do pedido, sendo esse pronuncia-
mento judicial uma decisão interlocutória de mérito. (...) Esse pronunciamento está ancorado 
em cognição exauriente (...). OLIANI, José Alexandre M. Sentença no Novo CPC. In: AL-
VIM WAMBIER, Teresa Arruda; TALAMINI, Eduardo (Coords.). São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015. p. 91.
Igualmente MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
p. 380.
274 MOREIRA PINTO, Junior Alexandre. Conteúdos e Efeitos das Decisões Judiciais. In: CARMO-
NA, Carlos Alberto (Coord.). São Paulo: Atlas, 2008. p. 129.
275 Vide artigo 467 do CPC/73 e artigo 502 do CPC/15.
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Para classificar o julgamento antecipado parcial de mérito não se pode admitir 
como parâmetros absolutos a localização nem o conteúdo tampouco o recurso ca-
bível, o meio executivo ou os efeitos do pronunciamento do juiz.

Para facilitar a compreensão, segue quadro analítico:

CRITÉRIO SENTENÇA
DECISÃO INTER-

LOCUTÓRIA

JULGAMENTO 
ANTECIPADO 
PARCIAL DO 

MÉRITO

CLASSIFICAÇÃO

Significado

Decisão que resolve 
todas ou parcela 
das questões de 

mérito

Decisão que resolve 
questões incidentais 

de mérito

Decisão que re-
solve parcela do 

mérito
Sentença

Localização
Proferida no fim da 

fase cognitiva
Proferida no curso 

do processo
Proferido no curso 

do processo
Decisão interlo-

cutória

Conteúdo

Com ou sem re-
solução do mérito 
e encerra a fase 

cognitiva

Resolve questões in-
cidente ou de mérito 
e não encerra a fase 

cognitiva

Resolve questões 
de mérito e não 
encerra a fase 

cognitiva

Decisão interlo-
cutória

Meio execu-
tivo

Cumprimento de 
sentença nos mes-

mos autos

Não pode ser exe-
cutada

Cumprimento da 
decisão em autos 

suplementares
Sentença

Recurso ca-
bível

Apelação
Agravo de Instru-
mento ou Agravo 

Retido

Agravo de Instru-
mento

Decisão interlo-
cutória

Cognição do 
juiz

Exauriente Sumária Exauriente Sentença

Coisa Julga-
da Material

Se possuir conteú-
do de mérito, torna 

imutável e indis-
cutível

Se possuir conteúdo 
de mérito, torna imu-

tável e indiscutível

Possui conteúdo 
de mérito. Torna 
imutável e indis-

cutível

Decisão interlo-
cutória

Com base no quadro acima e apesar das sutis diferenças que o tornam um 
instituto próprio, pode-se aferir que em quatro critérios o julgamento antecipado 
parcial do mérito pode ser enquadrado como decisão interlocutória e em três, como 
sentença. Sendo assim, tem-se que o instituto estudado se assemelha mais a 
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uma decisão interlocutória, distinguindo-se apenas quando ao significado, ao meio 
executivo e à cognição do juiz.

Essas diferenças não alteram a sua essência, pois em relação ao significado, a 
decisão interlocutória também possui conteúdo de mérito; ao meio executivo, ape-
sar de se aproximar mais da sentença, ainda diverge sobre efetuar o cumprimento 
nos próprios ou em autos suplementares; e à cognição do juiz, embora em regra a 
interlocutória seja sumária, pode-se adotar que, ao resolver o mérito, será exauriente.

Portanto, verifica-se que os critérios que classificam o julgamento antecipado 
parcial do mérito como sentença podem ser relativizados, de modo que se pode 
afirmar ser este provimento propriamente uma decisão interlocutória e como tal 
deve ser tratado dentro do novo CPC, inclusive no que pertine aos recursos cabíveis 
para a espécie. Não à toa que o próprio legislador estabeleceu o Agravo de Instru-
mento (art. 1015, I) como sendo o recurso cabível para as decisões interlocutórias 
que julgam parcialmente o mérito de uma questão incontroversa ou que estiver em 
condições de imediato julgamento ao longo de uma demanda judicial.

PARTICULARIDADES

Diante desses detalhamentos e tendo-se à frente que para as decisões inter-
locutórias que julgam parcialmente o mérito das situações que se encaixam nos 
comandos do artigo 356 do CPC, o legislador reservou o recurso de Agravo de 
Instrumento e para as sentenças (decisões que encerram a fase processual) o recurso 
aplicável é o da Apelação, alguns outros detalhes são importantes destacar para 
encerrar o tema abordado neste estudo.

E a necessidade é relevante na medida que o cuidado com distintos recursos 
não só deve ser observado sob a técnica de cada um, como também que a situação 
causou impacto considerável quando o foco será atacar decisões interlocutórias de 
mérito.

Compartilhando as mesmas referências já feitas por Carolina Libardoni276, 
objetivamente, podem ser destacadas diferenças importantes entre usar uma apela-
ção ou um agravo de instrumento, conforme for a decisão, se parcial ou que encerra 
o processo de vez. Resumidamente, podem ser apontadas pelo menos cinco delas:

Uma é a ausência de efeito suspensivo. Ao passo que, regra geral pelo artigo 
1.012 do CPC, a apelação tem isso de modo automático, o agravo de instrumento 
não possui a mesma característica. Em outros termos, vale dizer que isso permite o 
cumprimento provisório da decisão que é o objeto dele.

Outra que pode ser destacada está dentro dos comandos do artigo 942 do 
CPC que trata da ampliação do número de julgadores quando o resultado do jul-
gamento da apelação não for unânime. Enquanto na apelação isso é comando geral, 

276 LIBARDONI, Carolina Uzeda. O julgamento parcial do mérito e sua impugnação. http://
portalprocessual.com/o-julgamento-parcial-do-merito-e-sua-impugnacao/. Acesso em 15/11/2016.
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no caso de Agravo de instrumento só será possível, restritivamente, no caso do arti-
go 942, § 3º, II, que trata só do caso da reforma da decisão que julgar parcialmente 
o mérito.

Mais uma diferença que pode ser destacada diz respeito à sustentação oral. 
Enquanto que na apelação é possível, não há previsão para o caso de agravo de 
instrumento interposto em face de decisão interlocutória de mérito. Só é possível, 
em sede de agravo de instrumento, usar de tal procedimento, na hipótese do recurso 
ter sido interposto envolvendo tutela provisória de urgência ou evidência. (art. 937, 
inciso VIII).

Uma outra diz respeito ao juízo de retratação: Interposto o Agravo de Instru-
mento e juntado cópia aos autos do processo que lhe deu origem, haverá possibi-
lidade do juiz exercer a prerrogativa da retratação; Fato que não é possível com o 
julgamento final a ser proferido pela sentença e diante da interposição do recurso 
de apelação em face dela.

Enfim, todas são diferenças que devem ser observadas e tratadas dentro do 
viés do julgamento antecipado parcial do mérito positivado agora no código de 
processo civil de 2015.

De tudo isso é possível extrair que o legislador trouxe referências que alcança-
ram profundamente as tratativas processuais dentro do tema do julgamento ante-
cipado parcial do mérito.

Porém, nada obstante os debates que ainda o cercam, uma assertiva é indubi-
tável: O novo C.P.C. pretendeu, depois de cinco anos de tramitação no Legislativo, 
investir em uma Justiça mais célere, efetiva na proteção de direitos e democrática. 
Cumpre a todos que dele fizerem uso, fazer que tal assertiva se torne realidade.

É o que se espera!
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XI
A GARANTIA CONSTITUCIONAL 

À PRODUÇÃO DE PROVAS E O 
ARTIGO 384 DO NOVO C.P.C

Luiz Alberto David Araujo277

Paloma Mendes Saldanha278

INTRODUÇÃO

Com vistas para os novos elementos que estão e estarão contidos no proces-
so civil brasileiro por motivo do desenvolvimento frenético das novas tecnologias 
da informação, o presente artigo tem como objetivo a qualificação dos meios e 
documentos eletrônicos e cibernéticos como provas a serem utilizadas no trâmite 
processual para fins de busca da verdade, da justiça e, portanto, da garantia constitu-
cional à produção de provas. Todo o estudo fora desenvolvido a partir de referências 
físicas e virtuais, jurídicas e não-jurídicas, perpassando pesquisas (dados) realizadas 
por órgãos especializados em fraudes nas novas tecnologias da informação, para 
demonstrar a necessidade da existência de alguma ferramenta que possa legitimar a 
prova eletrônica no contexto da cibercultura.

Inicialmente foi necessário abordar de maneira breve a situação da prova no 
processo civil. Ou seja, a análise quanto a influência da prova no resultado do pro-
cesso judicial se mostrou pertinente tendo em vista a estipulação de requisitos ne-

277 Livre Docente, Doutor e Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP). Professor Titular de Direito Constitucional da PUC/SP, onde leciona da 
Graduação e Pós-Graduação. Escritor. E-mail: lada10@terra.com.br
278 Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Bolsista CAPES/
PROSUP. Especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais 
pela Universidade de Pisa (UNIPI/Itália). Especialista em Direito da Tecnologia da Informação pela 
UCAM/RJ. Membro do grupo de pesquisa Processo, Hermenêutica e Tecnologia (UNICAP/CA-
PES). Membro da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB/PE. E-mail: paloma_mendes@
hotmail.com
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cessários para a admissibilidade da prova no processo civil. A discussão proposta 
pelo artigo quanto à segurança jurídica das demandas processuais e as provas utili-
zadas nestes se fez presente por se tratar de princípio ou direito essencial a forma-
ção de um processo judicial justo.

Em um segundo momento, a cibercultura foi trabalhada como explicação do 
contexto atual a ser aceito pelo Judiciário brasileiro tendo em vista a virtualização 
social em que o mundo se encontra. A partir desse contexto é que se verifica a exis-
tência da prova eletrônica e das possibilidades que a rodeiam por se tratar de um 
meio fluído, e, portanto, passível de alterações maliciosas não só em seu ambiente, 
mas em todos os documentos e itens que o compõe. Por este motivo, é que o pre-
sente trabalho busca analisar o novo código de processo civil, especificamente o 
seu artigo 384, no intuito de tentar legitimar as provas produzidas a partir do meio 
virtual. Cabendo a análise do referido artigo como mero item técnico para a reali-
zação de uma ficção da segurança jurídica ou como ferramenta hábil e satisfatória 
da garantia constitucional da produção à prova. Todo o estudo teve a preocupação 
de se desenvolver no quadro constitucional do direito à produção lícita de provas.

A PROVA NO PROCESSO CIVIL – BREVE DISCUSSÃO.

Marinoni e Arenhart (2011, p. 263) apresentam a prova como “todo meio 
retórico, regulado pela lei, dirigido a, dentro dos parâmetros fixados pelo direito e 
pelos critérios racionais, convencer o Estado-juiz da validade das proposições, obje-
to de impugnação, feitas no processo”. Cambi, por sua vez, identifica três acepções 
aplicáveis a terminologia “prova” que participam diretamente o processo judicial.

Juridicamente, o vocábulo ‘prova’ é plurissignificante, já que pode ser referido 
a mais de um sentido, aludindo-se ao fato representado, à atividade probató-
ria, ao meio ou fonte de prova, ao procedimento pelo qual os sujeitos proces-
suais obtêm o meio de prova ou, ainda, ao resultado do procedimento, isto é, 
à representação que dele deriva (mais especificamente, à convicção do juiz).” 
(CAMBI, 2001, p. 47)

Cambi coloca, ainda, que os fatos são afirmados ou negados pelas partes, e 
“as provas são modos de verificação das proposições formuladas pelos litigantes 
em juízo” (IBIDEM, p. 49), voltando-se a iluminar o pensamento do juiz quanto 
às questões de fato, mas não tem o condão de reconstruir fidedignamente todos 
os fatos anteriores ao ajuizamento da demanda. Trata-se de um processo de busca 
por uma realidade objetivável (IBIDEM, p.58). E mesmo este poder, relacionado 
à tentativa de reconstituição, pode sofrer limitações conforme o contexto e meios 
utilizados para a obtenção da prova.
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Há situações em que a lei valora preventivamente (provas legais), retirando 
do juiz a avaliação a posteriori e limitando a tarefa do juiz ao ofício de veri-
ficar se a prova foi formalmente prestada [...]. Há, ainda, situações em que 
o ordenamento jurídico impossibilita a utilização de certos meios de prova, 
considerando-os ilegais e ilegítimos (inadmissíveis), o que, também, restringe 
a possibilidade de conhecimento dos fatos. (IBIDEM, p.55)

A partir destas pequenas considerações passa-se a esmiuçar pontos que levam 
a reflexão quanto a problemática do presente artigo.

A prova e a influência no resultado do processo judicial

É sabido que na corrida da busca pela verdade, pequenos documentos que 
possuem conteúdo sobre determinado caso judicial podem ser enquadrados como 
provas. Isto porque, as partes envolvidas necessitam que as alegações existentes nos 
autos processuais possuam comprovações e certificações de sua autenticidade para 
que possam ser consideradas de grande valia para o magistrado tomar como base no 
momento da prolação de sua sentença. Entretanto, até que ponto a prova influencia 
no resultado do processo judicial?

A redação do art. 170 do CPC/2015 dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou 
a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mé-
rito”, reforçando o teor do art. 130 do CPC/1973, que o juiz poderá determinar 
realização de provas requeridas ou não pelas partes em suas razões. Neste contexto 
é que se afirma o processo civil constitucional ou processo civil contemporâneo na 
medida em que “a instrumentalidade do processo pauta-se na premissa de que o di-
reito material se coloca como o valor que deve presidir a criação, a interpretação e a 
aplicação das regras processuais. O processualista contemporâneo não pode ignorar 
isso” (DIDIER JR., 2014, p. 27).

No momento em que a prova é apresentada ao processo, torna-se irrelevante a 
informação acerca do sujeito do processo que a produziu ou serviu a sua produção, 
pois se torna comum e integrante do conjunto probatório que influirá na formação 
da convicção do juiz quanto ao julgamento do litígio. Com esta abordagem, tem-se 
o que a doutrina convencionou a chamar de “comunhão da eficácia probatória” ou 
princípio da comunhão da prova ou ainda princípio da aquisição processual, pelo 
qual a prova produzirá efeitos para todos os sujeitos processuais, independente-
mente de vir a causar prejuízo ou benefício (DIDIER JR. et al, 2014, 28). Assim, 
conforme preceitua o artigo 369 do novo código de processo civil, “as partes têm 
o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se 
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (CPC/2015). 
Tudo, portanto, conforme o artigo quinto, inciso LVI, da Constituição Federal.
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A literalidade da redação do artigo supracitado faz supor que a prova está 
relacionada a influenciar eficazmente a convicção do juiz, afirmando sua condição 
de destinatário da prova. No entanto, o Fórum Permanente de Processualistas, em 
maio de 2015, publicou o enunciado 50, cujo teor informa que “os destinatários da 
prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interes-
sados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz”.

Se de um lado, sob a perspectiva das partes, a produção de prova requerida 
pelas partes volta-se a influir na convicção do juiz, de outro, a prova para o juiz 
guarda relação, como antecipado, com a busca pelo conhecimento da verdade dos 
fatos envolvidos no caso submetido a sua jurisdição. Cabe, portanto, pensar que se 
a prova tem como destinatário todos os envolvidos na demanda processual e estes 
podem utilizá-la ou dar-lhe uma nova interpretação conforme suas alegações, então 
pode-se dizer que a prova constitui sim item de influência na convicção do Juiz. 
Isto porque, a partir da argumentação utilizada pelos advogados das partes sobre 
determinada prova o Magistrado poderá tomar por base os fundamentos que mais 
lhe convencer.

Trata-se, portanto, do modelo de processo constitucional civil que tem como 
um dos pilares a “intensificação da atuação do juiz em prol da legitimidade do pro-
cesso” (MARINONI, 2013, p. 422) voltada a garantir a igualdade substancial das 
partes como afirmação da efetividade da tutela de direitos dos envolvidos no litígio 
submetido ao Poder Judiciário. E para o alcance de tal intento é imprescindível a 
existência de uma postura mais ativa do juiz, sobretudo no que envolve a produção 
de prova, que deixa de ser monopólio das partes (pedido e extensão do pedido). 
Dessa forma, a partir de uma concepção de efetividade, a jurisdição tenta evitar a 
quebra de isonomia entre as partes, seja por menor ou maior astúcia das mesmas ou 
mesmo pelo poder econômico, ao exercer seu poder instrutório com vistas a alcan-
çar a instrumentalidade do processo (MOREIRA, 1989).

Ademais, é certo que após a produção das provas, seja esta requerida e produ-
zida por quaisquer as partes ou tendo sido determinada por ato de ofício do juiz, é 
recomendável que em atenção ao princípio do devido processo legal, e também em 
função do princípio da cooperação e do contraditório, as partes sejam intimadas a 
se manifestarem acerca da prova constante nos autos processuais. Somente então, a 
partir da prova e das razoes exteriorizadas pelos envolvidos, o Magistrado poderá 
proceder com seu julgamento, possibilitando que as partes possam influir “eficaz-
mente na convicção do juiz” (art. 369, CPC/2015).

Ou seja, ao se pensar na prova como item primordial que influencia o resul-
tado da demanda judicial, se está, antes de tudo, realizando a junção da quantidade 
máxima existente de documentos que possam, de certa forma, reconstruir os fatos 
como eles realmente aconteceram. A busca pela verdade é, portanto, inerente a fun-
ção da prova que por sua vez se torna indispensável à realização da justiça, chegando 
a sua produção a ser conhecida como garantia constitucional. É importante escla-
recer que nem sempre a verdade real estará completamente demostrada nos autos 
processuais. Por isto que a sentença prolatada pelo Magistrado tem como funda-
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mento probatório a verdade processual, ou seja, a verdade que as partes envolvidas 
conseguiram demonstrar nos autos processuais a partir das provas apresentadas.

Dessa forma, conclui-se que se em um primeiro momento, em decorrência do 
princípio há limitação do juiz no momento de julgamento da lide, não há restrição 
imposta no momento da reunião das provas que subsidiarão a formação de seu 
convencimento, tampouco há vinculação entre o resultado da apreciação da prova e 
a parte que a produziu. Mas a prova acostada aos autos, seja qual for sua natureza, 
influenciará no resultado da demanda processual.

A relação da segurança jurídica com a produção de provas

E por entender que a prova influencia no resultado da demanda processual 
é que se faz necessário a análise da relação da segurança jurídica com a garantia à 
produção de prova. Isto é, a segurança jurídica é um dos fundamentos do sistema 
processual que serve como pedra básica para o funcionamento do processo judicial 
e para a teoria do processo, uma vez que enaltece as funções da tutela jurisdicional e 
seus objetivos básicos de resolução e composição de interesses. Seu conceito é bas-
tante complexo para ser definido em grau de projeção. Se é ou não é um dos prin-
cípios constitucionais do processo, representa uma questão essencial das discussões 
sobre o papel da tutela jurisdicional no estado constitucional. Porém, a questão que 
se pretende discutir neste artigo não envolve este ponto.

Apesar da imensa dificuldade de se chegar a um conceito uniforme e imutável 
de segurança jurídica, este instituto transmite ideias básicas: a de estabilidade da 
demanda processual e a de previsibilidade das consequências de determinadas con-
dutas, evitando que o cidadão fique completamente sem norte ao procurar tutela 
jurisdicional. Entretanto na seara do direito à prova, o questionamento quanto à 
segurança jurídica (estabilidade e previsibilidade) perpassa pela admissibilidade da 
prova produzida. Ou seja, quais os requisitos para que uma prova seja reconhecida 
como admissível e, portanto, seja vista como item necessário ao deslinde da de-
manda processual sem que cause qualquer tipo de insegurança jurídica? Que regras 
decorrem do artigo quinto, inciso LVI, da Constituição Federal?

A garantia constitucional à produção de prova se restringe à produção de toda 
e qualquer prova lícita, mas não se limita às provas típicas. Como direito fundamen-
tal, o direito à prova possibilita a utilização, no processo judicial, de provas atípicas. 
Ou seja, o meio de prova ou a prova utilizada para comprovação da alegação não 
precisa, necessariamente, estar tipificada na legislação brasileira. Isto porque, para 
que se tenha um processo justo, as partes devem apresentar todo e qualquer tipo de 
prova que lhe apareça, sendo necessário apenas observar se a prova atípica apresen-
tada foi resultado de um meio lícito e moralmente legítimo. É a ideia de abertura do 
direito à prova ao admitir a utilização de provas atípicas como a prova emprestada, 
por exemplo (TARUFFO, 1992, p.315-323).
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Dessa forma, ao indicar a necessidade da existência das características de lici-
tude e legitimidade no meio de prova utilizado, confirma-se a ideia de que a questão 
da admissibilidade da prova, seja ela típica ou atípica, está diretamente relacionada 
a licitude ou não dos documentos apresentados como provas dos fatos alegados nos 
autos processuais.

Inexistindo um dos dois itens apontados nos parágrafos anteriores, a prova 
produzida poderá ser considerada falsa. E se a ilicitude ou ilegitimidade não for 
constatada de pronto, a prova (que não deveria constar nos autos) poderá macular 
todo o processo judicial, o que resultará numa decisão injusta tendo em vista a falsa 
verificação das alegações de fato. Este quadro nada mais é que a perfeita descrição 
da insegurança jurídica em uma demanda judicializada. Isto porque, ao aceitar uma 
prova ilícita ou ilegítima, não existirá a relação teleológica necessária entre a prova e 
a verdade, sendo, esta, o pressuposto ético do processo justo (MITIDIERO, 2011, 
p.108-111). Assim, ter direito à segurança jurídica significa ter direito à certeza, 
à estabilidade, à confiabilidade e à efetividade das situações jurídicas processuais. 
Logo, a segurança jurídica se torna o elemento central na “conformação do direito 
ao processo justo” (ALVARO DE OLIVEIRA, 2010, p.100-107).

A MODIFICAÇÃO DE PADRÕES PELA CIBERCULTURA 

E A IDENTIFICAÇÃO DA PROVA ELETRÔNICA

À medida em que a população nasce dentro de um contexto virtual exacerbado, 
seu cotidiano passa a ser naturalmente facilitado e também controlado pelas novas 
tecnologias da informação. A quantidade de informações aumenta substancialmente, 
tendo em vista a existência de informações hiperlinkadas que levam a outras infor-
mações complementares que os usuários da internet, por exemplo, estariam pes-
quisando. Com o aumento quantitativo das informações o cérebro humano não se 
coloca como capaz para realizar e suportar o processamento de tudo o que chega 
como útil ou utilizável.

O ciberespaço, portanto, traz para o ser humano a capacidade de ampliar, ex-
teriorizar e modificar inúmeras funções cognitivas, como a memória, por exemplo. 
Assim, a expressão “dilúvio de informações” é utilizada por Pierre LEVY (1999, 
p.163) para caracterizar a cibercultura defendendo, inclusive, que se trata de um 
caminho sem volta, característica da qual os tradicionais institutos sociais devem 
ficar acostumados e assim saber conviver.

Dessa forma, com a virtualização social, os indivíduos passaram a realizar ne-
gócios jurídicos no meio virtual, fazendo, inclusive, com que os documentos com-
probatórios dos atos de vontade ali manifestados se tornassem também virtuais 
ou virtualizados. O comércio eletrônico, por exemplo, nos trouxe uma adequação 
ao Código de Defesa do Consumidor a partir do Decreto lei de n.º 7962/2013. 
As redes sociais, os blogs, os sites e demais sítios de socialização, por sua vez, nos 
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trouxeram a ampliação do dano moral tendo em vista o maior alcance das informa-
ções divulgadas, bem como nos fizeram pensar sobre um possível novo conceito de 
privacidade. São exemplos como esses que definem a cibercultura e que influenciam 
o meio jurídico ao traduzir uma nova forma probatória de um dano causado a um 
indivíduo, tenha o dano ocorrido no meio virtual ou não. Ou seja, não se está a falar 
de um cibercultura como cibernética, sistema binário, mas sim como a utilização 
dessa cibernética por humanos no intuito de virtualizar suas atividades cotidianas. 
Assim, a existência do Processo eletrônico e da Prova eletrônica são amostras de 
como o Judiciário modificou o seu meio e forma de “fazer o direito”.

Nesse contexto, as redes sociais ganharam amplitude e passaram a fazer parte 
do cotidiano pessoal e profissional de muitas pessoas. Ocorre que esse meio de en-
tretenimento e de divulgação de atividade profissional deixou de exercer exclusiva-
mente tais papéis para se tornar, também, um meio de prova em processos judiciais. 
Arquivos de áudio, arquivos de vídeo, imagens em qualquer formato, mensagens 
eletrônicas (e-mail, SMS, whatsapp, etc.), interrogatório via videoconferência, de-
poimento testemunhal online ou procuração online, são exemplos de documentos 
digitais que podem ser classificados como espécies de provas documentais, logo, 
provas eletrônicas.

“Postagens no Facebook, por exemplo, foram usadas pela Porto Seguro Car-
tões como defesa contra uma ação de indenização por uma suposta fraude em 
cartão de crédito. No processo, a titular do cartão alegou ter sido surpreendida 
com a cobrança de compras indevidas e não autorizadas, efetuadas fora do 
Brasil com seu cartão. Na Justiça, pediu danos morais sob o argumento de 
que a empresa poderia ter facilmente checado que o cartão foi usado por 
outra pessoa, pois as compras foram realizas em seu horário de trabalho. O 
advogado que representa a Porto Seguro no processo, na defesa oral perante 
o tribunal, mostrou fotos e citou comentários na rede social para mostrar 
que a mulher e o portador do cartão adicional estavam juntos em Paris nas 
datas das compras. Uma das fotos exibia oito cartões, além de um aparelho 
celular e um relógio adquiridos com o cartão que deu origem ao processo e 
a legenda “meu kit de viagem”. A consumidora perdeu na primeira instância 
e, no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a 37ª Câmara de Direito 
Privado negou o pedido e a condenou ao pagamento de multa por litigância 
de má-fé”. (AASP, 2015)

Em todo caso, é de fácil percepção que os documentos comprobatórios se 
encontram em meio virtual e, por este motivo, estão vulneráveis a alterações ma-
liciosas. E como dito no capítulo anterior, para que uma prova seja considerada 
admissível, deverá ser e advir de um meio lícito e legítimo, como determina a matriz 
constitucional.

Os gráficos abaixo demonstram a existência de vários tipos de ataques que 
correspondem a riscos/ameaças à segurança da informação no âmbito da cibercul-



172 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal

tura referentes ao ano de 2015 que contou com 722.205,00 (setecentos e vinte e 
dois mil duzentos e cinco) incidentes reportados ao Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil – Cert.Br.

Incidentes Reportados ao CERT.br por tipos de 
ataques -- Janeiro a Dezembro de 2015

Fonte: CERT.Br, 2016
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Totais mensais e anuais classificados por tipo de 
ataque – Janeiro a Dezembro de 2015.

Fonte: CERT.Br, 2016

É importante lembrar que não existe qualquer legislação brasileira que 
proíba o uso da prova eletrônica, e, dentro desse panorama, a arguição de falsidade 
documental continua em voga, conforme o artigo 11, §2º da Lei 11.419/06. Antes 
a prova eletrônica era vista como prova atípica. Hoje, o Código Civil e o Código de 
Processo Civil, nos artigos 225 e 369 respectivamente, aceitam a utilização da prova 
eletrônica desde que haja obediência a determinadas técnicas de coleta e guarda 
no intuito de garantir sua integridade, autenticidade e obtenção por meio lícito. A 
partir daí nasce o questionamento quanto ao que fazer para que se possa utilizar, 
como legítima e, portanto, lícita aquela prova eletrônica que em alguns casos se 
torna o único documento existente e capaz de comprovar um determinado fato.

ARTIGO 384 DO NOVO CPC E A 

LEGITIMAÇÃO DA PROVA ELETRÔNICA

Lançado o questionamento quanto ao contexto da cibercultura influenciando 
na garantia constitucional à produção de provas, é importante entender, questionar 
e mencionar a complexidade da instrução probatória de demandas judiciais que 
possuem em seu bojo documentos probatórios como e-mails, depoimentos e fotos 
disponibilizados em redes sociais (Instagram, Facebook, Twiter, Tinder), mensa-
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gens escritas e áudios compartilhados em aplicativos como Viber e WhatsApp, 
vídeos e áudios captados por smartphones ou mesmo de câmeras de segurança. 
Esses novos formatos de documentos comprobatórios são conhecidos como prova 
eletrônica-digital, e, trazem consigo novos desafios de sua interpretação e valoração 
junto ao Judiciário.

Como já afirmado acima, um dos principais limites à inserção da prova no 
processo civil, seja ela típica ou atípica, é a vedação constante no art. 5º, inc. LVI da 
Constituição Federal, que dispõe serem inadmissíveis, no processo, as provas ob-
tidas por meios ilícitos. A questão da ilicitude da prova abrange diversos aspectos, 
inclusive bem difíceis de mensurar de forma genérica, dada a evolução tecnológica. 
Sobre o tema, já alertava Celso Ribeiro Bastos.279

Para além da relação entre remetente e destinatário, as novas mídias são pas-
síveis de inúmeros compartilhamentos e manipulações. Dessa forma, o principal 
ponto envolvendo as provas eletrônicas e digitais, inclusive, reside nas constantes 
colisões entre a prova ilícita/prova lícita e a garantia constitucional à produção de 
prova.

No Código de Processo Civil de 2015 estão previstos três artigos que tratam 
diretamente sobre “documentos eletrônicos”. O artigo 439 informa a necessidade 
da transformação do documento virtual em físico, bem como da verificação quanto 
a sua autenticidade para que possa figurar como prova em demanda judicial física. 
Na sequência, o artigo 440 garante a apreciação do Juiz quanto ao valor probatório 
dos documentos eletrônicos que não puderam ser convertidos em físicos, assim 
como garante o acesso a tais documentos a todos os polos da demanda. O artigo 
441, por sua vez, determina que os documentos eletrônicos só serão aceitos quando 
observadas as legislações pertinentes. Aqui se subentende que além da ata notarial, 
alguns documentos eletrônicos são passíveis de confirmação de autenticidade, in-
tegridade e não repúdio a partir da utilização da assinatura digital permitida pela 
MP 2.200-2/2001.

Como inovação, o novo Código de Processo Civil inseriu em seu artigo 384 a 
ata notarial como meio de prova, o que pode ser visto como ponto positivo tendo 
em vista tratar-se de complementação e legitimação da prova decorrente de docu-
mentos eletrônicos. Ressalta-se que, no Código de Processo Civil de 1973, inexistia 
menção à ata notarial seja quanto a permissão ou vedação. Tratava-se, portanto, de 
meio atípico, consoante a leitura do artigo 322: “Todos os meios legais, bem como 
os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis 
para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”. Todavia, ao 
ter sido introduzida no bojo do CPC/2015 como meio de prova típico, criou-se a 
expectativa de aumento de seu uso pela sociedade, trazendo benefícios como maior 
economia processual e celeridade.

279 Cf. Comentários à Constituição do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1.988, Segundo 
Volume, p. 265 a 271, Saraiva, São Paulo, 1989. .
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Isto porque, aliada aos documentos eletrônicos, a ata notarial tende a poten-
cializar a credibilidade acerca de imagens, áudios, vídeos e escritos retirados de 
páginas de internet que podem ser facilmente alterados ou excluídos no curso da 
demanda judicial. Isto porque, como explica Oscar Vallejo Yañez (1973, p.70):

O poder certificante do notário é uma faculdade que a lei lhe dá para, com 
sua intervenção, evitar o desaparecimento de um fato antes que as partes o 
possam utilizar em proveito de suas expectativas. A fé pública é, em todo o 
momento do negócio jurídico, o caminho mais efetivo para a evidência (...). 
Tudo se reduz à intervenção notarial que, com sua presença ou sua atuação, 
soleniza, formaliza e dá eficácia jurídica ao que ele manifesta ou exterioriza 
no instrumento público, seja este escriturado ou não. Isto se relaciona, tam-
bém, com o poder certificante do notário, o que permite às partes em forma 
voluntária, escolher a forma e o modo de resolver seus negócios (...); neste 
caso, como afirma Gatán, a função notarial pode considerar-se como jurisdi-
cional. O notário, dentro de sua ampla gama de faculdades, logrará, com sua 
intervenção, estabelecer a prova pré-constituída, que há de servir de pauta 
legal, no momento em que seja necessário solicitá-la.

O mesmo autor entende que no momento que o notário constata, verifica, es-
cuta, vê e observa determinado fato, ele está registrando uma verdade em papel para 
que esta não seja perdida no futuro. Acrescenta, então, que a ata notarial

Tem mais simplicidade que o instrumento formal, vale como a escritura pro-
priamente dita, e há de servir em juízo, na oportunidade de se estabelecerem 
os direitos, de se abreviarem procedimentos de peritagem, e de outros trâmi-
tes relacionados com as pretensões de quem tem o justo direito, muitas vezes, 
aliás, turvado no seu aspecto de verdade. As atas notariais, conforme o direito 
espanhol tem por objeto a comprovação e fixação de fatos notórios, sobre os 
quais poderão ser fundados e declarados direitos e qualidades com transcen-
dência jurídica (IBIDEM, p.71).

Com a constituição de provas no meio virtual, por meio da ata notarial o 
tabelião comprovará a existência do conteúdo da página da internet ao relator os 
fatos presenciados, arquivar os endereços acessados – sites – e imprimir as imagens 
no próprio instrumento notarial, sem esquecer da aposição e certificação da data e 
hora da averiguação. Ou como diz Guilherme Gaya (2015), “na ata notarial, o ta-
belião transcreve os fatos que ele constata por meio de seus sentidos, presenciando 
danos, cheiros, imagens e, mais recentemente, sites e mensagens por celular (...). É a 
forma mais eficaz e ágil de se fazer provas de sites e conteúdo”. Assim, a ata notarial 
servirá para, por exemplo, pré-constituir provas sobre páginas eletrônicas ou outros 
documentos eletrônicos, fixação de data e existência do arquivo eletrônico, averi-
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guação e confirmação de fatos contendo injúria, difamação e calúnia, bem como uso 
indevido de imagens, textos, logotipos e infração ao direito autoral.

Com o desenvolvimento da tecnologia e o consequente crescimento da inter-
net, há uma grande quantidade de documentos criados, acordos firmados e contra-
tos assinados no meio virtual. E para a comprovação da integridade e veracidade, 
bem como atribuição da autenticidade, destes documentos, tanto os operadores do 
direito quanto os demais membros da sociedade poderão valer-se da ata notarial 
vez que se trata de documento que contém a segurança inerente da fé pública no-
tarial impondo a presunção legal de veracidade do documento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a ideia de a busca pela verdade dos fatos estar diretamente 
ligada às provas trazidas aos autos processuais pelas partes litigantes, a cibercultura 
impõe uma nova forma de socialização e, consequentemente, uma nova forma de 
se provar os atos ilícitos praticados. É de se entender que a internet proporcionou 
uma maior liberdade quanto a produção de provas, vez que os fatos passam a ocor-
rer também no meio virtual, bem como que mesmo não ocorrendo no meio virtual, 
este termina por conter provas absolutas. Essa liberdade é garantida também na 
fase instrutória do processo quando da presença atual do princípio da cooperação 
processual que reafirma a ideia de que a interpretação das provas apresentadas na 
demanda judicial não ficará adstritas a interpretação da parte que as apresentou. 
Mas poderá ter sua interpretação favorável ou não a mesma parte que realizou sua 
juntada pelo fato de que no momento em que se encontra nos autos processuais 
a prova se torna item híbrido e necessário para a busca da verdade fática alegada, 
ficando a critério do magistrado qual a valoração que será atribuída.

Dessa forma, o princípio da cooperação processual atrelado a garantia cons-
titucional à produção de prova garante a estabilidade da demanda e, consequente-
mente, a segurança jurídica. Sobre esta, mesmo havendo uma espécie de consenso 
quanto ao seu conceito, a questão encontra problemas ao ser analisada no contexto 
da cibercultura. Isto porque, os riscos da Sociedade da Informação, alguns aponta-
dos no capítulo 2, levam a uma análise mais cautelosa sobre o que se conhece por 
garantir direitos e princípios constitucionais do processo, tendo em vista a fluidez 
do meio virtual. Portanto, questiona-se, desde o início, a veracidade, legitimidade 
e licitude do conteúdo colhido no meio virtual para figurar como prova dos fatos 
alegados em determinados autos processuais.

O contexto da cibercultura não pode ser motivo para cerceamento do direito 
à prova. Ao contrário, se virtualização social é um fato, o Judiciário deve se adequar 
ao novo contexto preservando os direitos e garantias processuais e constitucionais. 
Nesse sentido, o artigo 384 do novo código de processo civil trouxe a tipificação da 
utilização da ata notarial. E ao se pensar na volatilidade do meio virtual, passa-se a 
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dispensar maior importância a ferramenta da ata notarial. Isto porque, um conteú-
do comprobatório da prática de ato ilícito estando hoje hospedado num determi-
nado provedor, por exemplo, amanhã poderá não mais existir. Um vídeo divulgado 
ou compartilhado nas redes sociais pode ser excluído a qualquer instante; e, uma 
gravação de áudio pode ser apagada ou danificada. Assim, existindo o relato do 
tabelião com as devidas especificações de uma certidão, o direito estará garantido a 
partir da comprovação via fé pública da infração cometida.

Por fim, o referido dispositivo, assim como sua ferramenta, deve ser visto como 
a satisfação da garantia constitucional de produção à prova. Não como uma ficção 
de segurança jurídica, vez que a ferramenta em comento se trata de documento que 
traz em seu bojo a fé pública notarial que garante a presunção legal de veracidade 
do documento relatado, acautela direitos e previne litígios. Logo, a aplicabilidade 
do artigo 384 do novo código de processo civil torna legítima e lícita a prova ele-
trônica acostada aos autos processuais, reforçando a regra do artigo quinto, inciso 
LVI, da Constituição Federal.
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XII
JURISDIÇÃO, DIREITO À PROVA E 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Paulo de Tarso Brandão280

INTRODUÇÃO

A matéria tratada neste artigo não é nova, já que foi tratada em outros lugares 
quando vigente o antigo Código de Processo Civil, que previa as hipóteses para o 
julgamento antecipado da lide e, entre elas, estava a desnecessidade da prova. O 
atual Código denomina julgamento antecipado do mérito a decisão que julga ante-
cipadamente o pedido, resolvendo, total ou parcialmente, o mérito, quando, em uma 
das hipóteses, “não houver necessidade de produção de outras provas”.

Vários autores entendem que a prova processual se destina ao juiz e, por isso, 
sempre sustentaram para o caso do julgamento antecipado da lide, no Código ante-
rior, que o juiz é que deve definir se a produção de provas é necessária. Os comen-
tários ao Código vigente seguem a mesma linha, ainda que nem sempre isso ocorra 
de forma direta. É a esse argumento que o presente artigo pretende se opor.

Era comum no regime anterior, a não há dúvida que o mesmo continua(rá) 
ocorrendo em virtude de a mudança ter se dado somente no que se refere ao nome 
do instituto e uma melhor precisão redacional. É comum ocorrer de o juiz dispensar 
a prova requerida pela parte, considerando que ele, Juiz, está satisfeito ou alegando 
que a pretensão de produzir prova em audiência constitui ato meramente protela-
tório. Neste caso, o juiz interfere e se apropria da prova. Muitas vozes já se levan-
taram afirmando que a prova é para o juiz e que, por isso, ele é que determina se há 
necessidade da sua coleta em audiência. Neste caso, há clara violação dos primados 
do processo democrático e de princípios e regras constitucionais.

Seguem argumentos já esgrimidos, mas que devem ser repetidos à exaustão.

280 Especialista em Direito Processual, Mestre e Doutor pela Universidade Federal de Santa Cata-
rina. Professor do Curso de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da UNIVALI. Promotor de Justiça.
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O acesso à Justiça está positivado na ordem constitucional brasileira, seja em 
princípios, seja em regras constitucionais e infraconstitucionais. A mais importante 
dessas regras é veiculada pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, que 
estabelece: a “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. Embora apareça aqui somente parcela do acesso à Justiça, uma vez que se 
trata de disposição que aparentemente trata de acesso ao Poder Judiciário, não se 
pode descurar que este compõe parte significativa daquela.

Não se pode esquecer, de outro lado, que o tema do acesso à justiça, por meio 
do Poder Judiciário, está ligado, umbilicalmente, à ideia de Jurisdição. Assim, toda 
a vez que o cidadão tem negada a jurisdição, terá negado, necessariamente o direito 
fundamental do acesso à justiça, restando violado um princípio constitucional.

O que se afirma (e pretende demonstrar) é que o julgamento antecipado do 
mérito, sem que às partes seja dada a oportunidade de especificar as provas, já re-
queridas, que pretendam produzir (se pretendem), viola o direito à prova, corolário 
do princípio do acesso à justiça, correspondendo à negativa de jurisdição.

Há também, de outro lado, a regra do artigo 5o, LV, que engloba no direito ao 
contraditório e à ampla defesa o direito à produção de prova por quem litiga em 
processo judicial ou extrajudicial.

Para tanto, é preciso explicitar sinteticamente o que sejam princípios e regras 
constitucionais, jurisdição, direito à prova e julgamento antecipado da lide, para, ao 
final, demonstrar a razão da afirmação feita acima.

PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS

Antes mesmo de falar de Princípios Constitucionais, que é o foco específico 
deste trabalho, é preciso esclarecer as acepções possíveis da palavra Princípio, exata-
mente para tornar preciso o conceito de Princípios Constitucionais.

A palavra princípio tem diversas acepções, dentro e fora do âmbito do Direito. 
Para utilizá-la, portanto, é preciso indicar claramente a acepção que ela deve conter 
para a finalidade para a qual é usada. É por isso, como se verá, que a expressão Prin-
cípio Constitucional tem uma acepção própria e específica.

Antes de explicitar o conceito de Princípio Constitucional, e para fins emi-
nentemente pedagógicos, ver-se-á diversas acepções para a palavra Princípio.

Os dois principais Dicionários da Língua Portuguesa no Brasil, o definem da 
seguinte forma:

Momento ou local ou trecho em que algo tem origem; causa primária; ele-
mento predominante na constituição de um corpo orgânico.281

281 Novo Dicionário Aurélio da Lingua Portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 
1.393. Verbete: princípio.
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1. O primeiro momento da existência (de algo), ou de uma ação ou processo; 
começo, início […] 2. o que serve de base a alguma coisa; causa primeira, 
raiz, razão. 3. ditame moral, regra, lei, preceito […] 4. proposição elementar e 
fundamental que serve de base a uma ordem de conhecimentos (princípios da 
física, da matemática). 4.1 fis. Lei de caráter geral com papel fundamental no 
desenvolvimento de uma teoria e da qual outras leis podem ser derivadas. 5. 
proposição lógica fundamental sobre a qual se apoia o raciocínio… 6. fil. Fonte 
ou causa de uma ação. 7. fil. Proposição filosófica que serve de fundamento a 
uma dedução.282

No âmbito do direito, no entanto, Princípio, que continua tendo uma plura-
lidade de sentidos, possui agora sentido mais limitado mas, mesmo assim, conhece 
especificidade própria para cada um de seus âmbitos.

Primeiro, no sentido no sentido de origem, de causa primária, e também lei 
de caráter geral, encontram-se os chamados Princípios Gerais de Direito. No orde-
namento jurídico brasileiro, por exemplo, este princípios são forma de colmatação 
de eventual lacuna da lei na disposição do artigo 4o da chama Lei de Introdução às 
Norma do Direito Brasileiro.283 Também estiveram presentes como norma de clau-
sura do sistema do Código de Processo Civil até recentemente vigente, que estabe-
lecia em seu artigo 126: “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando 
lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas 
legais ou costumeiras; nos casos omissos recorrerá à analogia, e aos princípios gerais 
de direito”.284

Miguel Reale, após dividir os Princípios em omnivalentes – os que possuem 
validade para todos os ramos do saber –, plurivalentes – os “aplicáveis a vários cam-
pos do conhecimento” –, insere os Princípios Gerais do Direito entre os princípios 
monovalentes, porque somente têm validade no âmbito do Direito.285 Alerta Reale 
“que eles se desenvolvem no plano do Direito Positivo”,286 noção que é estratégicas 
para compreender o que segue.

Princípio, ou Princípios, também é usado no Direito no sentido marco inicial 
da construção dos diversos ramos do Direito e como indicadores da legislação e da 
sua aplicação para aquele campo específico. É por isso que cada vez que inicia-se 
o estudo de um ramo do Direito, as primeiras lições são sobre os princípios infor-
mativos e configuradores daquele ramo específico. Fala-se, portanto, nos Princípios 
básicos ou fundamentais do Direito Penal, do Direito Civil, do Direito Processual, 

282 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1 ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1.552. Verbete: 
princípio.
283 BRASIL, Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.
284 O autal Código, em seu artigo 140, não repetiu os mesmos termos, limitando-se a dizer 
que o “juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento 
jurídico”.
285 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 300.
286 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 302.
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do Direito Processual Civil, do Direito Processual Penal, do Direito do Trabalho, 
do Direito Tributário etc.

No Direito Constitucional não é diferente. No entanto, falar-se de Princí-
pio no Direito Constitucional não necessariamente indica o conceito de Princípios 
Constitucionais, ao menos na acepção que se pretende explicitar e para a finalidade 
do presente trabalho.

Há inicialmente Princípios do Direito Constitucional que são iguais àqueles 
aplicáveis a todos os demais ramos do Direito, como ficou dito acima, e que servem 
de fundamentos básicos e como guias reitores da construção e da aplicação do Di-
reito Constitucional.

Estes parâmetros, também denominados Princípios, são usados, por exemplo, 
no que Canotilho chama de “parametricidade do direito suprapositivo”. Ensina Ca-
notilho: “A ordem jurídica global seria mais vasta do que a constituição escrita, pois 
abrangeria não apenas os princípios jurídicos fundamentais informadores de qual-
quer Estado de direito, mas também os princípios implícitos nas leis constitucionais 
escritas”.287 Neste sentido, para Conotilho, os Princípios do Direito Constitucional 
utilizariam chamados princípios implícitos para densificar os Princípios Consti-
tucionais escritos na Constituição (normas). Na lição fica clara a separação entre 
princípios implícitos e normas (conceitos para os quais é preciso chamar a atenção, 
para que possa ser atendida a outra acepção que virá mais adiante). Fica claro na 
lição de Canotilho que neste caso a noção de Princípios não se confunde com a de 
norma, insista-se! Para reforçar, veja-se a seguinte lição de Canotilho:

Há que densificar, em profundidade, as normas e princípios da constitui-
ção, alargando o ‘bloco da constitucionalidade’ a princípios não escritos desde 
que reconduzíveis ao programa normativo-constitucional como formas de 
densificação ou revelação específicas de princípios ou regras constitucionais 
positivamente plasmada.288

Avançando na análise do Direito Constitucional é possível verificar que Prin-
cípio pode ser usado para parâmetros de interpretação das normas constitucionais. 
Mais uma vez a expressiva contribuição de Canotilho, que fornece um “catálogo dos 
princípios tópicos da interpretação constitucional” que, esclarece, “foi desenvolvi-
do a partir de uma postura metódica hermenêutico-concretizante”.289 No catálogo 
que apresenta Canotilho contempla os princípios “da unidade da Constituição”, 
“do efeito integrador”, “da máxima efetividade”, “da ‘justeza’ ou da conformidade 

287 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed. Coimbra: Al-
medina, 2002, p. 910.
288 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed. Coimbra: Al-
medina, 2002, p. 911.
289 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed. Coimbra: Al-
medina, 2002, p. 1207.
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funcional”, “da concordância prática ou da harmonização”, da “força normativa da 
constituição”, “da interpretação das leis em conformidade com a constituição” e “da 
interpretação do direito interno em conformidade com o direito comunitário”.290

Finalmente fechando o foco da lente para o objetivo do trabalho, utiliza-se 
novamente Canotilho, agora somente para demonstrar o núcleo da sustentação, 
para fixar a designação de Princípios Constitucionais como espécie de Norma 
Constitucional. Sintetizando a modificação que se operou ao longo da história do 
constitucionalismo, ensina Canotilho: “A teoria da metodologia tradicional distin-
guia entre normas e princípios [...]. Abandonar-se-á aqui essa distinção para, em 
sua substituição, se sugerir: (1) as regras e princípios são duas espécies de normas; 
(2) a distinção entre regras e princípios é uma distinção entre duas espécies de 
normas”.291

Vale a pena ainda, mesmo que se possa pecar pela insistência, atentar que 
Canotilho estabelece clara diferença entre estes dois últimos planos, dentre os três 
que ele trata, ao afirmar que a diferença entre princípios e regras como espécies de 
norma envolve certa complexidade e que,

Esta complexidade deriva, muitas vezes, do facto de não se esclarecerem duas 
questões fundamentais: (1) saber qual a função dos princípios, ou seja, se têm 
função retórica-argumentativa ou são normas de conduta; (2) saber se entre 
princípios e regras existe um denominador comum, pertencendo à mesma 
“família” e havendo apenas uma diferença do grau (quanto à generalidade, 
conteúdo informativo, hierarquia das fontes, explicitação do conteúdo, conte-
údo valorativo), ou se, pelo contrário, os princípios e as regras são susceptíveis 
de uma diferenciação qualitativa.292

Resta ainda tratar do nível das regras, que também são normas constitucionais.
Robert Alexy, após enunciar os modelos pensados para inserir os Direitos 

Fundamentais em uma ordem constitucional, quais sejam, o modelo puro de Prin-
cípios, o modelo puro de Regras ou o modelo combinado (ou misto), posiciona-se 
no sentido de que o último é mais adequado para um sistema de Direito legislado 
e de Normas preponderantemente advinda do Poder Legislativo293 (o que é o caso 
brasileiro, como é sabido).

O nível das regras é mais importante, segundo Alexy, para a garantia de direi-
tos fundamentais, posto que ela decorre da ponderação feita a priori pelo legislador 

290 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed. Coimbra: Al-
medina, 2002, p. 1207 a 1212.
291 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed. Coimbra: Al-
medina, 2002, p. 1.144.
292 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5 ed. Coimbra: Al-
medina, 2002, p. 1.145.
293 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, 121-141.
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Constitucional para garantir livre de qualquer outra ponderação posterior. Ou seja, 
o nível das regras é que garantem de forma mais efetiva e preponderante os direitos 
fundamentais.294

À luz dessa consideração sobre a normas jurídicas analisar-se-á os demais 
passos indicados anteriormente.

JURISDIÇÃO

O conceito de jurisdição, assim como os de ação e processo, é fruto do Estado 
Moderno. Os doutrinadores que identificam a jurisdição com a simples e sintética 
definição de dizer o direito ao caso concreto só podem, evidentemente, identificar a 
jurisdição nas sociedades pré-estatais.

No entanto, demonstra Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, a noção de juris-
dição tem como marco inicial a formação do Estado Moderno. O mesmo autor 
aponta quatro direções que o estudo da jurisdição suscita, o que torna complexa a 
sua análise: a primeira diz respeito à diversidade de acepções do vocábulo, que leva 
a confusões como a da atividade jurisdicional com o território em que ela é exerci-
da; a segunda, relaciona-se com o ramo do direito em que ela está inserida, sendo 
em alguns países tratada no direito público interno, em outros no âmbito político, 
para alguns no direito constitucional e, ainda, para alguns no direito processual; a 
terceira é a que se dedica a diferençar os âmbitos da jurisdição, da administração 
e da legislação; e, por fim, a quarta, já na seara do processo, envolve três debates 
autônomos, que tratam dos seus elementos integrantes, da sua extensão e da com-
petência.295

Essa complexidade aumenta em razão do debate entre as doutrinas que pre-
tendem definir e delimitar a jurisdição ou a atividade jurisdicional frente à Admi-
nistração. Estas se dividem em teorias subjetivas ou organicistas, que identificam 
a jurisdição de acordo com o ente ou órgão que a exerce, e as teorias objetivas, que 
levam em conta o desenvolvimento da jurisdição ou a sua finalidade.296

Não vem ao caso apresentar aqui as várias teorias que pretendem superar todo 
esse debate, bastando somente identificar alguns pontos sobre os quais não pairam 
maiores dúvidas.

294 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 140.
295 CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora y. Estudios de teoria general e historia del proceso (1945-1972). 
México: Universidad Nacional Autônoma de México/ , 1974, p. 29-32. (Tomo I: números 1-11). No 
mesmo sentido ver DIAZ. Clemente A. Instituciones de derecho processal. Buenos Aires: Abeledo-Per-
rot, 1972, p. 3-10. (Tomo II. Vol A). A categoria Estado Moderno na visão dos doutrinadores citados 
corresponde àquela bem esclarecida por César Pasold in PASOLD, Cesar Luiz. Função social do Estado 
contemporâneo. 3. ed. Florianópolis: OAB/SC-Diploma Legal, 2003.125 p.
296 CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora y. Estudios de teoria general e historia del proceso (1945-1972). 
México: Universidad Nacional Autônoma de México/ , 1974, p.36-51.
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Primeiro, vale a pena lembrar que a ideia de jurisdição, como pensada para o 
Estado Moderno, pode encontrar-se em Thomas Hobbes, que enunciava: “o Poder 
Soberano exerce o Direito de Judicatura, quer dizer, ouvir e julgar a todos os Con-
flitos que passam a surgir com respeito às Leis, tanto Civis quanto Naturais, ou 
com respeito aos fatos”.297 Mais tarde, em Montesquieu e Locke, com a divisão do 
chamado Poder Soberano nas funções de Executivo, Legislativo e Judiciário, é que 
a função jurisdicional é atribuída ao Poder Judiciário.298

O fundamento da jurisdição, no Estado Moderno, decorre da vedação da au-
totutela por parte do cidadão, salvo em casos excepcionais com o desforço imediato 
e a legítima defesa, com a finalidade de garantir a existência do próprio Estado que, 
então, concentrava todo os locus de Poder.

Contemporaneamente, a jurisdição é uma matéria constitucional por excelên-
cia, não só do ponto de vista de sua organização ou de sua finalidade, mas de dever 
do Estado de exercer parcela de seu Poder para resolver os litígios, reais ou não, que 
qualquer pessoa alegue perante o órgão ou Juiz a quem a Constituição impute esse 
poder-dever. Como se sabe, desse dever constitucional é que decorre o direito de 
ação.

Para os limites deste trabalho, importa reforçar a ideia de que a regra que 
contempla a inafastabilidade do conhecimento do Poder Judiciário de toda lesão ou 
ameaça de lesão, é parcela positivada (expressa, portanto) do princípio do Acesso à 
Justiça.

Mais importante é deixar claro que não se trata mais, no ordenamento jurídico 
brasileiro de princípio, uma vez que o princípio geral do Direito Processual passou 
a integrar a ordem constitucional e o constituinte brasileiro optou por inseri-lo na 
forma de uma regra. Não há outra forma de cumprir a regra, senão garantindo às 
partes em litígio a oportunidade de exercer o direito à jurisdição. É inconstitucional 
qualquer dispositivo que vise afastar da apreciação do Poder Judiciário qualquer 
lesão ou ameaça da direito. De outro lado, não pode o Poder Judiciário deixar de 
cumprir a ordem constitucional de prestar a Jurisdição.

DIREITO À PROVA

Em obra dedicada ao tema, Carnelutti dá o conceito legal de prova como 
sendo a “demonstração da verdade de um fato realizada por meios legais (por meios 
legítimos) ou, mais brevemente, demonstração da verdade legal de um fato.”299. Adverte 

297 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Trad. Rosina 
D’Angina. São Paulo: Ícone, 2000. p. 132.
298 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do Direito. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, 
p. 422.
299 CARNELUTTI, Francesco. A Prova Civil. 4ª ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 72.
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que a verdade assim obtida deve ser tida como uma verdade formal, a verdade que 
foi comprovada.

Esse conceito jurídico, aceito majoritariamente pela doutrina, pode ser sin-
tetizado da seguinte forma: a prova é a demonstração ou comprovação de uma 
afirmação acerca da existência de um fato, pelos meios e formas previstos ou não 
vedados em lei.

A prova, portanto, é um direito das partes para demonstrar o que afirmam, 
como forma de se garantir um efetivo acesso à justiça. Sem que se dê às partes o 
mais amplo direito à prova das afirmações que defendem perante o Estado, se esta-
ria negando o próprio direito ao processo.

O artigo 5o, LV, ao garantir a quem litiga em processo judicial (caso em análi-
se) o contraditório a à ampla defesa, inclui implicitamente o direito à produção de 
provas. Seguindo essa mesma linha, o artigo art. 369 do Código de Processo Civil, 
agora de forma explícita, dispõe que “As partes têm o direito de empregar todos os 
meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 
Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e 
influir eficazmente na convicção do juiz”.

Ainda que aparentemente o Código de Processo Civil tenha ampliado o poder 
do Juiz na condução do processo, dando-lhe, por exemplo, autorização para em caso 
excepcional alterar a ordem das provas, como decorre do artigo 139, VI, por exem-
plo, não deu a ele, como não poderia dar, autorização para dispor da prova. Ou seja, 
somente a norma pode impor limites ao direito à prova, como o faz o inciso LVI, 
art. 5º, da Constituição da República, ao vedar as provas obtidas por meios ilícitos.

Então, o direito à ampla produção de prova é assegurado constitucionalmente 
às partes no processo, como forma de garantir o devido processo legal e o princípio 
do acesso à justiça.

Diante de tais afirmações, importa analisar agora a hipótese de julgamento 
antecipado do mérito, conforme prevista nos artigos 355 e 356 do Código de Pro-
cesso Civil.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Barbosa Moreira, ao tratar do direito à prova, afirma: “A apuração dos fatos, tão 
exata e completa quanto possível, é pressuposto de um julgamento justo. Compreende-se, 
entretanto, que seja forçoso limitá-la em obséquio a outros valores dignos de resguardo: 
antes de tudo, à conveniência de não prolongar excessivamente o pleito.”300

Com lastro em tal linha de pensamento é que o Código de Processo Civil 
prevê, em seu artigo 355 e 356, o julgamento antecipado do mérito, total ou parcial, 
assim definido:

300 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. Terceira série. São Paulo: Sa-
raiva, 1984, p. 36.
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Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 
resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II [...].
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pe-
didos formulados ou parcela deles:
I – [...];

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

Assim como ocorria com o julgamento antecipado da lide no Código de Pro-
cesso Civil anterior, o julgamento antecipado do mérito, entre outras hipóteses, 
quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O julgamento antecipado do mérito resolve a demanda antes da instrução 
do processo. Nesse caso, há a dispensa da fase de instrução com vistas a garantir 
a aludida celeridade processual. Dentre as hipóteses de julgamento antecipado do 
mérito, em qualquer das suas formas, volta-se o presente estudo para a hipótese da 
desnecessidade de se produzir prova em audiência sobre questão fática.

Quanto vigente o julgamento antecipado da lide, para a mesma hipótese, en-
sinava Moacyr Caram Jr.:

“O texto estabelece aquelas circunstâncias em que, existindo algumas ques-
tões fáticas pacíficas, outras no processo podem não ser. Se sobre essas ques-
tões controvertidas – alegadas e impugnadas -, o magistrado já tiver formula-
do seu juízo por conta das provas documentais ofertadas, por exemplo, poderá 
julgar antecipadamente a lide, repelindo audiência para produção de prova 
oral.”301

Nelson Nery Jr., em entendimento que refletia então a posição doutrinária 
dominante, afirmava que ao juiz caberia decidir se o caso comporta ou não o julga-
mento antecipado:

Do próprio dispositivo depreende-se que é do magistrado, e somente dele, a 
responsabilidade de aferir a antecipação ou não da decisão antecipatória do provi-
mento.302

Continuando:

301 CARAM JR., Moacyr. O julgamento antecipado da lide, o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 94.
302 NERY JR., Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 94.
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Tudo fica ao seu absoluto alvedrio, devendo antecipar a decisão somente em 
circunstâncias excepcionais, autorizado pelos artigos 130 e 131 do Código, 
quando vislumbrar a evidente inutilidade da audiência de instrução. Chegan-
do a juiz a essa conclusão, deverá descrever minuciosamente todas as razões 
para tal providência, sob pena de violação dos princípios constitucionais do 
contraditório e amplo direito de defesa, hipótese que poderá ser corrigida 
pela segunda instância”.303

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, após afirmarem que as expres-
sões julgamento antecipado da lide e julgamento antecipado do mérito são sinôni-
mas e de que não houve alteração substancial, reafirmam a ideia de “O dispositivo 
sob análise autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria 
for unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova 
em audiência”.304

Em anotações sobre o artigo em análise a obra de Theotonio Negrão; José 
Roberto Ferreira Govêa; Luis Guilherme Aidar Bondioli; e, João Francisco Naves 
da Fonseca, relembra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 
1990, com a seguinte ementa:

Em matéria de julgamento antecipado da lide, prodomina a prudente discri-
ção do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova 
em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade 
de não offender o princípio basilar do pleno contraditório(STJ-4a. T., REsp. 
3047, Min. Athos Gusmão Carneiro, j. 21.8.90, DJU 17.9.90).305

No mesmo sentido das lições acima estão também os entendimentos de Cás-
sio Scarpinella Bueno306 e Paulo Osternack Amaral307. Ainda que reconheça o di-
reito à prova inserido entre os direitos fundamentais na Constituição da República 
de 1988, Ricardo Alexandre da Silva termina por afirmar que “Todavia, tendo o 
juiz formado seu convencimento à luz das provas documentais, deverá julgar ante-
cipadamente o processo, indciando as razão pelas quais a produção de oturas provas 

303 NERY JR., Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 8ª ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 94.
304 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 
16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1049.
305 NEGRÃO, Theotonio; GOVÊA, José Roberto Ferreira; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar; 
FONSECA, João Francisco Naves da. Código de Processo Civil e Legilação Processual em vigor. 47. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 427.
306 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016, p. 332. e BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil : 
inteiramente estrutrado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 330.
307 AMARAL, Paulo Osternack. Comentário ao art. 355. In CUNHA, José Sebastião Fagundes 
(coord. Geral) Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 622.
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não é necessária”. Em suma, o juiz continua definindo quando a prova é necessária 
ou não.

Esse entendimento é questionável, conforme, por meio de uma crítica consti-
tucional, se demonstrará no tópico seguinte.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

À LUZ DO PRINCÍPIO DO ACESSO À 

JUSTIÇA – CRÍTICA CONSTITUCIONAL

Em uma definição simples de função jurisdicional, que para o presente traba-
lho é suficiente, Clemente Diaz diz ser “o pode-dever do Estado político moderno, 
emanado de sua soberania, para dirimir, mediante organismos adequados, os con-
flitos de interesses suscitados entre os particulares e entre estes e o Estado, com a 
finalidade de proteger a ordem jurídica”.

Efetivamente, a função jurisdicional é um poder-dever, uma vez que, antes de 
ser exercício de uma fração do Poder do Estado, tem a finalidade de cumprir uma 
promessa deste, no sentido de que, em troca da autotutela, resolveria os casos liti-
giosos levados ao seu conhecimento.

No Brasil, o órgão público encarregado do exercício desse poder-dever é, pre-
ponderantemente, o Poder Judiciário. Tanto é assim que a Constituição da Repú-
blica garante a inafastabilidade do conhecimento de qualquer lesão ou ameaça de 
lesão pelo Poder Judiciário e insere esse dispositivo exatamente no rol dos direitos e 
garantias fundamentais, no artigo 5º, XXXV, como já mencionado.

Importante frisar que os temas Jurisdição, Acesso à Justiça e Direito à Prova 
não são somente Princípios estruturantes e densificadores ou, ainda, elementos in-
terpretativos do Direito Constitucional, mas estão na Constituição como Normas 
Constitucionais, e são disciplinados em Princípios ou Regras Constitucionais.

Para que se tenha um efetivo direito à jurisdição, é necessário um efetivo aces-
so à justiça. A realização do princípio do acesso à justiça passa, necessariamente, 
por um efetivo direito à prova;308 pela oportunidade dada às partes de provarem, por 
todos os meios possíveis e adequados, as afirmações que fizerem durante o curso da 
lide, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

O direito da ação, como também já dito, nada mais é do que a busca da decisão 
judicial sobre um conflito que é submetido ao Estado, devedor do pronunciamento 

308 Salvo, evidentemente, naquelas hipóteses em que ela, pela natureza ou por circunstância objetiva 
seja desnecessária. Quando a parte pede o Poder Judiciário o pronunciamento sobre uma questão 
eminentemente de direito, é óbvio que não envolvendo fato a ser provado não haverá prova a ser pro-
duzida. Também quando as partes concordam que não se trata de caso de produção de prova, evidente 
que o Juiz julgará, para a hipótese em tela, antecipadamente o mérito. A hipótese tratada é aquela em 
o juiz entende que não há necessidade de produção de prova e as partes ou uma das partes entende 
que precisa sim produzir a prova que já havia(m) requerido.
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sobre ele, em virtude da vedação da autotutela. Não basta, porém, a decisão, é ne-
cessário que ela esteja de acordo com fatos provados em juízo.

O acesso ao Poder Judiciário, parcela do princípio do acesso à justiça, somente 
se realiza, como demonstrado, pelo respeito às normas constitucionais, princípios 
ou regras, que garantem o devido processo legal. A possibilidade de as partes pro-
duzirem as provas que entenderem necessárias, buscando convencer o Poder Judici-
ário da veracidade das afirmações feitas, se insere nesses dois direitos fundamentais: 
acesso à justiça e direito à prova.

O legislador prevê, ao tratar do julgamento antecipado do mérito, que o juiz 
conhecerá diretamente do pedido, quando não houver necessidade de se produzir 
prova em audiência, porém não especifica a quem caberá decidir quanto a desne-
cessidade de tal rito.

Ao contrário do que pensam os doutrinadores e julgadores mencionados aci-
ma, não é Juiz que dirá sobre a necessidade da prova dos fatos, mas as partes. É 
preciso ter claro que o destinatário da prova não é o juiz, como comumente se 
ouve, mas sim o Poder Judiciário.309 É preciso insistir as provas não se destinam ao 
convencimento do magistrado, mas sim à elucidação dos fatos alegado em juízo.

Basta passar pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para ver que 
não são raras as vezes que aquele Tribunal é obrigado a manifestar-se sobre fatos 
absurdos, decorrente da decisão judicial que resolveu ser desnecessária a prova por 
estar o juiz satisfeito com a produzida até então, como o representado na seguinte 
ementa:

2. Hipótese na qual a parte autora apresentou requerimento, desde a peti-
ção inicial, para a produção de prova pericial visando à elucidação dos fatos 
controvertidos, reiterando-o ao oferecer réplica à contestação. O juízo de pri-
meira instância julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 330, I, do 
CPC, acolhendo o pedido. Interposta a apelação, o Tribunal a quo deu-lhe 
provimento, sob a argumentação de que a empresa não produziu prova.310

É preciso deixar muito claro que o que se está sustentando aqui não infirma 
o poder que tem o juiz de indeferir as provas protelatórias, as provas ilícitas ou as 
vedadas em lei. Esse poder o Magistrado tem durante todo o curso do processo. 
Porém, para que o juiz possa determinar se alguma das partes está requerendo a 

309 Quando se diz que o destinatário da prova não é o Juiz mas o Poder Judiciário é porque nem 
sempre aquele juiz que declara a “suficiência da prova” é o mesmo que decidirá da demanda, quer por 
movimentação na carreira, quer porque a decisão final ocorra mesmo em segundo grau. Aliás, é licito 
pensar-se que o enunciado de que “o Juiz é o destinatário da prova” tenha decorrido da afirmação “o 
Estado-Juiz é o destinatário da prova”, que parece mais lógico.
310 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, AgRg no AREsp 2372-PE, Relator 
Ministro Herman Benjamin, DJe 24/02/2012, http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.js-
p?livre=falta+de+prova+e+julgamento+antecipado+da+lide&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=33, 
acesso em 12/12/2013.
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produção de prova meramente procrastinatória, eivada de ilicitude ou se encontra 
entre aquelas que são vedadas por disposição de lei, é evidente que ele dê a 
oportunidade de produção das provas requeridas pelas partes.

Assim, como forma de assegurar um efetivo acesso à justiça, é vedado ao ór-
gão do judiciário restringir o direito à prova, cabendo somente às partes a decisão 
acerca da desnecessidade de comprovação dos fatos que tenham alegado, sob pena 
de cerceamento do direito à jurisdição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preocupação com a efetividade tem consistido a base da doutrina processual 
contemporânea. Numa tentativa de contornar as condições econômicas, política e 
sociais que levam à morosidade do Poder Judiciário há uma tendência, em grande 
parte das vezes louvável, de se afastar trâmites processuais, como forma de se ins-
trumentalizar o processo a serviço de seu fim social.

Porém, não se pode, sob o pretexto de imprimir rapidez ao julgamento dos 
casos apresentados à jurisdição, desconsiderar princípios conquistados historica-
mente, e hoje garantidos em normas constitucionais.

Uma vez que o Estado, para garantir sua subsistência, vedou a autotutela e 
passou a ser devedor da jurisdição e se o próprio Estado estruturou-se de forma a 
que ao Poder Judiciário fosse atribuído esse poder-dever de julgar os conflitos, não 
pode a decisão judicial consistir em ato meramente formal. É preciso que as partes 
possam demonstrar toda extensão dos fatos que determinam o conflito para que 
ocorra efetivamente uma decisão sobre a questão de mérito.

Privilegiar a celeridade processual, que nesse caso tem sido falsa porque as par-
tes terminam recorrendo e não raro o processo retorna para retomar sua marcha do 
ponto em que parou, o que alonga em demasia a marcha processual, em detrimento 
da decisão é negar o efetivo acesso à justiça.

Pode-se concluir que a prova não é do Juiz, ou seja, não é ele que define que 
provas serão produzidas. É preciso estar atento para a falsidade dos argumentos 
nesse sentido. A prova se destina a todas as instâncias do Poder Judiciário e será 
fundamental na fase de recurso. Não basta o Juiz da causa afirmar que a prova pro-
duzida é suficiente para seu convencimento, porque a sentença poderá ser atribuída 
a outro Magistrado, em razão de movimentação na carreira da magistratura, mas 
especialmente em razão da importância da prova no âmbito dos recursos.

As partes, então, é que estabelecerão no momento na fase postulatória se ne-
cessitarão produzir provas ou não. Considerando a(s) parte(s) que é desnecessária a 
produção de outras provas além das trazidas com a inicial ou a contestação, estará o 
juiz autorizado ao julgamento antecipado, total ou parcial, do mérito.
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XIII
PARIDADE DE ARMAS E RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO: DUAS VERTENTES 
CONSTITUCIONAIS DE GARANTIA MATERIAL

René Ariel Dotti311

UMA JUSTA HOMENAGEM

O verdadeiro Advogado é um caminhante diuturno entre o fato e a lei para 
reivindicar uma pretensão legítima. Ele não é apenas o intérprete e o aplicador da 
norma jurídica ao caso concreto e o coletor da prova para instruir a petição. No seu 
ministério privado, ele presta serviço público e exerce função social, como declara o 
nosso Estatuto. É o profissional especializado em tratar interesse alheio, individual 
ou coletivo, com os meios e recursos pacíficos e legais para estimular a concilia-
ção, prevenindo, quando possível, o confronto e o litígio. No seu labor costumeiro 
ele também é o canalizador da estabilidade ou da modificação da jurisprudência 
estabelecida pelos juízes e tribunais com a colheita da matéria bruta da realidade 
humana e social.

Luiz Rodrigues Wambier é um dos inúmeros trabalhadores forenses que cir-
culam física e mentalmente nas mais diversas áreas de conflito e nos mais distintos 
cenários de transação. E, certamente, é o exercício pleno e contínuo da profissão 
– encostando a barriga no balcão de cartórios judiciários – que lhe proporciona o 
material, a inspiração e a decisão para a sua fecunda produção doutrinária. Aulas, 
palestras, artigos e livros são abastecidos pela sensibilidade na investigação da causa 

311 Advogado e Professor Titular de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná ; Ex-Profes-
sor do curso de pós-graduação da mesma instituição • Corredator dos projetos que se converteram na 
Lei nº 7.209/1984 (nova Parte Geral) e Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) ; Medalha Mérito 
Legislativo da Câmara dos Deputados (2007) ; Medalha Santo Ivo – Patrono dos Advogados, conferida 
pelo IAB (2011) ; Comenda do Mérito Judiciário do Estado do Paraná, concedida pelo TJ-PR (2015) ; 
Redator do anteprojeto sobre o procedimento do Júri (Lei nº 11.689/2008) • Autor do Curso de Di-
reito Penal- Parte Geral, 5ª ed., Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2013 e outras obras jurídicas.
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do cliente, na reflexão lúcida para o diagnóstico do problema, na seleção dos meios 
de prova e na apresentação da arte final da produção para conhecimento e decisão 
do magistrado.

A propósito, o imortal filósofo e humanista, Norberto Bobbio, em sua bri-
lhante Prefazione ao excepcional livro Direito e razão, de Ferrajoli, que estabelece 
as linhas mestras de uma Teoria do Garantismo Penal – observa, muito bem, que o 
intérprete não pode ser “un freddo e distaccato commmentatore delle leggi vigente”.312

Em meu entendimento, o papel reservado ao verdadeiro jurista jamais deve se 
traduzir no vício acaciano de repetir as palavras da lei sob a máscara de interpreta-
ção, que não deve ser apenas literal (gramatical), mas uma composição que considere 
outros elementos: lógico, sistemático, histórico, sociológico, teleológico e comparativo, na 
medida em que um ou mais sejam necessários para se entender a voluntas legis. 
Em se tratando de exegese da norma em um Estado Democrático de Direito, o 
intérprete tem, ainda, que trabalhar com o elemento crítico. E assim deve fazê-lo 
sob a perspectiva de uma dogmática realista considerada como núcleo característico 
da ciência penal que deve ajustar as suas normas às exigências da coletividade sem 
perder de vista a condição humana de seus membros. E, retornando a Bobbio: “La 
parte critica, ripeto, non è meno importante diquella costruttiva: l ’una e l ’altra si sorregno 
e si giustificano a vicenda”.313

INTRODUÇÃO

Nas lúcidas palavras do jornalista, jurista, político e docente universitário ita-
liano Piero Calamandrei (1889-1956), o litígio não pode se transformar em ins-
trumento de agressões pessoais entre as partes ou seus procuradores. Em sua clássi-
ca obra Elogio dei giudici scritto da un avvocato, ele nos diz: “Enquanto o processo era 
concebido como um duelo entre os litigantes, em que o magistrado, como um árbitro num 
campo de esportes, limitava-se a assinalar os pontos e a zelar para que fossem observadas 
as regras do jogo, parecia natural que a advocacia se reduzisse a uma competição de acro-
bacias e que o valor dos defensores fosse julgado com critérios, por assim dizer, esportivos. 
Um dito espirituoso, que não fizesse a verdade dar um só passo mas que acertasse em cheio 
algum defeito do defensor adversário, entusiasmava a plateia, como hoje, no estádio, o 
chute de mestre de um jogador de futebol. E, quando o advogado se levantava para o ar-
razoado, virava-se para trás, para o público, com o mesmo gesto do pugilista que, subindo 
no ringue, ostenta o volume dos bíceps.

Mas hoje, quando todos sabem que em todo processo, mesmo nos processos cíveis, não 
se realiza um jogo atlético, e sim a mais zelosa e alta função do Estado, as escaramuças não 

312 bobbio, Norberto, Prefazione (1989), in Ferrajoli, Luigi, diritto e ragione, teoria del ga-
rantismo Penale, ottava edizione, Roma-Bari: Editori Laterza, 2004, p. XIV. (Itálicos meus).
313 Ob. e loc.cit. (Itálicos meus).
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se ajustam mais às salas dos tribunais. Os advogados não são nem malabaristas de circo, 
nem conferencistas de salão — a justiça é coisa séria”.314

NORMAS CONSTITUCIONAIS-PROCESSUAIS

Sobre o processo penal

Lições paradigmáticas

João Mendes, em antológico texto sobre as relações entre a Constituição e 
o processo penal, ensina que “O processo criminal tem seus princípios, suas regras, 
suas leis; princípios fundamentalmente consagrados nas constituições políticas; re-
gras scientificamente deduzidas da natureza das cousas; leis formalmente dispostas 
para exercer sobre os juizes um despotismo salutar, que lhes imponha, quasi me-
canicamente a imparcialidade. Por isso, todas as constituições políticas consagram, 
na declaração dos direitos do homem e do cidadão, o solemne compromisso de 
que ninguem será sentenciado sinão pela autoridade competente, em virtude de 
lei anterior e na forma por ella regulada. As leis do processo são o complemento 
necessario das leis constitucionaes; as formalidades do processo são as actualidades 
das garantias constitucionaes. Si o modo e a forma da realisação dessas garantias 
fossem deixados ao critério das partes ou à discrição dos juízes, a justiça marchando 
sem guia, mesmo sob o mais prudente dos arbitrios, seria uma occasião constante 
de desconfianças e surprezas.”315

O prestigiado autor português Figueiredo Dias, discorrendo sobre “A con-
creta conformação jurídico-constitucional do direito processual penal”, leciona: “1. 
As relações expostas do direito processual penal com as concepções políticas fun-
damentais não põem só um problema interdisciplinar de conexão entre um pensa-
mento estritamente jurídico – o do direito processual penal – e uma ciência cultural 
– a Ciência Política ou Teoria do Estado. Ao lado desta conexão há também a de 
dois ramos distintos do pensamento jurídico: o direito processual penal é, como se 
exprime h. henkel,316 verdadeiro direito constitucional aplicado. Numa dupla dimen-

314 calamandrei, Piero. eles, os juízes, vistos Por um advogado, trad. de Eduardo Brandão, 
do original elogio dei giudici scritto da un avvocato, São Paulo: Martins Fontes, 2.000, p. 31.
315 joão mendes de Almeida Junior, o Processo criminal Brazileiro, Rio de Janeiro: 
Typografia Baptista de Souza, 3ª ed., 1920, vol. I, p. 8/ 9. (Foi mantida a ortografia 
original).
316 No texto original, há uma nota de rodapé (nº 52), com a seguinte redação: “Vorwort. No mes-
mo sentido afirmava já o brasileiro joão mendes (cit. por Magalhães Noronha n. 3): ‘As leis 
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são, aliás: naquela, já caracterizada, derivada de os fundamentos do direito processu-
al penal serem, simultaneamente, os alicerces constitucionais do Estado, e naquela 
outra resultante de a concreta regulamentação de singulares problemas processuais 
ser conformada jurídico-constitucionalmente”.317 Na certeira observação de Bet-
tiol, “quase não há um instituto de processo penal que não revele a sua intrínseca 
natureza política e não seja, portanto, a expressão duma ideia que supera o plano da 
realidade prática e a espelha em termos conter numerosas disposições de actuação 
imediata no campo processual, se por um lado demonstra o cuidado vigilante que o 
Constituinte dedica a um sector tão delicado das relações entre o Estado e o cida-
dão, indica por outro a natureza constitucional – e portanto política – de tais regras 
fundamentais do processo”.318.

O processo penal na Constituição vigente

A Carta Política brasileira de 1988 incluiu, no art. 5º, vários dispositivos de 
natureza processual-penal no Título II, relativo aos direitos e às garantias funda-
mentais: (a) vedação de juízo ou tribunal de exceção (XXXVII); (b) recepção da 
instituição do Júri (XXXVIII); (c) inafiançabilidade e proibição de graça ou anistia 
para a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo 
e os definidos como hediondos (XLIII); (d) inafiançabilidade e imprescritibilidade 
de crime praticado por ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático (XLIV); (e) cumprimento da pena em es-
tabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 
condenado (XLVIII); (f ) respeito à integridade física e moral dos presos (XLIX); 
(g) condições para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante 
o período de amamentação (L); (h) autoridade competente para o processo e julga-
mento (LIII); (i) devido processo legal para a privação de liberdade ou perda de bens 
(LIV); (j) contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos 
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral (LV); (k) 
inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos (LVI); (l) dis-
pensa, salvo exceções, de identificação criminal a quem já tenha identificação civil 
(LVIII); (m) publicidade, salvo exceções, dos atos processuais (LX); (n) legalidade 
da prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definido em lei (LXI); (o) a comunicação imediata ao juiz competente sobre 
a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, além da família do preso ou 

do processo são o complemento necessário das leis constitucionais; as formalidades do 
processo são actualidades das garantias constitucionais’”.
317 figueiredo dias, Jorge de. direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 1981, 
vol. 1º, p. 74. (Os destaques em negrito, versais e itálico são do original).
318 bettiol, Giuseppe. Instituições de Direito e Processo Penal, trad. do italiano istitu-
zione di diritto e Procedura Penale, por Manoel da Costa Andrade, Coimbra: Editora LDA, 
1974, p. 196.
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pessoa por ele indicada (LXII); (p) a informação ao preso de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de ad-
vogado (LXIII); (q) direito do preso a identificar os responsáveis por sua prisão ou 
por seu interrogatório policial (LXIV); (r) relaxamento imediato, pela autoridade 
judiciária, da prisão ilegal (LXV); (s) proibição ou manutenção da prisão quando a 
lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (LXVI); (t) concessão de habe-
as corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou co-
ação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (LXVIII); 
(u) indenização em favor do condenado por erro judiciário ou de quem ficar preso 
além do tempo fixado na sentença (LXXV); (v) a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação (LXXVIII). É também relevan-
te destacar os §§ 2º, 3º e 4º de nossa Lei Magna, respectivamente: (w) “os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”; (x) “os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais”; (y) “o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão”.

É importante considerar a boa doutrina, em obra recentíssima na qual seus 
prestigiados autores sustentam que a Constituição de 1988 (art. 5º, LV) ampliou o 
direito de defesa, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes. “As dúvidas porventura existentes na doutrina e na jurisprudência 
sobre a dimensão do direito de defesa foram afastadas de plano, sendo inequívoco 
que essa garantia contempla, no seu âmbito de proteção, os processos judiciais e 
administrativos”.319 No mesmo sentido, Lauria Tucci destaca as garantias consti-
tucionais inerentes ao devido processo legal a exemplo do contraditório e da ampla 
defesa.320

Sobre o processo civil

A proclamação de direitos e garantias dos cidadãos

A Carta Política de 1824, no Título VI, dispondo sobre o “Poder Judicial”, 
estabeleceu princípios aplicáveis ao processo civil e ao processo penal. A instância 

319 mendes, Gilmar Ferreira; mártires coelho, Inocêncio e gonet branco, Paulo Gusta-
vo. curso de direito constitucional, 2ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2.008, p. 546.
320 lauria tucci, Rogério. direitos e garantias individuais no Processo Penal Brasileiro, 2ª ed., 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 71/72. (Os destaques em negrito são do 
original).
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arbitral foi prevista no art. 160.321 E a norma fundamental do CPC/2015 – de que 
o Estado “promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (art. 3º, § 
2º) determina ao juiz que promova, “a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (art. 
139, V), abrindo oportunidade para a participação de conciliadores e mediadores 
judiciais (arts. 165-175) com a designação de audiência de conciliação ou mediação 
(art. 334) – tem antecedente na Carta imperial, como se verifica pelo art. 161: “Sem 
se fazer constar que se tem intentado o meio de reconciliação, não se começará processo 
algum”.

O processo civil na Constituição vigente

Com muita propriedade, o mestre Nery Junior aborda a dicotomia Direito 
Constitucional processual e Direito Processual constitucional para concluir que, sendo 
um ramo do direito público, o Direito Processual contém princípios, institutos e 
regras cujo âmbito de incidência e procedimento para sua aplicação se encontram na 
própria Constituição. “Naturalmente, o direito processual se compõe de um sistema uni-
forme, que lhe dá homogeneidade, de sorte a facilitar sua compreensão e aplicação para a 
solução das ameaças e lesões a direito. Mesmo que se reconheça essa unidade processual, 
é comum dizer-se didaticamente que existe um direito constitucional processual, para 
significar o conjunto dos textos normativos de direito processual que se encontra na 
Constituição Federal, ao lado de um direito processual constitucional, que seria a reunião 
dos princípios para o fim de regular a denominada jurisdição constitucional. Não se trata, 
portanto, de ramos novos do direito processual”.322

São oportunos os exemplos quanto do direito à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) 
e de institutos como o mandado de segurança, o habeas data, a ação direta de in-
constitucionalidade etc. Embora a obra contenha uma fecunda relação de matérias 
atinentes ao Direito Processual Civil, o autor também aborda relevante tema de 
processo penal, ao rejeitar, com motivadas razões jurídicas, a execução provisória 
da sentença penal condenatória quando trata do princípio da presunção de não 
culpabilidade.323

O princípio da isonomia declarado no art. 5º, caput, da Constituição é uma 
espécie de viga-mestra de direitos e garantias relativas ao processo civil, quando a 
legislação infraconstitucional assegura “às partes paridade de tratamento em relação 
ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 
deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo 
contraditório” (CPC/2015, art. 7º). O dispositivo caracteriza, ao mesmo tempo, um 
comando no interesse dos litigantes (contraposição de oportunidades) e um dever 
imposto ao magistrado de fiscalizar a atuação funcional das partes para que o con-

321 O dispositivo foi transcrito acima.
322 nery junior, Nelson. PrincíPios do Processo na constituição federal. 10 ed. São Paulo: RT, 2016, 
p. 54.
323 Idem, ibidem, ob. cit, p. 337 a 355.
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traditório não se transforme em mera proclamação otimista. A eficiência exigida do 
juiz também é realçada no art. 8º, do CPC, ao lado de outras normas indispensáveis 
à boa aplicação jurisdicional: (a) fins sociais da lei e às exigências do bem comum; 
(b) resguardo e promoção da dignidade da pessoa humana.324

Tratando dos princípios fundamentais constitucionais e infraconstitucionais, 
Wambier e Talamini observam que a lei ordinária “reitera, especifica e aprofunda a 
disciplina dos princípios constitucionais do processo. Especialmente o CPC reflete a consa-
gração de diversos princípios, como fruto do desenvolvimento que essa matéria sofreu nas 
últimas décadas, seja em decorrência do amadurecimento da experiência constitucional 
brasileira, seja como consequência do uso, cada vez mais frequente, do método de redação 
dos textos normativos que privilegia cláusulas abertas e conceitos indeterminados”.325 E, 
com base em dispositivos da Carta Política de 1988, relacionam vários princípios: 
(a) inafastabilidade e universalidade da tutela jurisdicional; (b) efetividade do pro-
cesso; (c) devido processo legal; (d) ampla defesa; (e) contraditório; (f ) imparciali-
dade; (g) juiz natural; (h) motivação (fundamentação) das decisões; (i) publicidade; 
(j) razoável duração do processo; (k) proibição de provas ilícitas; (l) assistência jurí-
dica integral e gratuita; (m) duplo grau de jurisdição; (n) princípio dispositivo (ou 
da inércia inicial da jurisdição) e tantos outros.

A PARIDADE DE ARMAS

Raiz constitucional

Afirmando que “o direito à paridade de tratamento constitui uma das normas 
fundamentais do novo processo civil brasileiro”, Marinoni, Arenhart e Mitidiero re-
conhecem que essa modalidade de garantia é um corolário lógico do “direito à 
igualdade perante o Estado Constitucional [que] é pressuposto básico de toda e 
qualquer concepção jurídica de Estado” e que, não obstante a falta de previsão ex-
plícita em preceito constitucional, “decorre naturalmente da ideia de Estado Cons-
titucional e do direito fundamental à igualdade perante a ordem jurídica como um 
todo”.326 Pode-se afirmar que o direito à paridade de tratamento, elevado à condição 
de cláusula pétrea em todos os procedimentos em que haja litígio, caracteriza uma 

324 A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos primordiais da República Federativa do 
Brasil (CF, art. 1º, III).
325 wambier, Luiz Rodrigues/ talamini, Eduardo. curso avançado de Processo civil: teoria 
geral do Processo 1, 16ª ed., São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2016, p. 74. 
(Itálicos meus).
326 marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; mitidiero, Daniel. novo Processo 
civil, 2ª ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 156. (Itálicos meus).
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ramificação do princípio geral de isonomia consagrado pela Carta Política de 1988 
(art. 5º, caput e inc. I). O seu caráter geral, identificado pela inclusão entre as “Nor-
mas Fundamentais do Processo Civil”,327 remete-se ao comando funcional a ser 
atendido pelo juiz quanto ao dever de “assegurar às partes igualdade de tratamento” 
(CPC, art. 139, I).

Sob outro aspecto, entre os direitos e as garantias individuais a Constituição 
garante a todos o acesso à jurisdição ao determinar que “a lei não excluirá da aprecia-
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV) e, assim também, o 
CPC/2015: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito” (art. 
3º).

Essa grande conquista democrática tem a sua conformação normativa no ar-
tigo X, da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Todo homem tem direito, em 
plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente 
e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 
criminal contra ele”.

Assim, independentemente da natureza da causa (cível, criminal, administra-
tiva etc.) essa proclamação em favor de um processo legal e justo exige a satisfação, 
entre outros, dos seguintes princípios: (a) isonomia; (b) paridade de armas; (c) con-
traditório; (d) audiência pública;328 (e) independência judicial; (f ) imparcialidade 
judicial; (g) razoável duração do processo.

A compreensão dessa garantia

A paridade de armas deve abranger todas as possibilidades legais e éticas para 
o exercício pleno da pretensão deduzida em juízo. Exposição dos fatos, produção 
probatória, diligências indispensáveis, apresentação de petições etc., todo um con-
junto de elementos de convicções deve ser garantido para a realização de um pro-
cesso que atenda às exigências legais (due process of law) e também às exigências da 
justiça (right to a fair trial). Na lição de prestigiados autores, o princípio da paridade 
de armas pressupõe que não somente as partes, mas também os demais interessados 
na solução do litígio devem ter garantidas as mesmas oportunidades de atuação no 
processo, com alegações e requerimentos e “os mesmos instrumentos de ataque e defesa 
para que o juiz possa, ao final, proclamar a solução mais justa equânime da causa”.329

A garantia da contrariedade da instrução em processo judicial ou adminis-
trativo, expressamente declarada pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal,330 não 

327 Cap. I, do Título Único (“Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais”), 
subordinado ao Livro I da Parte Geral (“Das Normas Processuais Penais”).
328 Salvo as exceções expressas: defesa da intimidade e interesse social (CF, art. 5º, LX).
329 nery junior, Nelson e andrade nery, Rosa Maria de. código de Processo civil comentado, 
16ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2016, p. 220. 
(Itálicos meus).
330 CF, art. 5º, LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
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tinha a mesma amplitude nas Cartas Políticas anteriores. O modelo de 1946, após 
assegurar aos acusados “plena defesa, com todos os meios e recursos essenciais a ela, desde 
a nota de culpa (...)”, completava o art. 141, § 25, com a declaração: “A instrução será 
contraditória”. Coube a Pontes de Miranda formular uma interpretação extensiva 
para ampliar a garantia também aos procedimentos administrativos: “Seja judicial, 
seja judicialiforme, ou perante o juiz, ou perante a polícia, ou perante as autoridades 
administrativas, a instrução criminal tem de ser, por força da Constituição, contradi-
tória”.331 A Constituição de 1967, com a Emenda nº 1, de 1969, reproduzia o dispo-
sitivo do diploma anterior (art. 153, § 16). E, mais uma vez, a lição do inesquecível 
mestre foi reafirmada nos mesmos termos.332

O desequilíbrio de armas pela pressão midiática

Um fenômeno recorrente e que interfere intensa e extensamente nos proces-
sos judiciais de natureza criminal, cível, eleitoral, administrativa etc. é o sensacio-
nalismo de meios de comunicação – especialmente pela radiodifusão sonora e de 
sons e imagens – que não oferece igual oportunidade do contraditório (quando, 
excepcionalmente, ouve a “outra parte”) ao divulgar fatos supostamente ilícitos, ge-
rando absoluto desequilíbrio de informações essenciais para o adequado conheci-
mento público, tornando, com isso, absolutamente inviável a aplicação, em juízo, do 
princípio da paridade de armas. Esse manifesto e crônico abuso de poder da mídia 
deforma radicalmente liberdades democráticas entronizadas na Constituição e pre-
vistas como exercício dos direitos de resposta e retificação.

No prefácio que redigi para livro Paridade de armas no processo penal, do pena-
lista Welton Roberto, tive oportunidade de afirmar que, “o autor interpreta, com 
muita acuidade, a realidade cotidiana de muitos feitos criminais quando os princí-
pios fundamentais de Direito e as normas de garantia processual são rejeitados por 
autoridades policiais, magistrados e membros do Ministério Público intimidados 
pela opressão midiática. São suas estas palavras: ‘O medo tomou conta das decisões. A 
imprensa balizou a liberdade e a limitou para os ‘homens de bem’. A liberdade virou a 
exceção e o acusado deverá provar sua inocência para se livrar das garras do estado pu-
nitivo. As prisões temporárias, preventivas, buscas e apreensões genéricas viraram rotina 
no dia-a-dia do judiciário brasileiro, mediante decisões retóricas, sofismáticas, para aten-
der ao fundamento de estarem “motivadas” e devidamente ‘fundamentadas’. O silogismo 
erístico é a tônica das hostes que apoiam as decisões cautelares. A ordem pública é pano de 
fundo para todo arbítrio estatal. As sentenças de pronúncia aos borbotões repetem o papel 
de Pilatos e encaminham a julgamento qualquer pessoa por mais inidôneo que possa pare-

331 Comentários à Constituição de 1946, 3ª ed., rev. e aum., Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1960, t. V, p. 
319. (O destaque em itálico é do original).
332 pontes de miranda. comentários à constituição de 1967, com a emenda nº 1, de 1969, Rio de 
Janeiro: Forense, 1987, t. V, p. 257/258.



204 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal

cer o indício à guisa de aplicação subsuntiva do artigo 408 do CPP em um automatismo 
muito confortável’”.333

Um caso típico de exclusão do princípio

Um leading case de preconceito institucional contra o advogado de defesa che-
gou à maior Corte Judiciária do país. O então Juiz titular da 7ª Vara Criminal da 
Justiça Federal de São Paulo, Ali Mazloum, ingressou com uma Reclamação (nº 
12011) no Supremo Tribunal Federal para que fosse dado tratamento isonômico 
entre acusação e defesa nas audiências criminais realizadas no âmbito da Justiça 
Federal brasileira.334

No pedido, o sensível, lúcido e intimorato magistrado investe contra decisão 
liminar de uma Desembargadora Federal mantendo dispositivo legal – flagrante-
mente inconstitucional – e a lamentável praxe forense, para que o agente do Minis-
tério Público permaneça sentado “ombro a ombro” com o Juiz durante a realização 
das audiências.

A questão tem o seu ponto fulcral na regra do art. 18, I, a da Lei Comple-
mentar nº 75, de 20 de maio de 1993, declarando ser uma das prerrogativas insti-
tucionais dos membros do Ministério Público da União, “sentar-se no mesmo plano e 
imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante 
os quais oficiem”.

Na Reclamação, o Juiz Ali Mazloum argumenta que, para garantir tratamento 
igualitário entre os representantes do Ministério Público Federal (MPF) e da De-
fensoria Pública (DPU) ou da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi editada 
a Portaria 41/2010. A norma, de caráter jurisdicional, pretende dar efetividade à 
Lei Orgânica da Defensoria Pública (LC 80/1994 e LC 132/2009).

Assim, segundo explica o magistrado, como não havia espaço físico na sala de 
audiência para acomodar ao lado do Juiz também o representante da defesa em uma 
audiência, a exemplo do que ocorria com o representante do Ministério Público, 
ficou determinado o assento de todos “no mesmo plano, e colocou-se o assento do 
MPF ao lado do assento reservado à defesa (DPU e OAB), à mesa destinada às 
partes.”

O Ministério Público Federal contestou, na Justiça, a validade da portaria, 
alegando que ela violou o referido diploma. Ao analisar a ação proposta pelo MPF 
contra a Portaria 41/2010, a juíza relatora do caso, no Tribunal Regional Federal 

333 roberto, Welton. Paridade de armas no Processo Penal. Belo Horizonte: Fórum, 
2011, p. 19.
334 É elementar que o princípio do equilíbrio de armas no processo penal deve também valer para as 
audiências na Justiça estadual. A cadeira onde senta o membro do Ministério Público não pode estar 
em plano mais elevado que a cadeira reservada ao defensor. Para o réu ou a testemunha que participa 
do ato, a visão da figura silenciosa do Promotor de Justiça “ombro a ombro”, do lado Magistrado, tra-
duz uma dúvida fundada para o leigo: Ele é auxiliar do Juiz ou é um outro juiz para o caso?
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da 3ª Região (TRF-3), concedeu liminar suspendendo a determinação. Contra esta 
decisão, o Juiz Ali Mazloum acionou o Supremo Tribunal Federal.

Prestando um testemunho altamente qualificado pela sua experiência, o Dou-
tor Mazloum afirma ser “perceptível a reação diferenciada de testemunhas quando in-
dagadas pelo acusador, sentado no alto e ao lado do juiz, e depois pelo advogado, sentado 
no canto mais baixo da sala ao lado do réu. É preciso colocar em pé de igualdade, formal e 
material, acusação e defesa”.

O assunto está em discussão no Supremo Tribunal Federal335 e no Conselho 
Nacional de Justiça, havendo possibilidade de decisões divergentes entre os dois 
órgãos. Daí porque o pedido de concessão liminar na Reclamação para, desde logo, 
solucionar a eventual controvérsia em relação a todos os membros da magistratura 
federal. E, no mérito, pede que seja declarado inconstitucional o artigo 18, I, a, da 
LC 75/93 e mantido o teor da Portaria 41/2010 da 7ª Vara Federal Criminal de São 
Paulo como modelo válido para toda a magistratura “com vistas a assegurar paridade 
de tratamento entre acusação e defesa durante as audiências criminais”.

Em meu entendimento, a questão deve ser resolvida com base nos princípios 
constitucionais e legais que asseguram o equilíbrio de armas entre os representantes 
das partes em litígio. A paridade não se esgota, vale enfatizar, nas iguais possibili-
dades oferecidas à acusação e à defesa para o cumprimento de sua função (prazos, 
limitação quanto à prova etc.), mas, também, deve considerar outros aspectos e, 
entre eles, a postura física do procurador junto ao presidente da audiência de modo 
a sugerir a impressão de quebra de outro princípio fundamental no processo penal 
democrático: a imparcialidade do Juiz.

A decisão que revogou a Portaria fundou-se no já referido art. 18, I, a, da LC 
nº 75/1993. Essa regra mostra um preciosismo aristocrático no exercício do poder 
incompatível com princípios que, na Constituição Federal de 1988, distinguem o 
Ministério Público como instituição defensora do regime democrático e de interes-
ses sociais, além de outros relevantes bens e valores da comunidade. A imposição de 
sentar “ombro a ombro” com o juiz durante a audiência, assim como ocorre na praxe 
forense, revela-se autoritária e discriminatória em relação à figura, também institu-
cionalizada, do Advogado, que é “indispensável à administração da justiça” (CF, art. 
133) e que, no seu ministério privado, “presta serviço público e exerce função social” 
(Lei nº 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e da OAB).

335 stf, rcl. 12011 MC, rel. min. Min. cármen lúcia. A oab, a Defensoria Pública da União, 
a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais – anadef e a Associação Na-
cional dos Defensores Públicos – anadep ingressaram nos autos na condição de Tercei-
ro Interessado ou como amicus Curiae. O pedido liminar foi indeferido em 05/03/2012 
(dje 12/03/2012). O Parecer da Procuradoria Geral da República, de 20.03.2014, é pelo 
não provimento da reclamação. A causa aguarda julgamento desde então. No Conse-
lho Nacional de Justiça, houve discussão similar por iniciativa do mpdft (Procedimento 
de Controle Administrativo nº 0001023-25.2011.2.00.0000). A liminar foi deferida para 
acolher o pedido ministerial de reorganização das cadeiras em salas de audiência do 
Distrito Federal, conforme o modelo tradicional. Em 11.10.2013, proferiu-se decisão 
monocrática extinguindo o PCA, por perda de objeto, ao fundamento de que a palavra 
final quanto ao tema deveria ser dada pelo Supremo na Rcl 12011.
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Essa arquitetura de constrangimento funcional vai mais longe. Ela dissimula a 
real posição que devem ostentar as partes em um processo conduzido pelos princí-
pios e regras do Estado Democrático de Direito. Perante a testemunha, o ofendido, 
o perito e o acusado a posição física do órgão do MP, ombreando com a cadeira do 
magistrado que dirige a audiência, aparenta uma superioridade funcional hierárqui-
ca perante o defensor que tem o seu lugar no mesmo nível em que estão sentados 
esses participantes da ação penal.

Do devido processo legal ao processo justo

O princípio do devido processo legal é o gênero que engloba, como espécies, a 
ampla defesa, o contraditório, o juiz natural, a independência, judicial etc. Somente 
quando tais garantias forem atendidas é possível falar-se em processo justo.

Em monografia publicada em 2002, Tucci esclarece que, além do princípio 
geral do due process of law, existe também o devido processo penal, nas seguintes ga-
rantias: (a) “de acesso à Justiça Penal”; (b) “do juiz natural em matéria penal”; (c) 
“de tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo penal”; (d) “da plenitude 
de defesa do indiciado, acusado ou condenado, com todos os meios e recursos a ela 
inerentes”; (e) “da publicidade dos atos processuais penais”; (f) da motivação dos 
atos decisórios penais”; (g) da fixação de prazo razoável de duração do processo 
penal; (h) da legalidade da execução penal”.336

O princípio constitucional do due process of law tem como complemento ma-
terial a formação de um processo justo (right to a fair trial), que, na lição de The-
odoro Júnior, “é o meio concreto de praticar o processo judicial delineado pela 
Constituição para assegurar o pleno acesso à Justiça e a realização das garantias 
fundamentais traduzidas nos princípios da legalidade, liberdade e igualdade. Nessa 
ordem de ideias, o processo, para ser justo, nos moldes constitucionais do Estado 
Democrático de Direito, terá de consagrar, no plano procedimental: a) o direito 
de acesso à Justiça; b) o direito de defesa; c) o contraditório e a paridade de armas 
(processuais) entre as partes; d) a independência e a imparcialidade do juiz; e) a 
obrigatoriedade da motivação dos provimentos judiciais decisórios; f ) a garantia 
de uma duração razoável, que proporcione urna tempestiva tutela jurisdicional. No 
plano substancial, o processo justo deverá proporcionar a efetividade da tutela àque-
le a quem corresponda a situação jurídica amparada pelo direito, aplicado à base de 
critérios valorizados pela equidade concebida, sobretudo, à luz das garantias e dos 
princípios constitucionais”.337

A Constituição italiana contém, em um de seus dispositivos, na seção reser-
vada para as regras jurisdicionais, um elenco de direitos e garantias fundamentais 

336 tucci, Rogério Lauria. teoria do direito Processual Penal: jurisdição, ação e Processo Penal 
(estudo sistemático), São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 207-208.
337 theodoro júnior, Humberto. curso de direito Processual civil, 57ª. ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 51.
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para formar a ideia de processo justo. Vale referir. “La giurisdizione si attua mediante il 
giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, 
in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” (art.111).

Louvando-se no saudoso mestre italiano Vittorio Grevi, o criminalista Wel-
ton sustenta que o justo processo aparece, a partir de sua constitucionalização, como 
primeiro fundamento de garantia objetiva a ser observado pelo poder jurisdicional 
no cumprimento de sua função complexa. “O segundo fundamento estaria na efi-
ciência do processo para a aplicação do direito material. Dessa maneira não pode-
ríamos subverter tal ordem em busca de uma eficiência injusta, ou mesmo procurar 
uma justeza ineficiente, já que estaríamos subvertendo as próprias funções das ga-
rantias tratadas de maneira objetiva”.338

A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

“O tempo perdido não se reencontra nunca”339

A propósito do generoso princípio constitucional e processual civil da razoável 
duração do processo, remanesce íntegra, apesar dos anos, a realística passagem da 
antológica Oração aos moços, discurso escrito por Ruy Barbosa (1849-1923) e lido 
na cerimônia de colação de grau dos alunos em Direito na Universidade de São 
Paulo, quando a Águia de Haia denunciou: “Mas justiça atrasada não é justiça, senão 
injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o 
direito escrito das partes, e, assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Os juízes tar-
dinheiros são culpados, que a lassidão comum vai tolerando. Mas sua culpa tresdobra com 
a terrível agravante de que o lesado não tem meio de reagir contra o delinquente poderoso, 
em cujas mãos jaz a sorte do litígio pendente. Não sejais, pois, desses magistrados, nas 
mãos de quem os autos penam como as almas do purgatório, ou arrastam sonos esquecidos 
como as preguiças do mato”.340

A nova disposição constitucional

Estabelece o inciso LXXVIII, do art. 5º da Constituição brasileira, coforme 
a regra determinada pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004: “a todos, 

338 roberto, Welton. Paridade de armas no Processo Penal, cit., p. 56.
339 “Lost time is never found again”, benjamin franklin (1706-1790), jornalista, editor, autor, 
abolicionista e diplomata norte-americano.
340 Oração aos moços. Edição popular anotada, Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1980, 
p. 37-38. (Os itálicos são meus).
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no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Na lúcida exegese de Canotilho e Moreira, uma importante dimensão do 
princípio da presunção da inocência e que assume valor autônomo é “a obrigatorie-
dade de julgamento no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa (n. 2, in 
fine)”.341

É relevante considerar que, antes mesmo da edição da EC 45/2004, Rangel 
Dinamarco já lamentava o fenômeno que o pensamento do poeta latino Ovídio 
(43 a.C - 17 d.C) tornou atemporal no poema narrativo Metamorfoses, ao deplo-
rar: “tempus edax rerum” (“o tempo, esse devorador das coisas”). São palavras do lúcido 
e talentoso processualista: “Os males de corrosão e frustração que o decurso do 
tempo pode trazer à vida os direitos constituem ameaça à efetividade da promessa 
da tutela jurisdicional, contida nas Constituições modernas – e ameaça tão grave e 
tão sentida, que em tempos atuais se vem firmando que tal garantia só se considera 
efetiva quando for tempestiva”.342

Declarações Internacionais de Direitos

(a) Declaração Universal dos Direitos do Homem (Paris, 1948): “todo homem 
tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos 
que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela 
lei”(art. VIII); (b) Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liber-
dades Fundamentais (Roma, 1950), dispondo que toda pessoa tem direito a que a 
sua causa seja julgada com equidade e num prazo razoável (art. 6º); (c) Pacto Inter-
nacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) estabelecendo que toda pessoa acusa-
da de um delito terá direito, em plena igualdade, entre outras garantias mínimas, “a 
ser julgada sem dilações indevidas” (art. 14, nº 3, c); (d) Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica – 1969), declarando, em favor de 
toda pessoa acusada de um fato delituoso ou interessada na solução de questão civil, 
trabalhista, fiscal ou de outra natureza, o “direito de ser ouvida, com as devidas garan-
tias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal, competente, independente e 
imparcial, (...) (art. 8º).

341 canotilho, J.J. Gomes; moreira, Vital. constituição da rePúBlica Portuguesa anotada. 4. 
ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra Ed., 2007. vol. 1.º, p. 519. (Des-
taque do original).
342 rangel dinamarco, Cândido. fundamentos do Processo civil, moderno, São Paulo: Ma-
lheiros,2000, vol. 2, p. 894.
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Constituições da Itália, Portugal e Espanha

A Lei Magna italiana, positivando regras processuais, estabelece no art. 111: 
“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo 
si svolge nel contradittorio tre le parti, in condizione di paritá, davanti a giudizi terzo 
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. A Constituição portuguesa 
(artigo 32º, nº 2) dispõe que “todo o argüido se presume inocente até o trânsito em julga-
do da sentença de condenação” (...) “...devendo ser julgado no mais curto prazo compatível 
com as garantias de defesa”. A Carta Política dos espanhóis (art. 24, nº 2) garante o 
direito, em favor dos acusados, “a un proceso público sin dilaciones indebidas y com todas 
las garantias”. E especificamente quanto à prisão preventiva, há limite específico: 
não poderá ela durar mais que o tempo estritamente necessário para a realização 
das investigações tendentes ao esclarecimento dos fatos. Em qualquer caso, no pra-
zo máximo de setenta e duas horas o detido deverá ser posto em liberdade ou à 
disposição da autoridade judicial (art. 17 nº 2).343

É fundamental, porém, que a celeridade de andamento de um processo 
jamais possa, em nome da eficiência, sacrificar qualquer das garantias inerentes 
ao justo processo, entre elas, o contraditório e a ampla defesa. Nenhuma 
incompatibilidade real existe entre as cláusulas de proteção do interesse público 
e do interesse privado, porque ambas emergem da mesma fonte: a Constituição.

O congestionamento das pautas dos tribunais

Poucas palavras são suficientes para explicar a carga oceânica dos feitos encami-
nhados aos tribunais tendo os órgãos do Poder Público como os maiores litigantes e 
responsáveis pelo trancamento das pautas relativas às questões de direitos e garantias 
individuais. Basta considerar a denúncia do Presidente da Associação dos Magis-
trados Brasileiros, João Ricardo Costa: “A Justiça não consegue atender o cidadão por-
que os Tribunais e Comarcas estão abarrotados de processos, resultante da má prestação de 
serviços regulados”, registra a pesquisa “O uso da Justiça e o litígio no Brasil” (Folha 
de S. Paulo, 10.08.2015). A AMB lançou em Brasília (11.08.2015) o movimento 
nacional “Não deixe o Judiciário parar”, baseado no aludido levantamento que se 
refere aos anos de 2010 a 2013 em 11 unidades da Federação. “A estimativa da AMB 
é de que existem atualmente cerca de 105 milhões de processos na Justiça. Desses, mais de 
41 milhões não deveriam estar lá e poderiam ser resolvidos pelos órgãos e empresas compe-
tentes” (Folha de S. Paulo, 12.08.2015).

Sob outro aspecto, o STJ “compõe-se de, no mínimo, trinta e três ministros” (CF, 
art. 104). No primeiro ano de atividade (1989), a Corte julgou 3.711 processos, 

343 Sobre o tema e, em especial, a orientação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a posição 
da doutrina espanhola, vide luiz flávio gomes e flávia piovezan, o sistema interamericano de 
Proteção dos direitos humanos e o direito Brasileiro, São Paulo: RT, 2000, nota de rodapé, p. 243.
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enquanto o total, em 2014, foi de 390.502!344 E a composição, apesar dos anos e da 
multiplicação dos feitos, é a mesma!

A estatística oriunda da própria corte evidencia o paradoxo: o autochamado 
Tribunal da Cidadania restringe, quando não anula as possibilidades para o exercí-
cio pleno de direitos e garantias fundamentais, principalmente quando pratica uma 
deplorável e autoritária jurisprudência defensiva que não tem o pudor de afrontar 
o princípio da dignidade da pessoa humana que, na ordem dos valores axiomáticos 
declarados pela Carta Política de 1988, foi consagrado como o terceiro fundamento 
da República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito 
(art. 1º, III).

Meios para atender à celeridade da tramitação dos feitos

“O poder público é o principal responsável pelo conges-
tionamento da Justiça, aponta levantamento realizado 

pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) em 
dez Estados do país, além do Distrito Federal” (Folha de 

S. Paulo, 10.08.2015).

Ao leitor cuidadoso do art. 5.º, LXXVIII, da Carta Política, certamente não 
escapam duas observações: (1.ª) A harmonia da nova disposição com o princípio 
da dignidade da pessoa humana, como fundamento da República (CF, art. 1.º, III); 
(2.ª) O enunciado não se limita à proclamação da primeira parte da frase: “são 
assegurados a razoável duração do processo”, mas é provido de um complemento in-
dispensável para a eficácia da norma: “(...) e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação”.

É evidente que “os meios” para cumprir o mandamento da lei maior vão muito 
além das alterações legislativas. Eles compreendem, também, a provisão de recursos 
humanos e materiais e o implemento de medidas administrativas para que os juízos 
e os tribunais possam melhor cumprir os deveres da prestação jurisdicional. A des-
burocratização de procedimentos, as alterações em regimentos internos, a especia-
lização da magistratura, a adoção do processo eletrônico, além de inúmeras outras 
alternativas têm sido sustentadas por entidades representativas dos profissionais do 
Direito, a exemplo da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e outras instituições preocupadas com o drama 
causado pela morosidade dos litígios forenses. Mas não é possível ignorar a obriga-
ção do magistrado para adotar providências endoprocessuais de prevenção e repres-
são da conduta temerária do procurador da parte, fundado no princípio da lealdade 
processual, que é um dos deveres deontológicos do causídico: Lei 8.906/1994, art. 

344 Relatório de pesquisa do Superior Tribunal de Justiça (2014).
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33; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 2.º, parágrafo único, II; CPC, art. 
14, II e III, c/c o CPP, art. 3.º.

Com relação aos assuntos de processo penal e processo civil, qualquer reforma 
que se faça no interesse da efetividade em busca de um processo legal e justo não 
admite a restrição ou a anulação das garantias constitucionais já consagradas e, en-
tre elas, a paridade de armas e a razoável duração do processo.

Meios constitucionais e legais

1. constituição federal
Além da previsão genérica do direito de petição “aos poderes públicos em defesa 

de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, XXXIV, a), que pode ser 
exercido por qualquer cidadão perante a autoridade tardinheira que omite, indevi-
damente, ato de ofício, há normas específicas e vigorosas para retirar processo do 
arquivo vivo e fazê-lo andar. Seguem algumas delas: (a) a promoção do juiz de en-
trância para entrância, por merecimento, depende da avaliação de seu desempenho 
e de critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição (art. 93, 
II, c)345; (b) a vedação de promoção do juiz que, injustificadamente, retiver autos em 
seu poder além do prazo legal (art. 93, II, e); (c) distribuição imediata de processos 
em todos os graus de jurisdição (art. 93, XV); (d) súmula vinculante (art. 103-A); 
(e) repercussão geral (art. 102, § 3º).

2. normas do cpc/2015
(a) direito à obtenção, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluí-

da a atividade satisfativa (art. 4º); (b) cooperação entre os sujeitos do processo para 
a obtenção, “em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6º); (c) ordem 
cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão (art.12); (d) tutela an-
tecipada, sob a espécie de tutela da evidência (art. 311); (e) improcedência liminar 
do pedido (art. 332); (f) dispensa de reexame necessário quando a sentença estiver 
fundada em hipóteses taxativas (art. 496, §§ 3º e 4º); (g) negativa ou concessão 
de provimento a recurso com base em entendimento dos tribunais (art. 932); (h) 
incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976); (i) negar seguimento 
aos recursos extraordinário ou especial que contrariarem entendimento dos tribu-
nais superiores (art. 1.030); (j) não conhecimento do recurso extraordinário pelo 

345 Para Wambier e Talamini, um reflexo do inciso LXXVIII da Constituição “está presente no 
art. 93, XV (também acrescentado pela EC 45/2004), que prevê a obrigatoriedade de distri-
buição imediata dos processos, em todos os graus e jurisdição (visando a evitar o fenômeno do 
“represamento”, verificável em alguns tribunais, consistente no fato de um recurso aguardar 
distribuição durante longo período). Ao menos em tese, a previsão de “atividade jurisdicional 
ininterrupta”, contida no inc. XII do art. 93 (também inserido pela EC 45/2004), está igual-
mente ligada a esse princípio (Curso avançado (...), cit., p. 79-80).
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STF, em decisão irrecorrível, quando a questão constitucional nele versada não tiver 
repercussão geral (art. 1035); (k) recursos repetitivos (art. 1036).

3. lei orgânica da magistratura nacional (LC nº 35/79)
(a) estabelece como deveres do magistrado: “não exceder injustificadamente 

os prazos para sentenciar ou despachar” (art. 35, II); “determinar as providências 
necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais” (art. 35, III); 
(b) sanciona a omissão a esses deveres (art. 43).

Recursos humanos e materiais

A diferença de funcionamento dos juízos e tribunais da Justiça Federal em 
comparação com os mesmos órgãos da Justiça Estadual mostra muito claramente 
a racionalidade e eficiência dos primeiros e as lamentáveis carências dos outros em 
vários sentidos: na distribuição e organização dos feitos, na disciplina dos horários, 
no atendimento ao público, na realização das audiências e julgamentos e na produ-
ção de resultados.

Providências de controle

Em apropriada monografia, Cruz e Tucci aponta três frentes bem definidas 
para erradicar ou, pelo menos, atenuar os males das dilações indevidas; “a) meca-
nismos endoprocessuais de repressão à chicana; b) mecanismos de aceleração do processo; c) 
mecanismos (jurisdicionais) de controle externo da lentidão”.346

Deveres legais e éticos das partes e do juiz

Como bem esclarece Theodoro Júnior, “a fiel aplicação da garantia constitucional 
em apreço exige das partes um comportamento leal e correto, e, do juiz, uma diligência 
atenta aos desígnios da ordem institucional, para não se perder em questiúnculas for-
mais secundárias e, sobretudo, para impedir e reprimir, prontamente, toda tentativa de 
conduta temerária dos litigantes. Não há, nem poderia haver, na lei, uma predetermina-
ção do tempo qualificado como razoável para a conclusão de um processo. O que não se 
pode tolerar é a procrastinação injustificável decorrente da pouca ou total ineficiência 
dos serviços judiciários, de modo que a garantia de duração razoável se traduz na 
marcha do processo sem delongas inexplicáveis e intoleráveis”.347 Em outra passagem 

346 cruz e tucci, José Rogério. temPo e Proceso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 
146.
347 theodoro júnior, Humberto. curso de direito Processual civil, 57ª ed., cit., p. 
65-66.
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da mesma lição, o mestre salienta que a razoabilidade do prazo de duração e celeridade 
da marcha processual são duas garantias distintas contempladas pelo art. 5°, LXXVIII, da 
Constituição. “Ambas traduzem cláusulas gerais, cujo conteúdo se liga a fato dependente 
de termo indeterminado. A consequência é não ser possível, de antemão, predeterminar 
qual seja a duração razoável de todos os processos. Também a celeridade processual não 
é algo que se possa predeterminar por meio de um ritmo único e preciso. Influem na 
duração razoável fatores vários como a natureza e a complexidade da causa, o comporta-
mento das partes e das autoridades judiciárias e a necessidade de respeitar prazos para atos 
necessários à efetivação do contraditório e ampla defesa. Quanto ao gerenciamento das 
medidas que assegurem a conclusão do processo, deve compreender todas as providências 
tendentes a evitar diligências inúteis e promover as simplificações rituais permitidas pela 
lei, sem comprometimento do contraditório e ampla defesa, assim como as que repri-
mem a conduta desleal e temerária da parte que embaraça o normal encaminhamento 
do processo em direção à composição do conflito.348

Dúvida sobre a razoabilidade do tempo de processo e julgamento

Há determinados ordenamentos positivos, como o brasileiro, no qual a expe-
riência e a sensibilidade do legislador, tendo como parâmetros a natureza do ato e a 
avaliação do tempo para a sua realização, estabelece prazos respectivos e específicos 
para ser atendidos pelos protagonistas do processo.349 Em sua falta, o próprio diplo-
ma contém uma regra geral, como, por exemplo, o art. 800 do CPP. Inovando muito 
acertadamente no critério de alternar o positivismo tradicional com o prudente 
arbítrio judicial, o CPC/2015, dispõe: Art. 218.” Os atos processuais serão realizados 
nos prazos prescritos em lei. § 1º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em 
consideração à complexidade do ato”. Em mais uma demonstração de que o legislador 
hauriu adequadamente a experiência dinâmica da advocacia e da judicatura,350 o 
diploma prevê a hipótese de omissão legal ou judicial com esta fórmula: “Inexistindo 
preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática 
de ato processual a cargo da parte” (art. 218, § 3º).

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos estabelece uma série de critérios 
objetivos para estabelecer a existência ou não de prazo razoável, podendo ser ci-
tados, dentre esses critérios, os seguintes: (a) natureza e circunstância do litígio; 
(b) complexidade e média geral dos litígios com o mesmo objeto; (c) conduta do 
demandante e do órgão judicial; (d) consequências para os litigantes em razão da 
demora.

348 theodoro júnior, Humberto. idem, iBidem, p. 77.
349 Vide, a propósito, jacinto da silva, Edson. Prazos no direito Brasileiro, São Paulo: 
Habermann Editora, 2003.
350 É imperioso o agradecimento do país, da sociedade, do Estado e da Nação aos membros das 
comissões responsáveis pelo anteprojeto do CPC/2015, com destaque para os mestres e trabalhadores 
de processo civil, luiz fux, Magistrado e teresa arruda alvim wambier, Advogada.
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Tais critérios constituem um método da alta jurisprudência para conciliar 
aspectos e fatores distintos como podem ser observados nos seguintes cases: Sts 
Wemhift (27.06.1968); König (28.07.1978); Foti y otros (10.12.1982); Zim-
mermann y Steiner (13.07.1983); Lechner y Hess (23.04.1987); Erkner y Ho-
faur (23.04.1987).351 Também a propósito de precedentes de outras Declarações 
de Direitos, merece leitura o substancioso artigo da Professora Danielle Annoni, 
da Universidade Federal de Santa Catarina, “A excessiva duração do processo pe-
nal para o Direito Internacional dos Direitos Humanos”352, na coletânea Direitos 
Humanos e Ciências Penais, Revista Jurídica da UDC, vol. 1, nº 1, Curitiba: Juruá, 
2004, p. 95 e s.

Uma proposta de fé e de esperança

O novo e bem elaborado diploma fundamental para regular o processo civil bra-
sileiro, desperta imensa publicação de artigos, livros, atividades docentes e acadêmicas 
e fermenta um generoso movimento de profissionais e estudiosos para muito além da 
rotina forense. O mérito desta viragem de expectativas, após quase meio século do ancien 
régime, se deve ao talento, à dedicação e à competência dos juristas responsáveis pelo 
anteprojeto, tendo à frente os professores Luiz Fux e Teresa Arruda Alvim Wambier, 
presidente e relatora e, não por acaso, um magistrado em atividade e uma advogada 
em louvável dedicação. Os escultores do disegno di legge lembram os redatores da Car-
ta Política de 1824, que incorporavam um novo modelo legislativo no qual floresciam 
liberdades, direitos e garantias – como demonstra o Título VIII, contendo as “Disposi-
ções Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos brasileiros”. Entre 
elas, proclamou-se: “Organizar-se-á, quando antes, um Código Civil e Criminal, fundado 
nas sólidas bases de justiça e equidade” (art. 179, § 18). E no Título VI, dispondo sobre o 
“Poder Judicial”, estabeleceu princípios aplicáveis ao processo civil e ao processo penal. 
A instância arbitral foi prevista no art. 160. E a norma fundamental do CPC/2015, de 
que o Estado “promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (art. 3º, § 2º), 
determinando ao juiz que promova, “a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (art. 139, V), 
abrindo oportunidade para a participação de conciliadores e mediadores judiciais (arts., 
165 -175) e, especialmente, com a designação de audiência de conciliação ou mediação 
(art. 334), lembra bem a Carta imperial, como se verifica pelo art. 161: “Sem se fazer cons-
tar que se tem intentado o meio de reconciliação, não se começará processo algum”.

351 césar de souza, Artur. “Celeridade processual e a máxima de razoabilidade no novo 
CPC (aspectos positivos e negativos do art. 4º do novo CPC), em revista de Processo, vol. 
246/2015, p. 43-57.
352 Coletânea Direitos Humanos e Ciências Penais, em Revista Jurídica da UDC, vol. 1, nº 1, Curi-
tiba: Juruá, 2004, p. 95 e s.
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XIV
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - HIPÓTESES 

DE INCIDÊNCIA NO CPC DE 2015

Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos353

INTRODUÇÃO

Recebi com alegria o convite do Professor Kleber Cazzaro para integrar a co-
letânea em homenagem a Luiz Rodrigues Wambier. Foi com o Professor Wambier 
que aprendi as primeiras lições de Processo Civil na nossa querida UEPG. Wam-
bier foi meu professor na graduação em Direito, na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, depois meu orientador no Curso de Mestrado em Direito da PUC-PR. 
Fomos somos sócios na advocacia e, mais importante que tudo isso, somos amigos. 
Com ele aprendi muito, e integrar esta coletânea, participando desta justa e mere-
cida homenagem, me deixa feliz e honrada.

Escolhi trazer para a coletânea uma reflexão sobre a incidência do princípio 
da fungibilidade no novo Código de Processo Civil, primeiro porque o tema da 
fungibilidade me agrada, e porque não o perdi de vista desde os tempos em que 
sobre ele me debrucei para escrever a tese de Doutorado, na PUC-SP. É um tema 
sempre atual e, conforme sugerido para esta coletânea, deve ser estudado à luz da 
Constituição Federal, já que a raiz do princípio da fungibilidade está na garantia 
constitucional da inafastabilidade do controle da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

353 Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 
Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Professo-
ra nos cursos de Especialização em Direito Processual Civil da PUC-SP e nos cursos de 
Graduação e Pós-graduação em Direito da PUC-PR. Membro da Associação dos Ad-
vogados de São Paulo - AASP. Membro do Instituto Paranaense de Direito Processual - 
IPDP. Membro do Conselho de Apoio e Pesquisa da Revista de Processo (Editora Revista 
dos Tribunais/Thomson Reuters). Advogada sócia do Escritório Wambier e Arruda Alvim 
Wambier.
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A INCIDÊNCIA DA FUNGIBILIDADE 

NO SISTEMA RECURSAL

O princípio da fungibilidade surgiu em nosso sistema processual a partir do 
entendimento reiterado de que, sob determinadas condições, haveria de se admitir 
um recurso em lugar de outro. Efetivamente, fungibilidade significa troca, substi-
tuição.

Sabe-se que o sistema recursal brasileiro é informado por uma série de prin-
cípios, entre eles o da singularidade e o da correspondência. Pelo princípio da sin-
gularidade, para cada pronunciamento judicial recorrível existe, em regra, somente 
um recurso previsto. E, pelo princípio da correspondência, deve haver correlação 
entre os pronunciamentos judiciais e os tipos de recurso cabíveis. O princípio da 
fungibilidade recursal consiste, então, numa atenuação desses princípios, num 
abrandamento das respectivas regras, na medida em que autoriza o recebimento de 
um recurso por outro, proporcionando o conhecimento de mais de uma espécie de 
recurso contra uma única decisão judicial.

A despeito de não estar expressamente previsto no Código em vigor, e nem 
mesmo no CPC de 1973, como estava no de 1939, o princípio da fungibilidade se 
extrai do próprio sistema processual, pois se traduz numa manifestação peculiar do 
princípio da finalidade (CPC/73, art. 244; CPC/2015, art. 277) ou da instrumen-
talidade das formas (CPC/73, art. 250; CPC/2015, art. 283). Reconhece-se assim 
que, mesmo sendo importante a observância das formas para garantir-se a regulari-
dade procedimental, o aspecto formal deve ceder ao sentido teleológico, desde que 
não tenha advindo, do erro de forma, nenhum prejuízo às partes. De todo modo, 
deve-se ter presente que os princípios são normas jurídicas de caráter geral, que 
não precisam estar positivadas. Não é exigida a previsão legal expressa para que os 
princípios tenham validade e eficácia; eles decorrem do próprio sistema jurídico.

Atualmente se admite a incidência do princípio da fungibilidade, desde que 
verificado o pressuposto da dúvida objetiva (por muitos traduzida como a ausência 
de erro grosseiro354), a qual tem sido entendida como aquela derivada de improprie-
dades terminológicas presentes no próprio Código; de divergências existentes na 
doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível; e, ainda, da circunstância 
de o juiz proferir um pronunciamento ao invés de outro.

Na jurisprudência tem-se considerado como fator determinante para a inci-
dência do princípio da fungibilidade, ainda, o prazo de interposição do recurso. Isso 
por se considerar de boa-fé o recorrente que, embora se valendo do recurso errado 
(cujo prazo para interposição seria maior), o interpõe no prazo menor. Mas, esse 
entendimento, em verdade, significa negar a aplicação da fungibilidade recursal, 

354 A esse respeito, Arruda Alvim ensina que, havendo dúvida objetiva, não há erro grosseiro, mas 
somente erro plausível, justamente em razão da dúvida (Notas a respeito dos aspectos gerais e funda-
mentais da existência dos recursos - direito brasileiro. RePro 48, p. 21).
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pois, se é trocado o recurso, compreensível que se troque também o prazo para sua 
interposição.

Neste texto serão abordadas duas hipóteses de incidência da fungibilidade no 
sistema recursal, à luz do CPC de 2015. Trata-se da fungibilidade entre embargos 
de declaração e agravo interno, e entre os recursos especial e extraordinário. Mas é 
importante dizer, desde logo, que nestes casos o legislador de 2015 já adotou a po-
sição mais flexível, que chegamos a defender em trabalho anterior sobre o princípio 
da fungibilidade355, e que no regime do CPC de 1973, por ausência de previsão legal 
expressa, ficava a cargo dos julgadores.

Fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno

No regime do CPC de 1973, uma das preocupações quanto à possível inad-
missibilidade de um recurso, dizia respeito à interposição de embargos de declara-
ção ou de agravo interno em face da decisão monocrática do relator.

Já defendemos, há alguns anos, a possibilidade de se receberem como agravo 
interno os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, nos 
tribunais, sempre que se entendessem incabíveis os embargos declaratórios diante 
de decisões proferidas isoladamente pelo relator.356 Tudo em nome do princípio da 
fungibilidade, e por haver dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível. Mas essa 
possibilidade, agora, está prevista na lei.

No CPC de 2015, art. 1.024, § 3º, está disposto: “o órgão julgador conhecerá 
dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso 
cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 
(cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 
1.021, § 1º”.

A nova regra veio em boa hora. Para que se possa delinear com clareza a ques-
tão, devem-se mencionar, ainda que brevemente, as alterações do novo CPC em 
relação aos embargos de declaração.

Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial, 
e isso agora está expresso no CPC (art. 1.022, caput). O pressuposto de cabimento 
desse recurso é a existência de defeitos no pronunciamento judicial, quais sejam, 
obscuridade, contradição e omissão (art. 1.022, I e II), e, também, agora expressa-
mente, a existência de erro material (art. 1.022, III). Estes são, portanto, os possíveis 
fundamentos dos embargos de declaração.

Em relação à omissão, de forma positiva o CPC de 2015 prevê que se conside-
rará omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento 
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 
sub judice (art. 1.022, parágrafo único, I), ou que incorra em qualquer das condutas 

355 VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Princípio da fungibilidade: hipóteses de incidência no 
direito processual civil brasileiro contemporâneo. São Paulo: RT, 2007.
356 VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Obra citada, p. 141-148.
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descritas no art. 489, § 1º (art. 1.022, parágrafo único, II). Essa última situação leva 
em conta a necessidade de a fundamentação ser completa - e não simplesmente sufi-
ciente - para que se considere atendida a exigência de fundamentarem-se as decisões 
judiciais.

Para viabilizar-se o acesso aos tribunais superiores, o novo CPC prevê expres-
samente, adotando o entendimento contido na Súmula 356 do STF, que mesmo 
inadmitidos ou rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os ele-
mentos suscitados pelo embargante, para fins de pré-questionamento (art. 1.025).

Não há, a princípio, contraditório nos embargos de declaração, não se abrindo, 
em regra, oportunidade para resposta da outra parte. Mas, também aqui incorpo-
rando entendimento já sedimentado na jurisprudência, o novo CPC estabelece que 
o juiz deve intimar o embargado para, querendo, se manifestar sobre os embargos 
opostos, no prazo de cinco dias, caso preveja que os embargos poderão ser acolhidos 
com efeito modificativo ou infringente (art. 1.023, § 2º). Isto em respeito à garantia 
constitucional do contraditório (CF, art. 5º, LV).

Ao presente estudo interessa, particularmente, a questão relativa às decisões 
que podem ser objeto de embargos de declaração. O CPC de 2015, como mencio-
nado linhas acima, prevê que os embargos de declaração podem ser opostos contra 
qualquer decisão judicial (art. 1.022, caput). Logo, qualquer decisão judicial, proferida 
em qualquer grau de jurisdição, comporta embargos de declaração, desde que pre-
sentes os pressupostos para sua interposição.

Mesmo no regime do CPC de 1973 esse posicionamento - de que qualquer 
decisão judicial comporta embargos de declaração - deveria nortear os julgadores, 
sobretudo ante o fundamento constitucional do direito à prestação jurisdicional 
veiculada de forma clara, para levá-los a admitir a interposição desse recurso tam-
bém em face de decisões singulares dos relatores.

Não vinha sendo esta, no entanto, a posição adotada especialmente no Supre-
mo Tribunal Federal, que para não negar completamente a prestação jurisdicional 
diante de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, os recebia 
como agravo regimental, aplicando o princípio da fungibilidade.

Já o Superior Tribunal de Justiça, mesmo no regime do CPC de 1973, acer-
tadamente admitia a interposição de embargos de declaração em face de decisões 
monocráticas, por considerá-las verdadeiras decisões interlocutórias proferidas em 
sede recursal.

A regra do art. 1.024, § 3º, acima transcrita, segundo a qual os embargos de 
declaração devem ser conhecidos como agravo interno pelo órgão julgador, sempre 
que este entender que o agravo é o recurso cabível, é um dos exemplos de que o 
novo CPC, embora não mencione expressamente o princípio, prevê expressamente 
hipóteses em que a fungibilidade deverá incidir.

Evidentemente, se a decisão singular do relator contiver um dos vícios referi-
dos no art. 1.022, poderá a parte interpor os embargos declaratórios visando à exata 
compreensão do pronunciamento, sua correção e mesmo sua integração. Mas, se a 
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irresignação tiver outro fundamento, deverá lançar mão do agravo interno reque-
rendo que, se não houver retratação, a decisão seja revista pelo órgão colegiado.

Também não se pode perder de vista que os embargos de declaração opostos 
contra decisão de relator, ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, devem 
ser julgados monocraticamente pelo órgão prolator da decisão (aplicando-se a regra 
do art. 1.024, § 2º), caso em que poderá ser interposto agravo interno em face dessa 
nova decisão.

Na hipótese de se receberem os embargos como agravo interno (art. 1.024, 
§ 3º), não havendo retratação e sendo o ‘agora agravo’ apreciado pelo órgão co-
legiado, estará vedada a interposição de novo agravo. Por isso deve ter cuidado, o 
órgão julgador, ao aplicar a regra do § 3º do art. 1.024, para que receba os embargos 
de declaração como agravo interno somente quando verdadeiramente ausentes os 
pressupostos para a interposição dos declaratórios, sob pena de se violar o direito 
das partes de verem sanados os vícios, sempre que não houver clareza ou não estiver 
completo o pronunciamento judicial, e, depois, se for o caso, o de submeter, por 
outros fundamentos, o ato isolado ao exame do colegiado competente.

Fungibilidade entre os recursos especial e extraordinário

As regras dos arts. 1.032 e 1.033 do CPC de 2015 têm sido apontadas como 
outro exemplo (além do mencionado no item anterior) de que o novo Código, em-
bora não mencione expressamente o princípio, prevê expressamente hipóteses em 
que a fungibilidade deverá incidir.

Em linhas gerais, o art. 1.032 prevê que o Superior Tribunal de Justiça, quan-
do entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, concederá 
prazo de quinze dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão 
geral e se manifeste sobre a questão constitucional e, então, remeterá o recurso 
especial ao Supremo Tribunal Federal.357 Coerentemente, o art. 1.033 prevê que 
o Supremo Tribunal Federal, quando considerar reflexa a ofensa à Constituição, 
deverá remeter o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como 
recurso especial.358 Seria a fungibilidade entre os recursos especial e extraordinário, 
agora prevista em lei.

Não discordamos totalmente da posição de Teresa Arruda Alvim Wambier, 
no sentido de que aqui não haveria propriamente incidência do princípio da fun-

357 CPC/2015, art. 1.032: “Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial 
versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente de-
monstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. 
Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, 
que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça”.
358 CPC/2015, art. 1.033: “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa 
à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de 
lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como 
recurso especial”.
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gibilidade, pois na fungibilidade um recurso é recebido por outro e, aqui, o que há 
é conversão e redirecionamento, pois um recurso é convertido em outro e remetido 
ao tribunal competente para julgá-lo. Mas, como a própria autora afirma, embora o 
fenômeno seja diverso da fungibilidade, as suas raízes são as mesmas.359

Precisamente por serem fenômenos com as mesmas raízes constitucionais, ou 
seja, tanto o recebimento de um recurso por outro quanto a transformação de um 
recurso em outro fazem atuar o princípio da inafastabilidade do controle da juris-
dição (CF, art. 5º, XXXV), essas expressivas mudanças no plano dos recursos de es-
trito direito estão sendo abordadas neste despretensioso trabalho sobre a incidência 
da fungibilidade no novo sistema processual.

Em verdade, há muito sustentei haver hipóteses de incidência da fungibilidade 
nos recursos de estrito direito360, e este estudo é uma oportunidade de revisitar o 
tema à luz da disciplina do CPC de 2015, que não prevê o recebimento de um re-
curso por outro, mas, ainda que de outro modo, evita a inadmissibilidade do recurso 
especial ou do recurso extraordinário.

Por serem específicas as hipóteses de cabimento dos recursos de estrito direito, 
todas elencadas na Constituição Federal, a interposição de recurso extraordinário 
ao invés de recurso especial, e vice-versa, vem sendo considerada majoritariamente, 
pela doutrina e pela jurisprudência, um erro grosseiro, negando-se, por isso, a inci-
dência do princípio da fungibilidade em tais situações.

Existem, no entanto, situações peculiares, capazes de gerar dúvida objetiva 
quanto ao cabimento do recurso especial ou do extraordinário, autorizando a inci-
dência do princípio. Sempre nos pareceu recomendável que não fosse excluída, de 
plano, a incidência do princípio da fungibilidade somente por se tratar de recursos 
de estrito direito.361

Hipótese que justifica que se mantenha esse posicionamento, exatamente por-
que poderá ensejar dúvida objetiva quanto ao cabimento de recurso especial ou de 
recurso extraordinário, é a que envolve decisões acerca do direito adquirido, do ato 
jurídico perfeito e da coisa julgada, que, por vezes, são fundamentadas no ordena-
mento infraconstitucional e, por outras, baseadas no texto constitucional.

O art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 
4.657/42) reproduz o texto do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Estes dis-
positivos estabelecem, respectivamente: “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, 
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”; e, “a lei não 

359 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial e extraordinário - alterações comuns a am-
bos. In: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords.). Temas essenciais 
do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 590.
360 VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Obra citada, p. 155-171.
361 Quando era recente a alteração constitucional (EC 45/2004) que sedimentou o enten-
dimento acerca da natureza constitucional - e não federal - da questão, cheguei a sustentar a 
incidência da fungibilidade entre recurso especial e extraordinário, especialmente nos casos 
de confronto entre lei local e lei federal. À época, a dúvida objetiva poderia ser gerada pela 
insegurança quanto à correta interpretação da então ‘novidade’ em termos constitucionais 
(VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Obra citada, p. 166).
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prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Em fun-
ção disso, surgiram posições antagônicas, nos tribunais superiores, a respeito desses 
temas, algumas vezes tratados como questões federais, a ensejar o cabimento de 
recurso especial, e outras vezes tratados como questões constitucionais, ensejando o 
cabimento de recurso extraordinário.

Efetivamente, é difícil, em determinadas situações, verificar se a violação ao 
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à coisa julgada ocorreu no plano cons-
titucional ou infraconstitucional. E a dificuldade não se esgota nessas hipóteses. Há 
matérias (citem-se, por exemplo, os julgamentos a respeito dos planos econômicos 
e do vale transporte) que comportam análise sob a ótica constitucional e, ao mesmo 
tempo, sob o viés do direito federal.362

Diante de tais situações, se o Superior Tribunal de Justiça não conhecer do 
recurso especial, porque a violação a direito adquirido seria questão constitucional, 
e, por sua vez, se o Supremo Tribunal Federal não conhecer do recurso extraordiná-
rio, porque versaria sobre questão federal, haverá negativa da prestação jurisdicio-
nal. Haverá, nesses casos, violação da garantia constitucional de inafastabilidade do 
controle da jurisdição (art. 5º, XXXV), ou, em outras palavras, violação ao princípio 
do acesso à justiça.

O CPC de 2015, como mencionado anteriormente, soluciona esse problema 
e, ainda que para alguns não se trate da fungibilidade propriamente dita, pois não 
prevê que se receba um recurso por outro e, sim, que se converta o recurso em ou-
tro remetendo-o ao outro tribunal superior, a solução encontrada pelo legislador 
é louvável.363 Poderia se dizer que os novos dispositivos legais admitem sob outro 
viés a incidência do princípio da fungibilidade recursal, para estendê-la aos recursos 
especial e extraordinário.

Especificamente com relação ao art. 1.033, é importante mencionar que o 
sentido dessa nova regra vai de encontro ao entendimento sumulado pelo Supre-
mo Tribunal Federal, de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao 
princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever 
a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 
636). O Supremo Tribunal Federal, neste e em outros casos em que considerar re-
flexa a alegada ofensa à Constituição, não inadmitirá simplesmente o recurso, mas, 

362 WAMBIER. Teresa Arruda Alvim. Reforma do processo civil: são os recursos o grande vilão? In: 
OLIVEIRA, Pedro Miranda de; FREIRE, Alexandre; DIDIER JR, Fredie (coords.). Novas tendências 
do processo civil. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 741-742. No mesmo sentido, leiam-se os comentários 
aos arts. 1.032 e 1.033 do CPC/15 em: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria 
Lúcia Lins; SILVA, Leonardo Ferres da; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários 
ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1500.
363 Sobre essa elogiável inovação do CPC de 2015, assim se manifesta Pedro Miranda de Oliveira: 
“Ao determinar que o recurso seja remetido para outra Corte a fim de ter o mérito apreciado, a nova regra 
evita a inadmissibilidade do RE ou do REsp, dando-lhes Maior rendimento, condizente com o sistema do 
CPC” [In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DAN-
TAS, Bruno (coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 2305].



222 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal

sim, o remeterá ao Superior Tribunal de Justiça para que o receba como recurso 
especial.

A INCIDÊNCIA DA FUNGIBILIDADE 

NA TUTELA PROVISÓRIA

O CPC de 2015 não prevê expressamente hipóteses de incidência da fun-
gibilidade somente no sistema recursal. A preocupação do legislador com a fun-
gibilidade - ou, de forma mais abrangente, com os princípios da finalidade e da 
instrumentalidade das formas, anteriormente referidos - pode ser notada, também, 
no tratamento conferido à tutela provisória.

No regime do CPC de 1973, em razão da ausência de sistematização satis-
fatória de suas espécies (tutela cautelar e tutela antecipada), a tutela de urgência 
foi um dos subsistemas processuais que mais reclamou a aplicação do princípio 
da fungibilidade, fora do âmbito recursal. E com o evidente intuito de adequar a 
legislação ao entendimento já predominante na doutrina e na jurisprudência, foi 
acrescentado ao art. 273 daquele Código, pela Lei 10.444/02, o § 7º, permitindo-se 
expressamente, a partir de então, que se formulassem pedidos de natureza cautelar 
no processo de conhecimento, sem a necessidade de se instaurar uma nova relação 
processual.

Mas, a regra do § 7º acabou gerando diferentes interpretações, e enquanto 
muitos defendiam a incidência da fungibilidade na tutela de urgência somente 
da tutela antecipada para a cautelar, como expressamente previsto (a denominada 
fungibilidade ‘de mão única’), outros defenderam que a fungibilidade deveria 
incidir tanto da tutela antecipada para a cautelar quanto da tutela cautelar para a 
antecipada, podendo o juiz antecipar a tutela mesmo quando o autor pleiteasse uni-
camente a medica acautelatória (o que se denominou fungibilidade ‘de mão dupla’).

Em trabalho sobre a incidência da fungibilidade na tutela de urgência364 che-
guei a defender que não seria recomendável a incidência da fungibilidade de mão 
dupla porque, na disciplina do CPC de 1973, o fumus boni iuris, para a concessão 
da tutela antecipada, se traduzia na verossimilhança da alegação, requisito mais ro-
busto, mais intenso que a mera plausibilidade do pedido, exigida para a concessão 
das medidas cautelares. Além disso, depreende-se do caput do art. 273 do CPC de 
1973 (onde se lê “a requerimento da parte”), que a tutela antecipada não poderia ser 
concedida de ofício. Logo, se o requerente pede tão somente a medida acautelatória 
(o menos), não poderia o juiz lhe antecipar a tutela (o mais).

Tenho agora a grata oportunidade de revisitar o tema à luz da disciplina do 
CPC de 2015, que corrige as impropriedades na sistematização da tutela de urgên-

364 VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Obra citada, p. 290-315.
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cia e disciplina a tutela provisória, tratando adequadamente das suas espécies, tutela 
da evidência e tutela de urgência, esta última de natureza cautelar ou antecipada.

O CPC de 2015 disciplina a tutela provisória como gênero, do qual são espé-
cies a tutela da evidência e a tutela de urgência, podendo esta última consistir em 
tutela cautelar ou antecipada (CPC/2015, art. 294, caput e parágrafo único)365.

Em qualquer das suas modalidades e qualquer que seja a disciplina - a do 
CPC/1973 ou a do CPC/2015 - certo é que a tutela antecipada consiste na ante-
cipação dos efeitos da decisão final. É um dos mecanismos processuais que tornam 
viável uma resposta jurisdicional tempestiva, evitando que a demora excessiva com-
prometa a efetividade da tutela.

No tocante aos requisitos, como se referiu linhas acima, no CPC de 1973 está 
disposto que a antecipação da tutela pressupõe um juízo de verossimilhança (art. 
273, caput), e não somente de plausibilidade (exigido para a concessão das medidas 
acautelatórias). Se a medida cautelar protege o direito provável, a antecipação da 
tutela vem proteger o direito que é quase certo. Pode-se dizer, então, que o fumus 
boni iuris é mais expressivo na tutela antecipada, como delineada no CPC de 1973, 
precisamente porque pressupõe um juízo de verossimilhança, e não somente de 
plausibilidade.

Já na disciplina do CPC de 2015, optou-se pela exigência dos mesmos requi-
sitos - e requisitos de mesma intensidade - para a concessão da tutela de urgência, 
em qualquer de suas modalidades: cautelar ou antecipada. No art. 300 do novo 
Código está disposto que “a tutela de urgência será concedida quando houver ele-
mentos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo”.

Tem-se, assim, que para a concessão da tutela antecipada, como espécie de 
tutela de urgência, se exigirão sempre o periculum in mora e o fumus boni iuris, este 
agora traduzido na probabilidade do direito. Não será importante, mais, considerar 
a diferença de intensidade de fumus que nos parecia relevante em muitos aspectos 
da tutela de urgência - como na incidência da fungibilidade - na disciplina do CPC 
de 1973.

Outra modificação importante no regime das tutelas provisórias, a ser aqui 
considerada, é a extinção do processo cautelar autônomo. O pedido dito principal 
pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar ou, se assim 
não for, nos mesmos autos em que deduzido o pedido de medida cautelar, sendo 
desnecessária, portanto, a formação de nova relação processual (CPC/2015, art. 308 
e §1º)366.

365 CPC/2015, art. 294: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Pará-
grafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 
antecedente ou incidental”.
366 CPC/2015, art. 308: “Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo 
autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido 
o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. §1º. O 
pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar”.
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Além disso, os procedimentos cautelares específicos, que constituíam, no CPC 
de 1973, disciplina própria - específica - para cada uma das medidas cautelares típi-
cas (nominadas) concebidas pelo legislador, foram extintos. Apenas alguns deles se 
mantiveram, mas em outra estrutura, ou seja, alguns dos procedimentos foram acer-
tadamente reclassificados.367 Algumas das medidas cautelares de maior incidência 
prática e de natureza verdadeiramente acautelatória, foram citadas exemplificativa-
mente (CPC/2015, art. 301)368. Mas, o procedimento para todas essas medidas, se 
requeridas em caráter antecedente, é o mesmo, e está previsto nos arts. 305 a 310 
do novo Código.

De todo modo, seja na estrutura do CPC de 1973, seja na do CPC de 2015, é 
inegável a instrumentalidade da medida cautelar, bem como sua importância para a 
obtenção de uma tutela efetiva. A garantia constitucional de que “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 5º, XXXV), 
certamente não poderá excluir a apreciação de um direito plausível, que provavel-
mente será reconhecido. E aí está a raiz constitucional da função cautelar. A efetiva 
prestação da tutela, cognitiva ou executiva, depende, não raro, da proteção que se 
venha dar ao direito provável, preservando-o contra os riscos que possam tornar seu 
reconhecimento ineficaz.

O CPC de 2015, como visto, corrige as impropriedades do CPC de 1973 
(muitas decorrentes do fato de não se ter concebido desde logo o instituto da tutela 
antecipada, introduzido no CPC de 1973 pela Lei 8.952/94) e disciplina adequa-
damente a tutela de urgência - de naturezas cautelar e antecipada (CPC/2015, art. 
294, caput e parágrafo único) - e a tutela da evidência369, sendo esta última, modali-
dade de tutela provisória que não tem como função afastar perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 311370). É hora, portanto, de revisitar 
o tema da fungibilidade, à luz das novas regras.

Na nova disciplina, a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser re-
querida em caráter antecedente ou incidental (CPC/2015, art. 294, parágrafo úni-
co). Para a concessão em caráter antecedente, o CPC de 2015 prevê procedimentos 
distintos para a tutela antecipada e para a tutela cautelar.371 Mas, em ambos os casos, 
seja para o aditamento do pedido para se confirmar o pedido de tutela final, seja 

367 A cautelar de produção antecipada de provas (CPC/1973, arts. 846 a 851), na estrutura do CPC 
de 2015, é regulada no Capítulo das provas (Da produção antecipada da prova, arts. 381 a 383). 
Desprovidos de natureza cautelar, a homologação do penhor legal (CPC/1973, arts. 874 a 876) e as 
notificações e interpelações (CPC/1973, arts. 867 a 873) passaram, na estrutura do CPC de 2015, a 
compor o rol dos procedimentos especiais (respectivamente, arts. 703 a 706 e arts. 726 a 729).
368 CPC/2015, art. 301: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante ar-
resto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 
medida idônea para asseguração do direito”.
369 A antecipação da tutela, aqui, não é justificada pela urgência, e sim pela evidência do direito do 
autor.
370 CPC/2015, art. 311: “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 
de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (...)”.
371 CPC/2015, arts. 303 e 304; e arts. 305 a 310, respectivamente.
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para se formular o pedido principal, a continuidade dos procedimentos se dará nos 
mesmos autos.

Sendo diferentes os procedimentos para se requerer, em caráter antecedente, 
as tutelas cautelar e antecipada, seria possível supor que, estando em dúvida o autor 
quanto à natureza da medida a ser requerida, pudesse ser prejudicado ao escolher o 
procedimento previsto para a concessão de tutela cautelar quando o órgão julgador 
entender que a medida postulada tem natureza de tutela antecipada (e vice-versa). 
Essa situação reclamaria a incidência do princípio da fungibilidade, ainda que tal 
incidência não estivesse expressamente prevista. Afinal, se o fundamento da tutela 
de urgência é a garantia constitucional da efetividade da tutela jurisdicional, admitir 
a fungibilidade entre medidas que têm como pressuposto a urgência, traduz a pre-
ocupação com a correta administração da justiça.

Nesse aspecto, felizmente, não há espaço para dúvida, pois ainda que se pudes-
se invocar a incidência da fungibilidade independentemente de previsão expressa, 
ela se extrai do art. 305, parágrafo único, do CPC de 2015, que assim dispõe: “Caso 
entenda que o pedido a que se refere o caput [do art. 305] tem natureza antecipada, 
o juiz observará o disposto no art. 303”. Significa dizer que se o juiz entender que o 
pedido formulado não tem natureza cautelar, e constitui antecipação de tutela, não 
o indeferirá de plano e, sim, adotará o procedimento previsto para a concessão da 
tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

O que poderia ter feito o legislador e infelizmente não fez, é prever expressa-
mente que a recíproca seria verdadeira, ou seja, que se formulado o pedido de tutela 
antecipada e o juiz entender que a medida requerida teria natureza cautelar, não 
indeferirá o pedido e, sim, adotará o procedimento previsto para a concessão da 
tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Como visto linhas acima, além de extinguir o processo cautelar autônomo, o 
CPC de 2015 - de forma coerente com a nova sistematização da tutela provisória 
- eliminou os procedimentos cautelares específicos. Algumas medidas de maior 
incidência prática e de natureza verdadeiramente cautelar foram citadas num rol 
exemplificativo (art. 301).

As medidas citadas no art. 301 do CPC/2015 são o arresto, o sequestro, o ar-
rolamento de bens e o protesto contra alienação de bens, mas cuidou o legislador de 
ressaltar que poderá ser concedida “qualquer outra medida idônea para asseguração 
do direito”. Com essa ressalva, o legislador de 2015 manteve expressamente previsto 
o poder geral de cautela (CPC/1973, art. 798). Assim, inequivocamente presentes 
o fumus boni iuris e o periculum in mora, o juiz deve conceder a medida de urgência.

Não há qualquer óbice, portanto, em também se admitir a fungibilidade entre 
as medidas cautelares nominadas no art. 301 do CPC de 2015 (lembre-se que não 
é incomum a dúvida quanto ao cabimento do sequestro ou do arrolamento de bens), 
e mesmo entre medidas inominadas (se o autor postular medida inadequada à ob-
tenção do resultado esperado), desde que presentes os requisitos para a concessão 
da tutela cautelar.
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E nem se diga que ao exercer o poder geral de cautela, fazendo incidir a fun-
gibilidade para se conceder medida diferente da pleiteada, o juiz estaria desres-
peitando o princípio dispositivo, desvinculando-se do pedido. No tocante à tutela 
cautelar, essa questão é facilmente solucionada pelo desdobramento do pedido: pe-
dido mediato é o benefício que se espera obter por meio da medida de urgência, ou 
seja, a neutralização do periculum in mora, a eliminação do risco; pedido imediato é 
a providência jurisdicional indicada pela parte, que em seu sentir lhe proporcionará 
aquele benefício.

Sabe-se que não raro a parte indica, ao postular a tutela de urgência, sobretudo 
cautelar, providência inadequada à obtenção do benefício esperado. Mas, inequivo-
camente presentes os requisitos, o juiz deve conceder a medida que julgar adequada, 
desvinculando-se do pedido imediato formulado pela parte, para atender ao pedido 
mediato, de neutralização da situação de risco.

CONCLUSÃO

Neste breve ensaio viu-se que o CPC de 2015 já previu expressamente algumas 
hipóteses em que a fungibilidade poderá incidir, ainda que não tenha mencionado 
expressamente o princípio. Foram identificadas, aqui, essas hipóteses de incidência 
do princípio, apresentando-se ainda que muito brevemente alguns aspectos acerca 
dos institutos e mecanismos processuais envolvidos, com vistas a sugerir soluções 
que se harmonizem com a garantia de acesso à justiça.

Mas, ainda que essas hipóteses estejam expressamente previstas, não há razão 
para que não se aplique a fungibilidade, de modo geral, sempre que constatada 
a dúvida objetiva. Há que se reconhecer que as alterações legislativas demandam 
certo tempo para que os novos institutos, ou a nova disciplina acerca dos já existen-
tes, sejam completamente absorvidos pela doutrina e pela jurisprudência. Por isso, 
sabe-se que poderão surgir novas circunstâncias geradoras de dúvida objetiva, e 
que a incidência do princípio da fungibilidade, nessas situações, poderá constituir a 
melhor solução no sentido de se garantir aos jurisdicionados uma efetiva prestação 
jurisdicional.

A respeito da compatibilidade do princípio da fungibilidade com as dispo-
sições do CPC de 2015, cite-se o Enunciado 104 do Fórum Permanente de Pro-
cessualistas Civis: “o princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC 
e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício”. Ainda que o enunciado se 
refira à fungibilidade no âmbito dos recursos, propõe-se que se admita a incidência 
do princípio da fungibilidade independentemente da matéria ou do mecanismo 
processual em questão, desde que não possam ser afastadas, no caso singular, as 
circunstâncias geradoras de dúvida objetiva. Essa proposta é fruto da reflexão sobre 
a direção apontada pelos princípios constitucionais e pelos princípios informativos 
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e fundamentais do processo civil, que com o da fungibilidade guardam estreita 
relação.
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XV
TUTELA LIMINAR DA EVIDÊNCIA 

E CONTRADITÓRIO PRÉVIO: 
QUANDO É POSSÍVEL POSTERGAR 

O DIREITO DE DEFESA?

Rogéria Dotti372

“Não, não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de caminhar”

(Thiago de Mello)373

INTRODUÇÃO: TEMPO, PROCESSO E DIÁLOGO

A solução do litígio ocorre com as decisões de mérito. São elas que verdadeira-
mente julgam e que, portanto, têm importância para a aplicação do direito material. 
Lamentavelmente, porém, o Direito Processual Civil levou muito tempo para se 
dar conta disso.

Sob a vigência do CPC/1973, nosso sistema processual viveu a chamada fase 
científica. Nela, o processo civil adquiriu grande importância, com profícuos e fér-
teis estudos a respeito de seus institutos. Mas, a partir dessa concepção, surgiram os 
fenômenos indesejados do conceitualismo e do formalismo exacerbado. Os concei-
tos e as formas passaram a ser mais relevantes que a própria declaração do direito 
material. O direito processual fechou-se em si mesmo. Viveu-se uma verdadeira 
síndrome da torre de marfim (ivory tower syndrome)374, indiferente à realidade so-

372 Rogéria Dotti é doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, secretária geral adjunta do 
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e advogada.
373 Do poema Vida Verdadeira, in Faz escuro mas eu canto, 17ª ed, Bertrand Brasil: São Paulo, 1999.
374 Significativa expressão do direito anglo-saxão para designar a ignorância ou a falta de considera-
ção com a realidade, com a vida prática.
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cial. O direito processual, completamente rempli de soi même, deixou para um segun-
do plano a realização do direito material. Foi o período de “conformismo diante das 
ineficiências do sistema e de um sempre negado mas inconscientemente cultivado 
formalismo”375.

Ao longo dos anos, contudo, o direito processual brasileiro sofreu transforma-
ções e passou a se preocupar com os resultados práticos da jurisdição. Sob a influ-
ência de Mauro Cappelletti e da Escola de Florença, os juristas brasileiros voltaram 
seus olhos para a efetividade. A satisfação do direito material ganhou relevância.

Hoje, a pacificação social e o estabelecimento de condutas (realização concreta 
do Direito) constituem o foco principal dos processualistas. Tal mudança de atitude 
conduz à valorização dos julgamentos de mérito e, principalmente, à busca de efi-
cácia temporal nas decisões judiciais. O Código de Processo Civil de 2015 constitui 
uma clara demonstração desse fenômeno. As normas fundamentais, dentre elas a 
primazia do julgamento do mérito, a obtenção de decisão em prazo razoável e a 
cooperação (art. 4º e 6º da Lei nº 13.105/2015), estabelecem novos parâmetros de 
conduta para magistrados, membros do Ministério Público e advogados.

Nesse novo processo, profundamente conectado com a realidade e a efetivida-
de, o tempo da demanda torna-se figura de destaque. Tanto é assim que a garantia 
constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) foi replicada 
no art. 4º do CPC/2015. O juiz não pode continuar indiferente ao longo período 
que intermediará o pedido da parte e a satisfação do direito. E essa necessidade de 
tutela efetiva torna-se ainda mais premente nas situações em que esse direito já se 
mostra evidente.

Mas, se por um lado a preocupação com o tempo é fundamental, por outro, o 
exercício do contraditório se revela como uma das garantias mais caras ao proces-
so civil moderno (CF, art. 5º LV). O art. 7º do CPC/2015 estabelece o dever do 
juiz em zelar pelo efetivo contraditório. E não se trata de um dispositivo isolado. 
Todo o ideário da nova lei é voltado justamente para um processo dialógico, que 
produza decisões sob a real influência das manifestações das partes. Os arts. 9º e 10 
são exemplos dessa nova forma de conceber o processo. Até mesmo nos casos em 
que o juiz pode decidir de ofício, ele deve antes ouvir as partes. Da mesma forma, 
o art. 489, § 1º, IV (ao prever a nulidade da decisão que não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo) estabelece um claríssimo dever de diálogo. A 
decisão não é, portanto, um produto pronto, decorrente da exclusiva ponderação do 
magistrado. Ela é algo a ser construído ao longo do procedimento, fruto da inte-
ração entre partes e magistrado. Decidir não está mais apenas nas mãos do juiz. A 
conclusão sobre o objeto litigioso formar-se-á no caminho, no iter processual. É a 
visão do Direito como resultado da troca de argumentos e da interação.

O contraditório meramente formal, portanto, deu lugar a um direito de defesa 
com poder de influência. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini destacam 

375 Cândido Rangel Dinamarco. “Homenagem a Ada Pellegrini Grinover”, in Revista de Processo, 
vol. 176, out.2009, p. 275.
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que o próprio juiz deve, ele mesmo, observar o contraditório376. Nessa linha de racio-
cínio conclui-se que não basta facultar a manifestação das partes. É preciso que os 
juízes tenham a humildade de ouvir e considerar o que é falado377.

Apesar da valorização do princípio contraditório, nosso sistema há muito 
tempo permite a postergação da manifestação do réu sempre que, diante da urgên-
cia, houver risco para o suposto direito do autor. Como não poderia deixar de ser, 
o CPC/2015 permite tais decisões inaudita altera parte, as quais foram ressalvadas 
expressamente no parágrafo único do art. 9º.

Mas a novidade consiste na ampliação dada pelo legislador. Agora, está auto-
rizada a concessão de liminares sem ouvir o réu mesmo nos casos em que não há 
urgência. São as hipóteses previstas para a tutela da evidência (art. 311, II e III).

A questão que se coloca é se essa nova regra viola a garantia constitucional 
do contraditório. Ou, em outros termos, se a postergação do direito de defesa pode 
ocorrer mesmo nos casos dissociados da urgência. Esse é o tema de investigação do 
presente artigo.

A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E SUA 

IMPORTÂNCIA NO SISTEMA ATUAL

Na vida rotineira das pessoas, a palavra garantia traduz a noção de seguran-
ça, promessa, proteção. No campo específico do Direito, o sentido é exatamente o 
mesmo. Os princípios e as garantias constitucionais são vistos como recipientes que 
contêm e protegem os valores mais relevantes de determinada coletividade. Eles 
traduzem a responsabilidade e o compromisso do Estado quanto à preservação dos 
direitos fundamentais.

Justamente por isso, as normas de Direito processual devem ser sempre com-
preendidas e aplicadas sob a luz dos princípios constitucionais. A adoção de um 
rumo diverso implicaria o abandono desses valores e o consequente afastamento 
daquilo que constitui o desejo da comunidade politicamente organizada.

Dentre os inúmeros princípios que consolidam o Estado de Direito, o prin-
cípio do contraditório merece grande destaque. Com origem no processo penal 

376 “Bem por isso, de há muito se enfatiza que o próprio juiz deve, ele mesmo, observar o contraditório. Há 
um “dever de diálogo” do juiz com as partes. Esse aspecto do princípio é extraordinariamente destacado no 
CPC/2015. (...) Longe de ser um mero formalismo, o debate do juiz com as partes, além de consentâneo com 
o caráter ético do processo, assegura decisões de melhor qualidade”. (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso 
avançado de processo civil: teoria geral do processo, volume 1/ Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Tala-
mini. 16ª ed, reformulada e ampliada de acordo com o novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 77.
377 ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. “A interpretação das decisões judiciais (art. 489, § 3º, 
NCPC)”, in O dever de fundamentação no novo CPC: análises em torno do artigo 489/[organizadores] 
Fernando Andreoni Vasconcellos e Tiago Gagliano Pinto Alberto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, 
p. 383.
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e voltado para a proteção dos direitos do réu, ele passou a ter ampla aplicação no 
processo civil. Através dele se assegura a isonomia entre as partes (art. 5º, caput) e 
o direito à paridade de armas. Ele constitui, portanto, a aplicação do princípio de-
mocrático dentro do procedimento judicial ou administrativo. Não há como negar 
que “contraditório equilibrado é contraditório com igualdade”378 . Nesse sentido, o 
princípio do contraditório assegura a participação das partes mediante tripla atu-
ação: o direito a formular requerimentos e alegações, o direito de produzir provas 
e o direito a ter tais manifestações consideradas pelo julgador. De nada valeria um 
deles sem os demais.

Por sua vez, a ampla defesa, fortemente ligada ao contraditório, pressupõe a 
oportunidade de apresentar em juízo argumentos, de forma irrestrita e sem limi-
tações.

Ao tratar do tema, Cândido Dinamarco faz uma interessante distinção en-
tre princípios e garantias: aqueles seriam as linhas mestras apresentadas pelo texto 
constitucional enquanto que estas traduziriam preceitos dotados de sanção. E o 
jurista justifica a diferença esclarecendo que a inobservância das garantias conduz à 
ineficácia ou nulidade do ato379.

Embora todas as garantias tenham sua importância, o respeito ao contradi-
tório se destaca como fundamental para todo e qualquer sistema processual que 
se baseie no Estado de Direito. Isso porque a observância do direito à defesa ca-
racteriza verdadeira conditio sine qua non ao devido processo legal. Sem ampla de-
fesa ou contraditório efetivo não há processo justo, équo e adequado aos ditames 
constitucionais. Tanto é assim que a ideia do contraditório meramente formal do 
Código Buzaid evoluiu para a atual concepção de um contraditório substancial, 
com real poder de influência. Os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015 
são exemplos claros de um sistema que pretende ser dialógico e verdadeiramente 
participativo.

Segundo o ideário da Lei nº 13.105/2015, o respeito ao contraditório deve 
ser observado pelo próprio juiz, exigindo deste um diálogo com as partes a respeito 
das futuras decisões judiciais, inclusive nas questões de ordem pública (decisões ex 
officio). Afinal, agir de ofício significa poder agir sem esperar a iniciativa da parte, o que 
não quer dizer agir sem ouvir a parte380. Veda-se, dessa maneira, a chamada “decisão 
surpresa”. Em outras palavras, o juiz pode decidir de ofício, desde que abra prévia 
oportunidade às partes para manifestação.

378 “O contraditório não é aspecto da isonomia, nem constitui projeção desta. O que os relaciona inti-
mamente é essa convergência funcional, somada ao fato de que ambos são importantíssimas premissas 
democráticas e, portanto, manifestações do zelo do Estado contemporâneo pelas liberdades públicas. 
Isonomia e contraditório caminham politicamente juntos, embora cada qual tenha sua própria indi-
vidualidade conceitual independente. Contraditório equilibrado é contraditório com igualdade. (DI-
NAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Op. cit., p. 339).
379 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. I. 8ª ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2016. p. 323.
380 ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. “A interpretação das decisões judiciais (art. 489, § 3º)”, 
in O dever de fundamentação no novo CPC: análises em torno do artigo 489/ organizadores Fernando 
Andreoni Vasconcellos e Tiago Gagliano Pinto Alberto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 381.
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A propósito, a proibição da “decisão surpresa” está prevista também no Direito 
Alemão. O § 139, (2) e (3) da ZPO estabelece o dever de diálogo do juiz com as 
partes, inclusive no que pertine às decisões ex officio381. Situação idêntica ocorre no 
Direito Processual Francês (art. 16 do Nouveau Code de Procédure Civile), o qual 
proíbe decisões sem prévia intimação das partes, ainda que em matérias cognoscí-
veis de ofício382. De igual forma, o Código de Processo Civil português contém dis-
positivo semelhante383. Todas essas regras retratam o dever de diálogo do juiz com 
as partes, garantia esta plenamente assegurada no Direito Processual Brasileiro.

Afinal, se o que se almeja não é simplesmente a revelação do Direito, mas a 
construção das decisões judiciais mediante interlocução argumentativa entre partes 
e Poder Judiciário. Daí porque o respeito à garantia do contraditório e da ampla 
defesa (Constituição Federal, art. 5º, LV) torna-se essencial.384

Observe-se que em diversos dispositivos a Lei nº 13.105/2015 estabelece 
a obrigatoriedade do magistrado considerar os argumentos trazidos pelas partes. 
Além dos já mencionados arts. 9º e 10, os arts. 489, § 1º, inciso IV e 1.022, parágra-
fo único demonstram claramente isso. A doutrina cita ainda o binômio informação 
e reação, destacando que as partes têm o direito não apenas de ser informadas a res-
peito da condução do processo, mas igualmente de reagir diante dessa informação.

381 § 139 ZPO (Código de Processo Civil Alemão), versão para o inglês:
“Section 139 Direction in substance of the course of proceedings
[...]
(2) The court may base its decision on an aspect that a party has recognisably overlooked or has 
deemed to be insignificant, provided that this does not merely concern na ancillary claim, only if it 
has given corresponding notice of this fact and has allowed the opportunity to address the matter. The 
same shall apply for any aspect that the court assesses differently than both parties do.
(3) The court is to draw the parties’attention to its concerns regarding any items it is to take into 
account ex officio”. (Disponível em: <http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.
html#p0551> Acesso em: 28 jan. 2013.)
382 Nouveau Code de Procédure Civile : “Art. 16. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer 
et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa decision, les moyens, 
les explications et les documents invoqués ou produits para les parties que si celles-ci ont été à même 
d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a releves 
d’office sans avoir au préalable invite les parties à présenter leurs observations”. (FRANÇA. Le service 
public de la diffusion du droit. Code de procédure civile. <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?cidTexte=LEGITEXT000006070716> Acesso em: 28 jan. 2013.
383 Código de Processo Civil de Portugal: “Art. 3º. (Necessidade do pedido e da contradição).
[...]
3. O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, 
não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, 
mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas 
se pronunciarem”. (PORTUGAL. Direcção-Geral da Política de Justiça. Código de Processo Civil. 
Disponível em: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/leis-de-proces-
so-civil/codigo-de-processo-civil> Acesso em: 28 jan. 2013.)
384 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegura-
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
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Ao prever o dever de diálogo do juiz com as partes, o novo Código impõe a 
observância do contraditório pelo próprio magistrado e mostra-se consentâneo com o 
caráter ético do processo385.

A AMPLIAÇÃO DA TUTELA DA EVIDÊNCIA NO CPC/2015 

E A GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO

O Código de Processo Civil de 2015 foi o primeiro diploma legal a utilizar 
a expressão tutela da evidência386 para se referir à espécie de tutela antecipada que 
dispensa o requisito da urgência. Mas, ao contrário do que pode parecer, essa forma 
de prestação jurisdicional não é nova em nosso sistema. Ela existe há mais de vinte 
anos, tendo surgido com a Lei nº 8.952 de 13 de dezembro de 1994 que criou o 
instituto da antecipação de tutela.

Destaque-se que o inciso II do art. 273 do CPC/73, com essa alteração legal, 
passou a prever a concessão de tutela antecipada sempre que houvesse abuso do 
direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, não havia a 
necessidade de uma situação de urgência. Bastava a ocorrência da chamada defesa 
inconsistente.

Posteriormente, em 2002, a Lei nº 10.444, de 07 de maio, introduziu o pa-
rágrafo 6º com a finalidade de permitir também a antecipação para o pedido (ou 
parcela dele) que já se mostrasse incontroverso. Novamente, portanto, surgia a pos-
sibilidade de satisfação do direito mesmo sem a urgência. Mas nesse ponto faz-
-se necessária uma pequena ressalva: a satisfação antecipada de uma parte da pre-
tensão está atualmente contemplada no julgamento parcial de mérito (art. 356 do 
CPC/2015). Não se trata mais de tutela antecipada (baseada em cognição sumária), 
mas sim de decisão de mérito com cognição exauriente. Naquela época, contudo, 
adotou-se essa alternativa justamente porque não era viável, à luz do princípio da 
unicidade da sentença, uma cisão da decisão de mérito. De qualquer forma, há bas-
tante tempo em nosso sistema se mostrava admissível a satisfação antecipada sem 
periculum in mora.

Resta claro, portanto, que os direitos evidentes já possuíam no Código Buzaid 
uma forma de tutela diferenciada. Mas seria injusto não destacar o avanço da nova 
lei ao ampliar, consideravelmente, as hipóteses de cabimento da tutela da evidência. 
Se antes ela só poderia ser concedida diante da incontrovérsia e do abuso, agora o 

385 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo, volume 1/ 
Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 16 ed. reformulada e ampliada de acordo com o Novo 
CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 77.
386 Na verdade, essa denominação tornou-se mais conhecida a partir da tese “Tutela da segurança e 
tutela da evidência”, de Luiz Fux, apresentada em 1995 para o concurso de professor titular da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro. E o fato do mesmo professor ter presidido a comissão de juristas 
para a elaboração do anteprojeto do novo Código certamente influenciou a adoção da expressão pela 
nova lei.
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seu cabimento se estende também para os casos de tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou súmula vinculante (art. 311, II); contrato de depósito demons-
trado por documentos (art. 311, III) e prova documental suficiente do autor sem 
contraprova adequada pelo réu (art. 311, IV).

As hipóteses não são taxativas pois o próprio Código prevê outras hipótese de 
antecipação sem urgência, além do rol do art. 311. É o que ocorre, por exemplo, com 
a liminar possessória (art. 562), com a liminar monitória (art. 701) e com aquela 
concedida nos embargos de terceiro (art. 678). Verifica-se assim no art. 311 uma 
regra gral da tutela provisória de evidência, com um tratamento bem mais amplo do 
que no Código de 1973387.

O mais importante é que, conforme preceitua o caput do art. 311, a tutela da 
evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano 
ou risco ao resultado útil do processo. Isto porque a antecipação388, em todos esses 
casos, dispensa o requisito da urgência, ou seja, do periculum in mora. A satisfação 
antecipada do direito do autor decorre pura e simplesmente de uma melhor distri-
buição do ônus do tempo no processo389.

A lógica dessa solução legal é inquestionável. Com efeito, se o direito do autor 
já se mostra muito mais do que provável, nada mais adequado do que permitir sua 
imediata tutela.

Trata-se de aplicar a garantia constitucional da razoável duração do proces-
so390, reflexamente retratada nos arts. 4º e 6º do novo Código391. É o que também 
dispõe o art. 8º, inciso 1 do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é 
signatário: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 

387 “O novo Código de Processo Civil, portanto, consolida num único dispositivo quatro hipóteses, 
das quais duas delas (as dos incs. II e IV) não estavam previstas no Código de Processo Civil de 1973. 
Continuam existindo, é bom que se diga, outras hipóteses de tutela de evidência, além daquelas pre-
vistas no art. 311, v.g., a liminar possessória, mas é fato que tal dispositivo traz uma espécie de regra 
geral da tutela provisória de evidência e o faz de forma bem mais ampla do que o Código de Processo 
Civil de 1973” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela da 
evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 190).
388 Não custa lembrar que a tutela da evidência é uma espécie de tutela antecipada, ou seja, refere-se 
sempre à satisfação do direito e não à sua mera proteção. Não há, portanto, no nosso sistema, tutela da 
evidência cautelar. A tutela da evidência será sempre satisfativa.
389 A expressão é de Luiz Guilherme Marinoni que defende a técnica antecipatória como forma de 
distribuição isonômica do ônus do tempo no processo Civil. Vale transcrever: “Como o tempo é concomi-
tantemente inerente à fisiologia do processo e fonte de dano ao autor que tem razão no seu pleito, é 
necessário distribuí-lo de acordo com determinados critérios ao longo do seu desenvolvimento. Do 
contrário, corre-se o risco de o autor ter que invariavelmente pagar pelo tempo do processo – inde-
pendentemente da urgência na realização da tutela do direito ou da evidência da posição jurídica que 
defende em juízo –, com evidente violação do princípio da igualdade (arts. 5º, I da CF/1988 e 7º do 
CPC). (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedi-
mento comum, vol. II/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 198).
390 CF, art. 5º, LXXVIII. “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
391 Art. 4º. “As partes têm o 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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dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente 
e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 
penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de 
caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.”

O direito de obter decisões judiciais em prazo razoável é tão antigo que já 
estava previsto na própria Magna Carta, de 1215. Seu parágrafo 40 estipulava que 
“a ninguém venderemos, negaremos ou retardaremos direito ou justiça”392.

Mais recentemente, em 1950, o direito ao processo sem dilações indevidas 
foi previsto no art. 6º, inciso I da Convenção Europeia para a Salvaguarda dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais393. Passou-se a reconhecer 
o direito subjetivo à indenização pela excessiva demora do processo. E, seguindo 
esse entendimento, a Corte Europeia dos Direitos do Homem impôs reiteradas 
condenações a vários países com base no dano moral decorrente da excessiva espera. 
Nesse aspecto, mostra-se interessante a adoção de critérios objetivos e específicos 
para a aferição da ilicitude394.

Na Itália, a Lei nº 89, de 24 de março de 2001, mais conhecida como “Legge 
Pinto”, alterou o art. 375 do Código de Processo Civil justamente para permitir 
equa riparazione dos danos causados pela demora excessiva.

Saliente-se que o atraso na prestação jurisdicional, além de gerar prejuízos às 
partes, causa danos a todo o sistema na medida em que gera desalento e descrédito 
em relação ao Poder Judiciário. Nesse contexto, são sempre oportunas as palavras 
Eduardo Couture: no processo, o tempo é algo mais do que ouro: é justiça395.

Em seu sentido amplo, a tutela provisória (que abrange a tutela da evidência) 
faz com que o tempo necessário para o deslinde da controvérsia não se torne um 
fardo insuportável. Trata-se de relevante alternativa diante do triste cenário de falta 
de estrutura e de um volume crescente de processos. Esse tratamento diferenciado, 

392 VARGAS, Jorge de Oliveira. A garantia fundamental contra a demora nos julgamentos. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a 
EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 343.
393 Nesse sentido, explica José Rogério Cruz e Tucci: “Com efeito, o art. 6º, I, da Convenção Europeia 
para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita em Roma no dia 
4.11.50, precreve que: ‘Toda pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada equitativa e publica-
mente num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial instituído por lei, que decidirá 
sobre seus direitos e obrigações civis ou sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal 
dirigida contra ela”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. “Garantia da prestação jurisdicional sem dilações 
indevidas como corolário do devido processo legal”, in Revista de Processo, vol. 66, abr/jun. 1992, p. 
72-78).
394 Três são os critérios para a verificação da indevida dilação processual: a) complexidade do assunto; 
b) comportamento dos litigantes; e c) atuação do órgão jurisdicional. (TUCCI, José Rogério Cruz e. 
“Garantia da prestação jurisdicional sem dilações indevidas como corolário do devido processo legal”, 
in Revista de Processo, vol. 66, abr/jun. 1992, p. 72-78).
395 “Por outra parte es menester recordar que en el procedimiento el tiempo es algo más que oro: es 
justicia”. (COUTURE, Eduardo J. Proyecto de Codigo de Procedimiento Civil. Montevidéo: Im-
pressora Uruguaya, 1945. Exposição de motivos, capítulo II, § 1º, n. 10, p. 37 apud NERY JUNIOR, 
Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo. 9ª ed. 
rev. ampl. e atual. com as novas súmulas do STF (simples e vinculantes) e com a análise sobre a relati-
vização da coisa julgada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 315).
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previsto pelo novo Código, resgata, em parte, a dignidade de um sistema que de-
veria ser muito mais eficiente do que de fato é. Afinal, “o processo, para ser justo, 
deve tratar de forma diferenciada os direitos evidentes, não permitindo que o autor 
espere mais do que o necessário para a realização do seu direito”396.

O RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E SUA 

POSTERGAÇÃO NOS CASOS DE URGÊNCIA

Em que pese a enorme relevância do princípio do contraditório em nosso 
sistema397, há bastante tempo se admite a postergação da defesa do réu diante de 
situação de urgência a exigir um provimento liminar. Trata-se, claramente, de uma 
concessão do ordenamento diante de outros valores igualmente importantes: a ra-
zoável duração do processo, a efetividade e o direito à prestação jurisdicional ade-
quada (elementos formadores da garantia constitucional de acesso à jurisdição398).

Assim sendo, todas as situações de direito material que, em virtude do pericu-
lum in mora, dependam de uma decisão judicial imediata conduzirão à postecipação 
da manifestação do réu. Nesses casos, o autor poderá obter a liminar antes mesmo 
que o réu tenha sequer a chance de conhecer ou manifestar-se sobre o pedido de-
duzido em juízo. Mas isso é plenamente justificável diante da urgência. Como bem 
destacado pela doutrina, o réu terá a oportunidade de manifestar-se posteriormen-
te, inclusive interpondo o respectivo recurso399.

Todavia, como o contraditório constitui elemento central do devido processo 
legal, a prestação jurisdicional deverá, mesmo nos casos urgentes, observar o equi-
líbrio entre celeridade e segurança jurídica. Isso é possível pela adoção do juízo de 
probabilidade, em substituição à busca de certeza jurídica. Em outras palavras, por 
se mostrar provável e por estar sob risco, o direito do autor deve ser imediatamente 
preservado e/ou satisfeito de forma antecipada.

Note-se que aqui não há nenhuma violação ao contraditório. Este é apenas 
postecipado, a fim de se garantir a efetividade do processo. Além disso, por se tratar 
de decisão provisória, eventual equívoco na análise dos fatos ou na interpretação 

396 MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela, 9ª ed, rev. e ampl., São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 165-166.
397 Constituição Federal, art. 5º, inciso LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes”.
398 Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito”.
399 Nelson Nery Junior, esclarece: “Mesmo que de natureza satisfativa, esta providência não signifi-
ca ofensa ao princípio constitucional do contraditório, que fica postergado para momento posterior, 
podendo o réu interpor recurso contra o ato judicial”. (NERY Junior, Nelson. Comentários ao Código 
de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 858 e 859).
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do direito poderá ser, posteriormente, corrigido. Fredie Didier Junior afirma haver 
nesse contexto uma “ponderação legislativa entre a efetividade e o contraditório”400.

O CONTRADITÓRIO PODE SER POSTERGADO 

MESMO SEM URGÊNCIA?

Mas, e quando não há urgência? É possível postergar a oportunidade de defesa 
mesmo nos casos em que não existe qualquer perigo na demora? Nessas situações, 
a concessão da tutela provisória inaudita altera parte é constitucional?

Embora se trate de questão bastante polêmica, existem razões suficientes para 
se concluir pela constitucionalidade da antecipação não urgente. É o que se procura 
demonstrar a seguir.

As exceções a regra geral de efetivo contraditório referem-se justamente às 
decisões com base em tutela provisória, seja ela urgente ou não. O parágrafo único 
do art. 9º, por exemplo, estabelece que o contraditório prévio não se aplica à tutela 
provisória de urgência (art. 300, § 2º e 303, § 1º), à tutela de evidência (art. 311, 
incisos II e III) e à tutela monitória (art. 701). Além disso, a liminar de manuten-
ção ou de reintegração de posse (art. 562) e a dos embargos de terceiro (art. 678) 
também podem ser concedidas in limine litis e, portanto, antes da manifestação da 
parte contrária.

Ou seja, não há dúvida que a legislação permite a antecipação ou a proteção 
cautelar antes mesmo da citação e defesa do réu. Tal concessão é algo natural à 
evolução do nosso direito, que passou a levar em consideração a celeridade e efeti-
vidade do processo. Mas, para tanto, a situação de perigo sempre foi a justificativa 
que permitia afastar temporariamente o consagrado direito ao contraditório. O ris-
co sempre constituiu, portanto, o motivo da justa ponderação entre o mundo ideal 
(que exigia a manifestação do réu) e a realidade do possível (a determinar a proteção 
in limine litis). O raciocínio é simples: se a urgência e o tempo não permitem que se 
ouça o réu, o ordenamento autoriza, antes mesmo da citação, a proteção provisória 
do suposto direito do autor. Nessa linha, afirma-se a constitucionalidade do mero 
adiamento do contraditório, o qual se mostra absolutamente harmônico com o modelo 
constitucional401.

400 “Não há violação da garantia do contraditório na concessão, justificada pelo perigo, de tutela 
provisória liminar. Isso porque há uma ponderação legislativa entre a efetividade e o contraditório, 
preservando-se o contraditório para momento posterior. O contraditório, neste caso, é postecipado 
para momento seguinte ao da concessão da providência de urgência. Como a decisão é provisória, o 
prejuízo para o réu fica aliviado”. (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdu-
ção ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed, Salvador: Editora Jus Podivm, 
2016, p. 86).
401 A expressão é de Cássio Scarpinella Bueno. Segundo ele, “a tutela de urgência pode ser conce-
dida liminarmente, isto é, no início do processo e sem a oitiva prévia da parte contrária, ou após a 
justificação prévia (art. 300, § 2º). A concessão liminar é absolutamente harmônica com o ‘modelo 
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Contudo, nos casos em que não há o periculum in mora essa equação se altera. 
Aqui não há risco, não há perigo a autorizar a satisfação antecipada do direito. Por 
que então não determinar que se aguarde a citação e o prazo de manifestação do 
réu?

Entendendo que, dissociada do perigo, a liminar inaudita altera parte não se 
justifica, inúmeros autores vêm sustentando a inconstitucionalidade dessa forma de 
tutela da evidência. Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, por exemplo, destaca que a 
concessão de liminar na tutela da evidência deve ser criticada pois, sem a existência 
de prejuízo não haveria razão para se postergar o contraditório402.

No mesmo sentido, Leonardo Greco defende que a concessão de liminar antes 
da ouvida do réu na tutela da evidência depende sempre da existência de risco, ain-
da que a literalidade do caput do art. 311 dispense o requisito da urgência. Essa seria 
uma maneira de interpretação conforme do referido instituto aos ditames constitu-
cionais403. Isso porque, segundo o autor, somente o perigo iminente de lesão grave 
ou de difícil reparação a bem da vida de especial valor pode justificar a postergação 
do exercício do direito de defesa.

Há ainda a ideia de que a antecipação liminar sem urgência é situação mui-
to excepcional e que, portanto, exige especial demonstração da plausibilidade do 
direito404. No mesmo sentido, Alexandre Câmara destaca a excepcionalidade da 
tutela de evidência liminar, propondo que se exija sempre uma demonstração muito 

constitucional’. É situação bem aceita de preponderância do princípio da efetividade do direito mate-
rial pelo processo sobre os do contraditório e da ampla defesa. Por isto mesmo é correto entender que 
a hipótese envolve mera postergação (adiamento) do contraditório, não sua eliminação”. (BUENO, 
Cássio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei 
n. 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 226).
402 “Ao que nos parece, a opção do legislador em possibilitar a liminar inaudita altera parte em algumas 
situações de tutela de evidência, deve ser criticada. Não havendo risco de dano ou de inutilidade do 
processo, não vemos razão para que o juiz conceda liminar sem a oitiva do réu. Sem a existência de 
“prejuízo”, não há porque postergar o contraditório para um momento ulterior”. (RIBEIRO, Leonar-
do Ferres da Silva. “Tutela provisória”, in Temas essenciais do novo CPC: análise das principais alterações 
do sistema processual civil brasileiro/ Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, coor-
denadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 214.
403 “Ora, o acolhimento liminar, ainda que provisório, do pedido do autor sem o requisito da urgência 
violaria a garantia do contraditório, o que, a meu ver, impõe uma interpretação do caput e do parágrafo 
único do artigo 312 em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição, no sentido de 
que, nas hipóteses dos incisos II e III, a liminar autorizada depende concorrentemente da evidência 
do direito e da caracterização do perigo de lesão grave ou de difícil reparação”. (GRECO, Leonardo. 
“A tutela da urgência e a tutela da evidência no Código de Processo Civil de 2014/2015”, in Revista 
Eletrônica de Direito Processual – REDP, vol. XIV).
404 É o que afirma José Roberto dos Santos Bedaque: “Em suma, a tutela da evidência sem urgência 
com violação do contraditório é medida que exige especial demonstração e que não se revela como 
de fácil ocorrência (GRECO, 2014, P. 320-321). Feita essa ressalva, o dispositivo somente permite 
a concessão liminar da tutela da evidência nas hipóteses em que se vislumbra uma maior robusteza 
da plausibilidade ou qualidade do direito”. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos, in Comentários ao 
novo Código de Processo Civil/ coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 490).
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clara em juízo sob pena de, não sendo assim, ter-se exceções ilegítimas à garantia do 
contraditório prévio405.

Por outro lado, um atento olhar sobre o processo, a partir de um prisma diver-
so, mostra que a visão tradicional merece críticas. Para ela, a manutenção do status 
quo ante seria garantia de devido processo legal, já que qualquer interferência na esfera 
do direito material só poderia ocorrer após o exercício da defesa pelo réu.

Mas aqui cabe a pergunta: por que a demora do processo deve ser sempre 
suportada pelo autor? Não se estaria protegendo demasiadamente a posição do réu, 
notadamente naquelas situações em que a prova apresentada pelo autor é forte e 
relevante?

Nosso sistema processual adota certos valores fundamentais. Dentre eles, está 
justamente a garantia de paridade de tratamento das partes. É o que vem expresso 
no art. 7º do CPC/2015406, como corolário lógico dos princípios da isonomia (CF, 
art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º. LIV).

Dito isso, e considerando a hipótese do autor possuir prova robusta e idônea 
de sua alegação, não há como lhe negar o direito à obtenção de liminar, ainda que 
destituída da urgência. A isonomia e o tratamento paritário impõem, nesse caso, a 
satisfação imediata do direito do autor.

Qualquer pensamento em sentido contrário desconsidera a ideia de isonomia 
no tratamento das partes, privilegiando a manutenção do status quo e dando valor 
excessivo à busca de certeza. Afinal, porque prestigiar o possível, mas improvável, 
direito do réu quando o autor apresenta provas suficientes de que certamente ven-
cerá a demanda? Diante dessa circunstância, é lógico pensar que o Poder Judiciário 
deve tutelar o direito que já se mostra provável, ao invés de impor uma espera in-
justificada.

Observe-se como essa conclusão é lógica caso se parta de uma nova visão 
sobre o processo civil. Não se deve mais adotar o prisma conservador e tradicional, 
segundo o qual nada pode ser concedido ou autorizado antes da citação e ma-
nifestação do réu. Veja-se que não se está a desconsiderar a enorme importância 
do princípio do contraditório para o nosso sistema. Ele foi, é e continuará sendo 
fundamental ao devido processo legal. O que se propõe é a possibilidade de sua 
postecipação (mesmo nos casos divorciados da urgência), diante da ponderação dos 
valores de segurança (de um lado), paridade e efetividade (de outro).

Vale argumentar que a efetividade não pressupõe necessariamente a urgência. 
Processo efetivo é aquele que realiza, o quanto antes, o direito de quem tem razão. 
E isso deve ocorrer inclusive nos casos em que não exista periculum in mora. A téc-
nica antecipatória – e, em certos casos, inaudita altera parte – se justifica não apenas 
diante da urgência, mas também da evidência. Isso porque, como afirma Luiz Gui-

405 CÂMARA, Alexandre de Freitas. O novo processo civil brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, 
p. 171.
406 Art. 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e fa-
culdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, 
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
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lherme Marinoni, a maior probabilidade do direito do autor legitima a inversão do 
ônus do tempo no processo407.

A tutela da evidência, tal como prevista no Código de Processo Civil de 2015, 
pressupõe assim uma nova visão sobre paridade de tratamento das partes e equi-
líbrio processual. Ela exige que se observe o processo não mais apenas sob a ótica 
da segurança do réu, mas também sob o prisma do provável direito do autor. Tal 
mudança implica em deixar para trás a visão conservadora e tradicional que orien-
tava grande parte da doutrina e da jurisprudência no sistema anterior. Deixar de 
satisfazer, in limine litis, o mais que provável direito do autor é tão nocivo quanto o 
risco de eventual equívoco na decisão. Afinal, o que se busca é apenas a satisfação 
provisória do suposto direito de quem já demonstrou, quantum satis, ter grande 
probabilidade de êxito na demanda. Essa mudança de atitude, tão necessária para a 
correta interpretação das novas regras, já vem sendo proposta pela doutrina408.

A concepção clássica de devido processo legal impedia a postecipação do con-
traditório na mesma medida em que só admitia a execução após a fase de cogni-
ção409. Mas isso não mais se justifica considerando-se que o antigo ideal de proteção 
do cidadão contra o Estado (típico do processo penal) deu lugar à preocupação 
quanto à real efetividade do processo. Não só proteger, mas também realizar. Essa 
deve ser a nova concepção do processo civil.

Justamente por isso, a nova lei prevê hipóteses em que haverá presunção de 
defesa inconsistente futura410. O mais interessante é que doravante essa mera pres-

407 “Nada obstante, não há como esquecer, diante do problema da ‘demora do processo’, da impor-
tância das técnicas antecipatórias, seja em virtude da urgência ou da maior probabilidade de existência 
do direito do autor que legitime a inversão do ônus do tempo do processo. Essas técnicas, não por 
acaso voltadas para a necessidade de distribuir de forma isonômica o ônus do tempo do processo e, portanto, 
manifestações do princípio da iguladade, a princípio delineadas em 1994 com a introdução no direito 
brasileiro do instituto da antecipação da tutela, estão presentes no Código de Processo Civil, assegu-
rando tendencialmente à legislação processual civil brasileira uma posição de destaque no cenário in-
ternacional no que tange à resolução do problema ligado à demora na prestação da tutela jurisdicional 
dos direitos”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil, vol. 
1/ Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2ª ed, rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 224).
408 A propósito, defende Bruno Bodart: “Para o adequado estudo do instituto da tutela de evidência, 
é necessário identificar os motivos pelos quais, na visão tradicional, o autor não poderia obter initio 
litis o bem da vida que persegue e a que demonstrou de plano fazer jus”. (BODART, Bruno Vinícius 
da Rós. Tutela de evidência: teoria da cognição, análise econômica do direito processual e considerações sobre o 
Projeto do Novo CPC. 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 185).
409 O alerta é feito por Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Perce-
ba-se, aliás, que a impossibilidade de postecipação da ampla defesa e do contraditório é intimamente 
ligada à separação entre cognição e execução. Com efeito, se a ampla defesa e o contraditório não po-
dem ser postecipados, a execução não pode ser anterior ao término da cognição”. (MARINONI, Luiz 
Guilherme. O novo processo civil/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 31).
410 É o que conclui Daniel Mitidiero ao comentar o art. 311: “Ocorre que em algumas situações o 
legislador desde logo presume que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III). Nesses casos, em que 
a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de tutela da evidência 
liminarmente (art. 311, parágrafo único). Nos demais casos a concessão de tutela da evidência só 
pode ocorrer depois da contestação”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves Comentários ao novo 
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suposição será suficiente para a concessão liminar da tutela de evidência. Trata-se 
assim de uma aposta, com base em prova documental, de que o réu (futuramente) 
não terá como afastar os fortes argumentos trazidos pelo autor. Nessas circunstân-
cias específicas permite-se, desde logo, satisfazer quem aparentemente tem razão.

A postecipação do contraditório, nesses casos, não é inconstitucional pois ba-
seia-se na proteção de outros valores igualmente relevantes no sistema, tais como a 
efetividade411 e a própria paridade de tratamento das partes.

Vale também lembrar que o princípio da igualdade (CF art. 5º, caput) exige 
que o processo civil trate igualmente os iguais e de forma desigual os desiguais, nos 
limites de suas desigualdades, conforme clássica lição lembrada por Rui Barbosa412. 
Logo, nada justifica que um direito evidente tenha o mesmo tratamento que um 
direito meramente provável. Citando Vittorio Denti, Luiz Guilherme Marinoni 
lembra que “tratar um direito evidente e um direito não evidente de igual forma é 
tratar da mesma maneira situações desiguais”413.

Com efeito, se existem cargas distintas de probabilidade, logicamente deve 
haver tratamento legal também distinto. A concessão de liminares inaudita altera 
parte constitui assim apenas uma consequência dessa altíssima carga de probabili-
dade.

Em artigo redigido há quase vinte anos, Ovídio Baptista da Silva já defendia 
que o processo civil deve se manter fiel ao direito material. Para tanto, deve haver 
uma relação proporcional entre os procedimentos e a evidência das pretensões de 
direito material. Segundo ele, num sistema ideal de tutela jurisdicional, cada proce-
dimento deveria crescer na razão inversa do grau de evidência do direito submetido 
à apreciação judicial414. Essa é a lógica da tutela da evidência, inclusive no que diz 
respeito à sua concessão liminar.

Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini, Bruno 
Dantas, coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 797).
411 Fredie Didier Jr afasta a ideia de inconstitucionalidade da tutela da evidência liminar: “É bom que 
se ressalte que não há violação da garantia do contraditório na concessão, justificada pelo perigo ou 
pela evidência, de providências jurisdicionais antes da ouvida da outra parte (inaudita altera parte). O 
contraditório, neste caso, é deslocado para momento posterior à concessão da providência de urgência 
ou de evidência, em nome de outros bens jurídicos (como a efetividade)”. (DIDIER JR, Fredie. Curso 
de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 
Oliveira, 11ª ed, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 594).
412 “A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida 
em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha 
a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com 
desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real” 
(BARBOSA, Ruy. “Oração aos moços”, discurso de paraninfo redigido em 1920 para a solenidade de 
colação de grau dos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco).
413 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil, vol. 1/ Luiz 
Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 2ª ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 398.
414 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. “O processo civil e sua recente reforma”, in Aspectos polêmicos 
da antecipação de tutela/coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 413.
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O processo não perderá seu caráter dialógico apenas porque satisfez, de plano, 
um direito evidente. Muito pelo contrário: o contraditório e a ampla defesa estarão 
preservados na medida em que ocorrerão na sequência do procedimento, especial-
mente para o efeito de eventual reversão da decisão. A justificativa constitucional 
aqui – ao invés da efetividade pela urgência – é a efetividade pela própria evidência, 
baseada no tratamento isonômico e paritário entre as partes.

CONCLUSÕES

Diante do que foi exposto, resta claro que a tutela da evidência concedida 
liminarmente (inaudita altera parte) é plenamente constitucional. Sua justificativa 
para a postecipação do contraditório não reside na urgência, mas na evidência. E 
isso é plenamente adequado considerando-se a aplicação de outros valores igual-
mente relevantes: efetividade, isonomia e paridade de tratamento das partes.

Não se quer com isso dizer que o contraditório (cerne da garantia do devido 
processo legal) possa ser desconsiderado. Muito pelo contrário. A ampla defesa e o 
direito ao contraditório são e sempre serão garantias fundamentais para o processo 
civil justo do Estado Democrático de Direito. O que se está a dizer é que nenhuma 
garantia constitucional é absoluta, nem mesmo a do contraditório. Todas as garan-
tias constituem a expressão de valores igualmente relevantes e que deverão nortear 
a aplicação das normas infraconstitucionais em cada caso concreto.

Assim sendo, em situações específicas, em que o direito do autor mostre-se 
fortemente demonstrado por prova documental idônea e com plausibilidade evi-
dente, será possível, desde o início do processo, conceder-lhe um provimento ante-
cipatório. Tal providência não fere o direito ao contraditório, nem ignora a posição 
do réu. Apenas retarda o momento da defesa diante da presunção de que a mesma 
será inconsistente. É uma questão de lógica do sistema.

A lei processual deve buscar um equilíbrio entre celeridade e segurança jurídi-
ca, com base nos princípios igualmente relevantes da efetividade, isonomia e pari-
dade no tratamento das partes. Assim, se o autor demonstra ter um direito mais do 
que provável (evidente), por que ele não merece ser tratado de forma diferenciada 
pela lei?

Com efeito, não haveria sentido em tratar de forma igual situações desiguais. 
Justamente por isso, a lei permite que, em circunstâncias especiais (art. 311, II e III), 
seja concedida a tutela da evidência de forma liminar, antes mesmo da manifestação 
do réu.

Trata-se de uma visão nova sobre o processo, baseada em três ideias centrais. 
A primeira é a de que a manutenção do status quo também pode ser causa de pre-
juízos. A inação do juiz, ao não satisfazer desde logo o direito mais que provável, 
é nitidamente prejudicial ao sistema (por não promover uma distribuição justa do 
ônus do tempo) e à própria credibilidade do Poder Judiciário.
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A segunda é que o processo civil não se destina à mera proteção do réu. Essa é 
uma concepção antiga, decorrente das garantias que formaram o processo penal. O 
processo civil deve buscar um equilíbrio entre as partes e trata-las de forma paritária 
e isonômica, considerando sempre que o tempo é um bem e que uma das partes terá 
de suportar os custos da espera do processo415.

A terceira ideia é a de que existe outra justificativa para o adiamento do con-
traditório além da urgência: a evidência. Ou seja, ainda que o autor não precise, ele 
merece ter o seu direito evidente satisfeito desde logo.

Nesse sentido, isonomia e paridade exigem tratamento distinto para situações 
diferenciadas416. A tutela da evidência constitui, portanto, um tratamento distinto 
diante de uma situação peculiar (a alta probabilidade do direito do autor). E nesse 
sentido, sua concessão liminar é algo natural, decorrente da própria graduação dessa 
evidência.

Realizar desde logo um direito mais do que evidente nada mais é do que a 
mera aplicação das garantias de efetividade, isonomia e tratamento paritário entre 
as partes.

Mas para isso é preciso um novo olhar sobre o processo civil. É necessário 
que o operador do Direito se liberte daquelas amarras criadas para uma proteção 
absoluta e inexorável do réu. Nesse sentido, o que se propõe não é a desvalorização 
do direito ao contraditório, mas apenas a sua consideração em conjunto com outros 
valores igualmente relevantes.

Como disse Thiago de Mello, não se trata de um caminho novo, mas de um novo 
jeito de caminhar417.

415 Nesse sentido, destaca Bruno Bodart: “O tempo é um bem. O processo é um cenário de escassez: 
uma das partes terá de suportar os custos do tempo durante o seu curso. Pelo sistema atual, salvo em 
situações de urgência, essa parte será sempre o autor. Contudo, o mais razoável é que seja a parte que 
demonstrar menores chances de êxito ao final do processo. Até porque, como demonstrado, sequer a 
cognição exauriente é garantia contra o erro judiciário” (BODART, Bruno Vinícius da Rós. Tutela de 
evidência: teoria da cognição, análise econômica do direito processual e considerações sobre o Projeto do Novo 
CPC. 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 187).
416 Como já se referiu em tópico anterior, o princípio da igualdade exige que se trate de forma igual 
os iguais e de maneira desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades.
417 Do poema Vida Verdadeira, in Faz escuro mas eu canto, 17ª ed, Bertrand Brasil: São Paulo, 1999.
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XVI
O PROCESSO DELIBERATIVO NA 
FORMAÇÃO DE PRECEDENTES

Ruy Alves Henriques Filho418

A uniformização de jurisprudência surge no Código de Processo Civil como 
uma tentativa de resposta à crescente demanda por um ambiente processual estável. 
Diante da volubilidade gerada por julgamentos diferentes e por vezes, incompatí-
veis, urge-se a necessidade de formular um instrumento jurídico capaz de propiciar 
segurança jurídica aos jurisdicionados e estabilidade às decisões. E é neste contexto 
que o Brasil, filiado à Escola da Civil Law, como os demais países de tradição 
romano-germânica, busca nas bases da Common Law, inspiração para formar um 
mecanismo que propicie a tutela jurisdicional almejada. O incidente de assunção 
de competência e o incidente de resolução por demandas repetitivas ganham o pro-
tagonismo neste cenário. Contudo, cumpre-se indagar se o referido sistema poderá 
se expressar nacionalmente de forma párea aos demais países afeitos à common law. 
Como por exemplo, na necessidade de coerência unanime dos votos no resultado 
direto do processo deliberativo na formação de um precedente, ou ainda, na possi-
bilidade da decisão vinculativa ser tida como uma fonte do Direito.

A estabilidade nas relações sociais e a segurança jurídica concedida aos juris-
dicionados, devem ser objetivos do direito que, por atuar como meio de pacificação 
social deve propiciar um grau de previsibilidade às suas decisões.

A segurança jurídica vista sob o prisma da previsibilidade incute no princípio 
da proteção da confiança419 e da isonomia, ou seja, no reconhecimento do Direito 

418 Doutorando em Processo Constitucional pela Universidade de Lisboa. Mestre pela Universidade 
Federal do Paraná. Professor do Centro Universitário Curitiba e da Escola da Magistratura do Paraná. 
Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau.
419 O princípio da proteção da confiança aduz a possibilidade de defesa de posições jurídicas diante 
de mudanças inesperadas promovidas pelo Legislativo, Judiciário e pelo Executivo. Tem como propó-
sito específico a preservação da posição jurídica alcançada pelo particular e, ainda, assegurar uma con-
tinuidade das normas do ordenamento. Trata-se de um instituto que impõe freios contra um excessivo 
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como um sistema coerente que confira decisões idênticas aos casos que assim ense-
jarem, mesmo com a observância de suas peculiaridades.

Entretanto, as reiteradas mudanças decisionais configuram um cenário de ins-
tabilidade no provimento jurisdicional que contribui para a multiplicação de recur-
sos e aumento dos processos, dada a carência de um entendimento consolidado por 
parte dos tribunais. Segundo Jorge Amaury Maia Nunes: “A pluralidade de órgãos 
da jurisdição dotados da mesma competência em qualquer ordenamento jurídico é 
uma realidade incontrastável”420.

No Brasil, assim como nos demais países que seguem a civil law, ocorre essa 
miscigenação de uma anomia normativa 421 e um insulamento decisional, uma vez 
que os órgãos produzem suas decisões sem observância aos demais que assim o te-
nham feito. E nesta toada surgem julgados dispares para casos semelhantes. Deste 
modo, o Direito formal, previsto na forma abstrata, sofre uma metamorfose quando 
levada à sua aplicação efetiva pelos juízes, gerando em grande escala o problema da 
divergência jurisprudencial existente.

Assim, a efetivação de uma liberdade oriunda da Teoria da Argumentação ou 
ainda, em atenção à hermenêutica clássica, nos faz observar que o magistrado não 
é mais apenas a bouché de la loi. A pauta de conduta dos jurisdicionados não está 
exclusivamente na letra da lei. Está na lei enquanto compreendida pela doutrina e 
pelos tribunais. Aceitar, ilimitadamente, que o juiz tenha liberdade para decidir de 
acordo com a sua própria convicção acaba por equivaler a que haja várias pautas de 
condutas diferentes (e incompatíveis) para os jurisdicionados.422

E é justamente nesta aceitação indiscriminada que encontramos um cenário 
prejudicial aos operadores do direito como um todo, pois importa na configuração 
de uma loteria, na qual fatores como a sorte sobrepujam argumentações jurídicas; 
situação muito distante do ideal de justiça defendido por Ronald Dworkin423424.

Então, vemos que a credibilidade e legitimidade imputadas ao direito são afe-
tadas diante da volatilidade das decisões. É impossível prever se em uma demanda 

dinamismo do Estado que seja capaz de descortejar a confiança dos administrados. Serve como uma 
justa medida para confinar o poder das autoridades estatais e prevenir violações dos interesses de 
particulares que atuaram com esteio na confiança.
420 NUNES, Jorge Amaury Maia. Segurança jurídica e súmula vinculante. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 97.
421 É sabido que a lei não dispõe de mecanismos suficientes a abarcar todas as possibilidades nor-
mativas, pois se sabe que a codificação não acelera lado a lado a realidade social, o que, por óbvio, abre 
espaço a situações não previstas pelo legislador. Mesmo assim, no Estado de Direito, não se deve supor 
o cabimento de variação infundada de decisões de um Tribunal a outro, pois a previsibilidade das de-
cisões judiciais constitui valor moral do qual o ser humano prescinde para se desenvolver socialmente. 
In: Luiz Guilherme marinoni. A esquecida necessidade de igualdade perante as decisões judiciais e a 
falta de perspectiva para o futuro projeto do CPC. Revista Jurídica 397, novembro de 2010.
422 TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER. A uniformidade e a estabilidade da juris-
prudência e o Estado de Direito: civil law e common law. São Paulo: Revista Jurídica, n. 
384, p. 59. Out. 2009.
423 O ideal de justiça para Dworkin prevê a consideração da igualdade. A virtude soberana: a teoria 
e a prática da igualdade. Tradução Jussara Simões. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
424 A maior incidência principiológica acarretou um efeito danoso: o da ampliação do poder decisio-
nal, o chamado decisionismo, que dificulta a previsibilidade das condutas jurídicas.
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determinado posicionamento será mantido ou ignorado425 em razão dos diferentes 
e incompatíveis posicionamentos dos Tribunais a respeito do mesmo fato ou nor-
ma. Neste sentido, o que se desenvolveu no país foi um sistema que admite deci-
sões contrastantes, que estimula a litigiosidade e incentiva a propositura de ações, 
conspirando contra a racionalidade da distribuição da justiça e contra a efetividade 
da jurisdição.

A defesa de uma uniformização na aplicação do Direito é apresentada por 
doutrinadores que asseveram sua importância. Nas palavras de Araken de Assis426:

“(...) a preocupação com julgamentos uniformes para casos similares sempre 
existiu em todos os ordenamentos e épocas e interessa à ordem jurídica hígi-
da e justa, mais do que alhures, a erradicação da incerteza quanto ao direito 
aplicável às lides.”

Da mesma forma, Teresa Arruda Wambier: “para que seja preservado o 
princípio da igualdade, é necessário que haja uma mesma pauta de conduta para 
todos os jurisdicionados”427.

Deste modo, em decorrência da necessidade de adequação à dinâmica exigida 
pelas transformações sociais, e com vistas a garantir segurança jurídica e previsibi-
lidade às decisões, o Novo Código de Processo Civil normatizou a uniformização 
jurisprudencial.

E é nesta conjuntura que o artigo 926 do Código de Processo Civil dispõe 
que:

425 Nas brilhantes palavras de um voto proferido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
Humberto Gomes de Barros:
[...]. Nós somos os condutores, e eu – Ministro de um Tribunal cujas decisões os próprios Ministros 
não respeitam – sinto-me, triste. Como contribuinte, que também sou, mergulho em insegurança, 
como um passageiro daquele voo trágico em que o piloto que se perdeu no meio da noite em cima da 
Selva Amazônica: ele virava para a esquerda, dobrava para a direita e os passageiros sem nada saber, até 
que eles de repente descobriram que estavam perdidos: o avião com o Superior Tribunal de Justiça está 
extremamente perdido. Agora estamos a rever uma Sumula que fixamos há menos de um trimestre. 
Agora dizemos que está errada, porque alguém nos deu uma lição dizendo que essa Súmula não devia 
ter sido feita assim.
Nas praias de Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que uma enorme boia, cheia de 
pessoas é arrastada por uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas mon-
tadas no dorso da boia. Para tanto, a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas de 
quase noventa graus. O jogo só; termina, quando todos os passageiros da boia estão dentro do mar. 
Pois bem, o STJ parece ter assumido o papel do piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar 
os jurisdicionados
426 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 3 ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1005 p. 
805.
427 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: 
civil law e common law. São Paulo: Revista de Processo., v. 34, n. 172, p. 121-174, jun. 2009, p. 144.
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Art. 926 Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la es-
tável, íntegra e coerente.
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento 
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua 
jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às 
circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Assim, observa-se o dever de propiciar unidade à aplicação do direito, con-
seguida por meio da conjunção de forças entre as Cortes de Justiça que possuem 
a incumbência de zelar pela aplicação isonômica do Direito e as Cortes Supremas 
que darão a unicidade almejada por meio dos precedentes428.

A edição de Súmulas se consubstancia em um: “enunciado de um tribunal 
acerca de suas decisões, e não uma decisão que se qualifica como precedente”.429 
Assim, as súmulas são utilizadas pelos tribunais superiores e locais sem necessaria-
mente se tornar um precedente.430 Entretanto, o enunciado de súmula deve estar 
apoiado em precedente e com este ter estreita relação, não podendo afastar-se das 
circunstâncias fáticas que lhe deram ensejo.

Neste ponto faz-se importante distinguir os conceitos de precedente, súmula 
e jurisprudência, que, não rara as vezes, são usados de forma desarmônica. Por meio 
da súmula edita-se um enunciado que auxiliará a aplicação escorreita do direito 
invocado no caso concreto.431 Já os precedentes são institutos de competência dos 
tribunais superiores provenientes de justificação de decisões gerais.432 E, por fim, 
a jurisprudência vinculante, aduzida no artigo 927 no Código de Processo Civil, 
que é proveniente das decisões das Cortes de Justiça433, estará presente quando do 
acórdão que for prolatado em resolução de demandas repetitivas ou em incidentes 
de assunção de competência, houver uma ratio decidendi generalizada.

O mencionado artigo 927 inova ao editar o efeito vinculante aos juízes e tri-
bunais, quando de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle 

428 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Có-
digo de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
429 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. P.216-217
430 A esse respeito, nota-se que o Código de Processo Civil inova ao exigir observância às súmulas 
gerais (artigo 130-A) , considerando não fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado 
invocado pela parte não demonstrando a distinção no caso em julgamento (artigo 489, § 1º, V). 
Nesse quadro vê-se uma tutela jurisdicional mais ágil, como quando na dispensa de remessa necessária 
quando a sentença estiver baseada em súmula ou na dispensa de caução na execução provisória quando 
também baseada em súmula – artigos 496, § 4º, I e 521, VI, respectivamente.
431 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Có-
digo de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
432 Neste âmbito compete a observação de que atualmente, o conceito de precedente encontra-se 
expandido, uma vez que há a possibilidade do seu uso em decisões de Cortes de Justiça, como nos 
casos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e nos casos de Incidente de Assunção de 
Competência (artigo 927 do Código de Processo Civil).
433 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas: do controle à interpretação, da 
Jurisprudência ao Precedente. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2013. p. 29-32.
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concentrado de constitucionalidade, de enunciados de súmula vinculante, de acór-
dãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas re-
petitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos, dos 
enunciados e súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria 
infraconstitucional.

Logo, ao julgador incumbe o dever de observar a ratio decidendi contida nos 
precedentes não qualificados, de forma que, a sua não observância poderá incutir em 
reclamação a ser ajuizada no tribunal que proferiu a decisão vinculante. Da mesma 
maneira, a orientação do plenário ou órgão especial poderá constituir precedente.

Caso haja discrepância entre o caso concreto e o aventado na decisão que 
originou o precedente, poderá ser aplicada a técnica de distinção, devidamente fun-
damentada pelo juiz ou tribunal.

Embora a sistematização proposta traga estabilidade, coerência e integridade 
às decisões judiciais, é possível que haja alteração de enunciado de súmula, jurispru-
dência ou tese firmada em casos repetitivos; porém, a reforma obedecerá requisitos 
específicos com a permissão do amicus curiae e a realização de audiências públicas. 
O parágrafo 3o do artigo 927 prevê a modulação dos efeitos derivados na mudança 
de entendimento.

Neste diapasão, a delimitação do escopo do incidente de assunção de compe-
tência (IAC) aos casos em que houver relevante questão de direito e grande reper-
cussão social434, porém sem repetição em múltiplos processos, concede uma trata-
mento pormenorizado na consecução da desejada uniformização, uma vez que o 
instituto conduz a uma manobra de deslocamento de competência de um órgão co-
legiado menor (fracionário), para um maior (seção, câmaras, órgão especial, pleno).

Com a pretensão de prevenir ou dirimir controvérsias, vinculando os membros 
do tribunais e os juízes a eles submetidos, a prerrogativa para propor o IAC é do 
relator 435 do recurso ou da ação de competência originária do respectivo juízo. As 
normas para o julgamento são delimitadas pelo regimento interno de cada tribunal, 
sendo comum que a escolha do órgão de composição seja abrangente e represen-
tativa, respeitada a especialidade na matéria objeto do incidente de assunção de 
competência.

Desta feita, constata-se que o acórdão decorrente do julgamento no IAC 
formará um precedente obrigatório que direcionará as decisões de futuras causas 
correlatas. Neste quesito, aponta Marinoni436, que não é o dispositivo acórdão pro-
priamente dito que formará o precedente, mas sim sua ratio decidendi.

E é neste contexto que visualizamos a aproximação do sistema jurídico brasi-
leiro com as bases da common law, pois o precedente oriundo do IAC é sintetizado 

434 Cumpre-se ressaltar a abertura contextual dos termos “relevante questão de direito” e “grande 
repercussão social”, que, por ser conceitos jurídicos indeterminados devem ser analisados casuistica-
mente. Nas palavras de Didier Jr., Braga e Oliveira (2015, p.330): “compostos por termos vagos, de 
acepção aberta”.
435 A propositura pode ser feita de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da parte.
436 MARINONI, Luiz Guilherme. Julgamento nas Cortes Supremas: precedente e decisão do 
recurso diante do novo cpc. 2ª tiragem – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 78.
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a partir de um julgamento de um caso concreto que servirá como fundamento e 
orientação para resoluções de futuros casos afins (muito próximo de sistema inglês). 
Logo, o precedente derivado do IAC é muito mais afeito à common law, do que as 
súmulas, que por vez são abstratas e genéricas e se substancializam na aplicação de 
enunciados e ementas, não analisando a ratio decidendi de modo específico.

Desde modo, o incidente de assunção de competência integra o microssistema 
de formação concentrada de precedentes judiciais e sua maior relevância consiste 
justamente fixação de tese sobre ponto controvertido, pois otimiza a prestação juris-
dicional, seja no âmbito quantitativo (redução de processos), quanto no qualitativo 
ao propiciar celeridade e segurança jurídica ao julgamento de causas congêneres.

Agora, se a questão apresentar múltipla repetição, o incidente cabível é o IRDR 
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), que, assim como o IAC possui 
o condão de proteger a segurança jurídica e a isonomia. Objetivando combater a 
massificação de processos e promover a unidade do direito e a igualdade entre os 
jurisdicionados437, o IRDR é uma inovação do Código de Processo Civil de 2015.

O referido instituto tem inspiração no Musterverfahren438 do direito alemão 
e busca, como depreende-se da própria nomenclatura, auxiliar na litigiosidade de 
demandas repetitivas por meio de uma cisão cognitiva, ou seja, um incidente no 
qual “são apreciadas somente questões comuns a todos os casos similares, deixando 
a decisão de cada caso concreto para o juízo do processo originário”439, que aplicará 
o padrão de acordo com as exigências fático- probatórias.

A questão controvertida poderá ser de mérito ou processual, sendo imprescin-
dível que seja unicamente de direito e que haja efetiva repetição da demanda nos 
tribunais440. Neste ínterim, após dimensionada a fundamentação padrão no acór-
dão, caberá sua aplicação dialógica.

Embora o IRDR vise à proteção da segurança jurídica e da igualdade dos 
jurisdicionados contra à arbitrariedade decisional, o instituto não configura um en-
gessamento da jurisprudência, uma vez que é plenamente possível que a tese jurídi-
ca usada como referencial seja revisada de acordo com a necessidade.

Assim, depreende-se do esposado, que tanto o IAC quanto o IRDR objeti-
vam conferir maior estabilidade e previsibilidade às decisões, evitando a exacerbada 
divergência interpretativa. Desta forma, há uma diminuição da quantidade e no 

437 AMARAL, Guilherme Rizzo. Efetividade, segurança, massificação e a proposta de um “inci-
dente de resolução de demandas repetitivas.”. RePro 196, São Paulo: E São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011. p.237-275.
438 Lei que fora concebida a princípio como instrumento restrito aos litígios oriundos do mercado de 
capitais, com o exaurimento estipulado para o prazo de cinco anos. A proposta era inserir no processo 
um incidente que a partir do julgamento de uma causa modelo, estipularia um padrão decisórios para 
posteriores casos similares.
439 THEODORO JR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo 
Código de Processo Civil: Fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: GEN Forense, 2015. p. 
378.
440 O IRDR não poderá ser instaurado de forma preventiva, ou seja, de forma a sanar potencial 
multiplicação processual, sendo necessária a comprovação dos processos em curso contendo a mesma 
controvérsia .
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tempo dos processos, encerrando a pulverização de demandas análogas. Ganha-se 
em celeridade e eficiência processual.

De modo adicional, e com vistas a garantir a segurança jurídica por meio da 
autoridade dos precedentes em primeiro grau, o Código de Processo Civil brasileiro 
possibilita a rejeição liminar de ação idêntica.441 Muito embora não haja disposi-
ção acerca do tema no código, é presumível a necessidade de que o entendimento 
adotado na improcedência esteja em consonância com os tribunais, a fim de não 
encetar um desserviço. No mesmo sentido, destaca-se a adoção da tutela de evi-
dência, que permite a concessão da tutela dispensado o risco de dano irreparável ou 
de difícil reparação quando a matéria tratada for unicamente de direito e houver 
jurisprudência firmada naquele sentido ou súmula vinculante a respeito.

Assim, é notória a busca por um ambiente jurídico estável e que proporcione 
segurança aos jurisdicionados, usando a potencialização e sistematização da juris-
prudência, ao que José Ignácio Botelho Mesquita conclui que “uniformização sem 
efeito vinculante é o mesmo que uniformização sem efeito uniformizante.”442

Entretanto, a uniformização parece perder força quando se observa a forma-
ção das decisões colegiadas; aquelas justamente indicadoras do sistema vinculante, 
uma vez que a unanimidade de votos é tema controverso no sistema jurídico na-
cional. O artigo 942443 do Código de Processo Civil, por exemplo, amplia a cole-
gialidade quando houver divergência no julgamento, fato que nos faz perquirir sob 
a imprescindibilidade da coerência unanime dos votos no processo deliberativo na 
formação de um precedente. Explica-se: embora o instituto da ampliação da cole-
gialidade (cunho corretivo) e a uniformização de jurisprudência (cunho preventivo) 
difiram entre si, a diretriz resulta em uma miscigenação do ímpeto vinculante do 
precedente com o contraditório material. Desta feita, o ponto nevrálgico se assenta 
no ponto de estabelecer o sistema deliberativo adequado para a implementação de 
um precedente.

441 Art. 285-A do Código de Processo Civil: Quando a matéria controvertida for unicamente de 
direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, 
poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente pro-
latada.
442 RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO. Súmula vinculante e EC N. 45/04: re-
forma do judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 702.
443 Art. 941. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento 
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, a serem convocados nos termos previa-
mente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão 
do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas 
razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos 
de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do 
julgamento.
§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime 
proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; neste caso, deve o seu prosseguimento 
ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.
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O cerne do embate consiste na árdua existência de parâmetros decisórios an-
tagônicos, que acaba por enredar ou até impedir a padronização de julgamentos. 
Neste quesito é importante abalizar a possibilidade da melhor resposta correta, 
instrumento formulado por Ronald Dworkin444 e descrito por Cattoni de Oliveira 
como:

“fundamentalmente, a tese da única resposta correta não trata de afirmar que, 
semanticamente, qualquer juiz chegaria a uma mesma resposta, nem mes-
mo há uma exigência para se chegar, ainda que aproximadamente, a uma 
solução ideal. A tese da única resposta correta é, sobretudo, uma questão de 
postura ou atitude, definidas como interpretativas e autorreflexivas, críticas, 
construtivas e fraternas, em face do Direito como integridade, dos direitos 
individuais compreendidos como trunfos na discussão política e do exercício 
da jurisdição por aquele exigida; uma questão que, para Dworkin, não é me-
tafísica, mas moral e jurídica.” 445

Assim, reitera-se a importância central de compreender o método deliberativo 
dos tribunais. Centralidade esta que deve conceder permeabilidade jurisdicional e 
não servir de base para suposições metodológicas. Neste sentido, é fundamental 
entender que embora o sistema da Common Law estabeleça a unanimidade de votos 
como elemento da formação de um precedente; no sistema pátrio, o desacordo nas 
decisões colegiadas não pode ser visto como um problema de falta de integridade 
e estabilidade. Isso porque o dever de integridade446 não pode originar a assunção 
de compromissos pragmáticos oriundos de posicionamentos falsamente unânimes.

Hübner Mendes assim preceitua:

“A articulação colegiada é um método complexo de deliberação. Está orien-
tado para o consenso, mas não depende dele. Lida com a tensão entre as 

444 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. 
p. 82.
445 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Teoria da Constituição. Belo Hori-
zonte: Initia Via, 2012. p. 165-166.
446 Para Ronald Dworkin o ideal da integridade é uma máxima a ser seguida. O Estado 
deve agir segundo um conjunto único e coerente de princípios, que ensejem o reflexo dos 
princípios perseguidos pela sociedade como um todo, ainda que tal sociedade seja marcada 
pela pluralidade. Trata-se a integridade de exigir do Estado, assim como se exige das rela-
ções com particulares, que se pautem pela equidade, justiça e decência, mesmo que a con-
cepção desses atributos sofra variáveis de acordo com os agentes. A integridade é requisito 
prévio da civilização, que não se confunde com a justiça e a equidade, mas desmembra-se 
em facetas específicas ao lado de ambos os atributos. No mesmo sentido, o autor desdobra 
o Princípio da Integridade em dois subprincípios: o primeiro, o princípio da integridade na 
legislação, incita os que criam o direito que o mantenham coerente com os seus princípios 
basilares; o segundo, o princípio da integridade no julgamento, exige dos responsáveis por 
decidir o que é a lei que o façam de modo sistêmico e coerente. In: O Império do Direito. 
São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 202-203.
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promessas epistêmicas e comunitaristas, bem como com as razões de segunda 
ordem para a obtenção da unanimidade. Julgadores têm o encargo de enca-
minhar uma solução autoritária para o caso, de converter posições individu-
ais em um pronunciamento institucional, sem suprimir os desacordos. Para 
desincumbir-se da sua responsabilidade deliberativamente, os juízes devem 
atentar para quatro virtudes: a colegialidade, a empatia, a modéstia cognitiva 
e a ambição cognitiva.”447 (tradução livre)

Logo, defende-se a existência de formação de precedentes em decisões não 
unânimes, em um sistema democrático, que, por sua acepção colaborativa, está 
aberto a deliberações. Contudo, é inquestionável que haja uma transparência que 
abarque não só os membros do colegiado judicial, mas também sua relação com es-
feras externas de debate público e realização do direito e da política. Neste ínterim, 
a existência do contraditório se faz mister para a adequada percepção das dissonân-
cias dos votos proferidos e a constatação das peculiaridades da ratio decidendi. O 
dever de uma fundamentação profunda (artigo 489 do CPC), bem como o recente 
incremento do contraditório substancial (artigo 10 do CPC), acabam por auxiliar 
a concepção de um precedente legitimamente brasileiro e nascido das nossas dife-
renças culturais.

Em um regime social pluralista é comum a presença de divergências448 em 
atos decisórios, ainda mais na esfera judicial. Portanto, é fundamental debater sobre 
até que ponto o senso de praticidade processual (decorrente da força simbólica de 
decisões unânimes) deva suplantar a exigência democrática de transparência. Neste 
aspecto, também se faz importante rever se o Brasil deve importar a unanimidade 
de votos para a formação de precedentes da Common Law, ou pensar em um mo-
delo de valorização das divergências, por meio de um aparato processual legítimo 
e adequado com responsabilidade para a assimilação, avaliação e reconstrução dos 
precedentes judiciais.

Cavalcanti de Alencar vislumbra que a questão da segurança jurídica não deve 
se desligar da hermenêutica, uma vez que não perfaz noção definida de maneira cô-
moda, simplificando o trabalho do jurista, mas embasada em sério esforço herme-

447 HÜBNER MENDES, Conrado. Constitutional courts and deliberative democracy. Oxford: 
Oxford University Press, 2014. P.128.
448 Jeremy Waldron assim descreve as divergências: nós não apenas discordamos sobre a existência 
de Deus e o significado da vida; nós discordamos também sobre o que conta como termos justos de 
cooperação entre pessoas que discordam sobre a existência de Deus e o significado da vida. Nós dis-
cordamos sobre o que devemos uns aos outros no tocante a tolerância, paciência, respeito, cooperação 
e auxílio mútuo. Liberais discordam dos conservadores; socialistas discordam dos economistas de 
mercado; o partido da liberdade discorda do partido da comunidade, e ambos discordam do partido 
da igualdade; feministas discordam daqueles que querem que o governo proteja os “valores familia-
res”; defensores desesperados do Estado de Bem Estar Social discordam dos oponentes triunfantes 
da tributação; e pragmáticos e utilitaristas discordam daqueles que pensam que a tarefa do direito é 
vindicar ordem, retribuição e punição. In: WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford: 
Oxford University Press, 1999.
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nêutico. A segurança jurídica atrela-se à fundamentação da decisão judicial diante 
do caso concreto449.

No mesmo sentido Habermas salienta que:

“Não basta transformar as pretensões conflitantes em pretensões jurídicas e 
decidi-las obrigatoriamente perante o tribunal, pelo caminho da ação. Para 
preencher a função socialmente integrado na da ordem jurídica e da preten-
são da legitimidade do direito, os juízos emitidos tem que satisfazer simulta-
neamente às condições da aceitabilidade racional e da decisão consistente450.”

Desta forma, um Estado Democrático de Direito que pretenda uniformizar 
suas decisões ao mesmo tempo em que assegure e garanta a efetivação dos direitos 
fundamentais, - como forma também de realização da própria democracia - ne-
cessita observar preceitos constitucionais. A abertura ao diálogo com permissibi-
lidade de decisões não unânimes é indispensável neste processo, e sua utilização 
deve ser concebida como ferramenta de um método adequado de argumentação e 
não de falta de integralidade. A própria temática de estabilização que visa confe-
rir segurança e preservação da jurisprudência constitui elemento indissociável das 
divergências em um processo democrático, pois permite a existência de um fluxo 
deliberativo com revisões constantes e co-formulações de alternativas conclusivas.

A divergência argumentativa deveria ser utilizada para a busca da completu-
de do sistema, posto que na visão de Alexy, os “sistemas jurídicos como um todo 
formulam necessariamente a pretensão à correção”.451 O modelo hermenêutico de 
argumentação esposado pelo autor seria o mais adequado para a criação de um 
substrato de precedente judicial vinculante, uma vez que os julgadores deveriam en-
frentar as decisões como peças do sistema como integridade e com isso, responder 
aos postulados da reflexibilidade, coerência e completude.

Nesta esteira, Michele Taruffo revela que a argumentação necessária para a 
produção deliberativa dos precedentes se ligará obrigatoriamente ao controle da 
substancialidade do julgado por meio dos pontos explicitados e justificados do jul-
gado. Aqui pode-se encontrar a similitude com o elemento da ratio decidendi.452 

449 Cavalcanti Alencar apud José Augusto delgado. A Imprevisibilidade das Decisões Judiciárias 
e seus Reflexos na Segurança Jurídica. Disponível em:<https://www.stj.gov.br/.../A% 20IMPRE-
VISIBILIDADE%20DAS%20DECISÕES>. Acesso em: março 2017. Sítio do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil.
450 HABERMAS Jürgen. Direito e Democracia: entre a facticidade e validade. Volume 
I.2. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010.
451 ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Sao Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 46.
452 Per essere davvero giustificata la decisione deve esserlo in modo completo. Non solo la scelta e 
l’interpretazione delle norme applicate debbono essere sorrette da buoni argomenti. Anche il giudizio 
sul fatti deve essere fondato sugli elementi di prova per il tramite di inferenze logicamente valide e 
controllabili. La “logica del giudizio di fatto” non è solo uno strumento euristico; essa è anzi principal-
mente uno strumento di controllo sull’attendibilità del giudizio di fatto. Gli apprezzamenti discrezio-
nali e i giudizi di valore che condizionano la decisione vanno esplicitati e giustificati: standards, criteri, 
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De qualquer modo, não seria exagerado rogar aos julgadores, maior observância ao 
sistema da integridade ou mesmo da universalidade revelados por Klaus Günther, 
preservando, assim, os valores intrínsecos do julgado.453

Com a aplicação desta medida, estar-se-ia preservando a qualificação dos pre-
cedentes, atribuindo-lhes vinculatividade e obrigatoriedade. Sugere-se a observân-
cia dos seguintes passos para a realização da pretendida obrigatoriedade:

a) para que exista a formação de um precedente, o julgado deve ser rico a pon-
to de fazer o esgotamento discursivo acerca do tema tratado. Por isso, raramente 
um primeiro julgado acerca de determinada matéria é hábil a formar precedente, a 
menos que abarque minuciosamente toda a discussão inicialmente possível sobre 
o assunto;

b) ao formar determinado precedente, o tribunal deve analisar também o his-
tórico envolvendo aquela temática, de modo a inseri-lo no contexto fático ou mes-
mo excluí-lo, ante sua incongruência;

c) o tribunal formador de precedentes deve ter um compromisso com suas de-
cisões anteriores, independentemente de estar atrelado pelo efeito vinculativo dos 
mesmos, não podendo modificá-las por meros ensejos subjetivos;

d) em que pese a obrigatoriedade dos tribunais inferiores e juízos singulares 
em aplicar os precedentes dos tribunais superiores, tal aplicação não pode se dar 
de forma mecânica. O juiz deve demonstrar que o contexto enseja a aplicação de 
determinado precedente.

Assim, considerando o que foi revisto, a ferramenta em formação – preceden-
tes vinculativos – pode alcançar de forma utilitária seu mister. Contudo, a trans-
formação do hábito individualista de julgamento deve seguir na mesma linha de 
evolução e adaptabilidade do direito que, sem dúvida, apresenta um concurso de 
tradições e institutos universais que buscam a efetivação do direito fundamental à 
prestação jurisdicional efetiva e uniforme.
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XVII
OS CONTORNOS JURÍDICOS DA 

RECLAMAÇÃO APÓS O ADVENTO 
DA LEI 13.256/2016

Sandro Marcelo Kozikoski454

A IMPLANTAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

E A NORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO PELO CPC 2015.

No Brasil, a reclamação constitucional surgiu atrelada à teoria dos poderes im-
plícitos, absorvida do constitucionalismo norte-americano, com o objetivo de res-
guardar a eficácia dos pronunciamentos da Corte Suprema455, construída como um 
desdobramento de suas prerrogativas constitucionais.

Com o advento da Constituição de 1988, o seu cabimento foi nivelado para 
fins de preservação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (CF, 
art. 102, I, letra “l”) e ainda do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, letra 
“f ”), restando contemplada no rol das competências originárias dessas Cortes. A 
EC 45, ao seu turno, estendeu-lhe o uso para eventuais hipóteses de inobservância 
do conteúdo de súmula vinculante (CF, art. 103-A, § 3º).

Pode-se presumir que diante do comportamento recalcitrante de certos esca-
lões do Judiciário quanto à observância dos precedentes e das decisões proferidas no 
contencioso constitucional, instituiu-se o manuseio da reclamação constitucional com 

454 Doutor em Direito das Relações Sociais – UFPR. Prof. Adjunto de Direito Processual Civil da 
UFPR. Ex-Professor da Faculdade Nacional de Direito (FND) - UFRJ. Membro do Instituto dos 
Advogados do Paraná (IAP) e do Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP. Membro da 
Comissão de Estudos Constitucionais da OAB-PR. Advogado Pansieri & Kozikoski Advogados.
455 Ao tratar da mudança realizada no Regimento Interno do STF em 02.10.1957, Egas Dirceu 
Moniz de Aragão destacou que: “No Supremo Tribunal Federal, também, recentemente, sob o nome 
de reclamação, foi introduzida a correição parcial com a finalidade precípua de coibir a interferência 
da justiça local em suas decisões” (ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. A correição parcial. Curitiba: 
Editora Litero-Técnica, 1958. p. 108).
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objetivo precípuo de preservar a autoridade das Cortes Superiores456, afastando-a de 
outros institutos com nomenclatura similar457.

Com a vigência do CPC 2015, as hipóteses de cabimento do instituto foram 
ampliadas, alcançando inclusive a defesa da competência e autoridade dos Tribunais 
de 2º grau458.

LEGITIMIDADE PARA DEFLAGRAÇÃO.

Apesar de consagrada na Constituição de 1988 como meio expedito para ga-
rantia das decisões das Cortes Superiores, em um primeiro momento, ao menos no 
Supremo Tribunal Federal, a reclamação passou a ser aceita apenas em proveito dos 
órgãos com legitimidade ativa para o desencadeamento do controle concentrado. 
Com isso, os demais possíveis interessados na prevalência da decisão exarada no 
contencioso constitucional foram de certa forma alijados do emprego da reclama-
ção e, por via de consequência, a eficácia erga omnes estava mais imbuída de traços 
retóricos do que propriamente alcance prático. Entretanto, por ocasião do julgamen-
to da Reclamação 397 (DJU 21.05.1993)459, “o Supremo Tribunal Federal passou a 

456 Teori Albino ZAVASCKI defende que a reclamação pode ser considerada a nota dis-
tintiva entre o efeito vinculante e a eficácia erga omnes: “Há dificuldade em estabelecer, 
com precisão, o que é efeito vinculante e o que o diferencia da eficácia erga omnes. É que, 
conforme anotou o Ministro Moreira Alves, ‘a eficácia contra todos ou erga omnes já signi-
fica que todos os juízes e tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, estão vinculados 
ao pronunciamento judicial’. Nos países da Europa em que tais institutos são adotados, 
considera-se o efeito vinculante uma qualidade da sentença que vai além das suas eficácias 
comuns (erga omnes, coisa julgada, efeito preclusivo), ‘uma peculiar força obrigatória ge-
ral’, uma ‘qualificada força de precedente’, variável em cada sistema, extensivo, em alguns 
deles, ao próprio legislador. É esse o sentido que melhor se adapta ao sistema brasileiro: o 
efeito vinculante confere ao julgado uma força obrigatória qualificada, com a consequência 
processual de assegurar, em caso de recalcitrância dos destinatários, a utilização de um me-
canismo executivo – a reclamação – para impor o seu cumprimento” (ZAVASCKI, Teori 
Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2001. p. 51).
457 Essa reclamação “passou a receber, por iniciativa de MARCELO NAVARRO, esta adjetiva-
ção de constitucional, para distingui-la das demais ‘reclamações’ previstas em outras normas jurídicas, 
como, por exemplo, a reclamação trabalhista (CLT, art. 764), a reclamação no caso de presa, extravio 
de mercadorias e avarias (Código Comercial, art. 664), reclamação de qualquer do povo para alterar 
a decisão dos jurados (art. 439 do Código de Processo Penal), ou a reclamação em matéria eleitoral 
(Código Eleitoral, art. 121). E, mesmo no Supremo Tribunal Federal, as reclamações relativas às atas 
das sessões de julgamento, previstas no Regimento Interno” (REIS, Palhares Moreira. Reclamação 
constitucional e súmula vinculante, Brasília: Editora Consulex, 2010. p. 34-35).
458 “A previsão tem alcance prático significativo, em especial quanto aos tribunais de segundo grau. 
Para os tribunais de justiça, já não será mais necessária a previsão de cabimento nas Constituições 
Estaduais, e para os tribunais regionais federais dispensa-se uma previsão expressa nesse sentido na 
Constituição Federal” (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Ob. Cit., p. 521).
459 EMENTA: “RECLAMAÇÃO - GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO PRO-
FERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE - EXCEPCIONALIDADE DO SEU CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 
LEGITIMIDADE ATIVA - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O ajuizamento de ação direta de 
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decidir que poderiam ajuizar reclamação aqueles entes e órgãos que, apesar de não 
terem sido parte na ADIN em cuja decisão fundamenta-se a reclamação, fossem 
titulares de legitimidade concorrente para requerer ação idêntica, entendimento 
este consolidado pela EC 3/93, que introduziu no sistema de controle abstrato de 
constitucionalidade de lei ou de atos normativos federais a ação declaratória de 
constitucionalidade, a cujas decisões são atribuídos efeitos vinculantes (CF, art. 102, 
I, ‘a’, e § 2º)”460.

Com o advento da Lei n.º 9.868/99, o STF alargou o cabimento da recla-
mação constitucional, admitindo o seu emprego em favor de todos aqueles que 
possam se deparar com decisões contrárias ao entendimento sufragrado pela Corte 
Suprema. Desde então, observou-se ainda discussão paralela acerca de seu empre-
go, atrelada aos limites objetivos da coisa julgada. Era possível discutir ainda se a 
reclamação se voltava à preservação dos motivos ou fundamentos determinantes da 
decisão negligenciada ou se permaneciam adstritos à parte dispositiva do comando 
decisório.

Por fim, na forma regulamentada pela Lei 13.105/2015, a reclamação pode 
ser formulada pela parte interessada ou ainda pelo Ministério Público. No caso de 
ato contrário a enunciado de súmula vinculante, dar-se-á o seu emprego por todos 
aqueles que se sintam atingidos pelo desrespeito ao posicionamento externado pelo 
Supremo Tribunal Federal.

NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMAÇÃO.

Muito já se discutiu acerca da natureza jurídica da reclamação461, mas talvez 
seja possível afirmar que a sua conformação não pode assumir uma condição única 
diante da evolução da legislação que tratou do tema. Sob essa perspectiva, dar-se-

inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, faz instaurar processo objetivo, sem par-
tes, no qual inexiste litígio referente a situações concretas ou individuais. A natureza eminentemente 
objetiva do controle normativo abstrato afasta o cabimento do instituto da reclamação por inobser-
vância de decisão proferida em ação direta (Rcl 354, Rel. Min. CELSO DE MELLO). (...) A expres-
são ‘parte interessada’, constante da Lei n.º 8.038/90, embora assuma conteúdo amplo no âmbito do 
processo subjetivo, abrangendo, inclusive, os terceiros juridicamente interessados, deverá no processo 
objetivo de fiscalização normativa abstrata, limitar-se apenas aos órgãos ativa ou passivamente legiti-
mados a sua instauração (CF, art. 103). Reclamação que não é de ser conhecida, eis que formulada por 
magistrados, estranhos ao rol taxativo do art. 103 da Constituição” (STF – Pleno - Recl. 397 – Rel. 
Min. Celso de Mello – j. 25.11.1992 – DJ 21.05.1993).
460 DAL MONTE, Douglas Anderson. Reclamação no novo CPC e garantia das decisões dos tri-
bunais, In Panorama atual do Novo CPC / Coordenação Paulo Henrique dos Santos Lucon e Pedro 
Miranda de Oliveira, Florianopolis: Empório do Direito, 2016. p. 83.
461 Leonardo Lins MORATO, em estudo detalhado acerca do assunto, ressalvou que: “Há outros 
vários posicionamentos a respeito da natureza jurídica da reclamação: para Orozimbo Nonato, re-
médio incomum; para Moniz de Aragão, incidente processual; para Frederico Marques, medida de 
desdobramento das atribuições jurisdicionais conferidas ao Supremo e ao STJ; para Ada Pellegrini 
Grinover, garantia especial, decorrente do direito de representação e de petição, baseando-se na opi-
nião do Min. Nelson Hungria; para Dinamarco, remédio processual. Houve quem afirmasse o que 
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-ia a necessidade de visualizá-la por fases de sua implantação. Ou seja, a previsão 
da reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não permite 
sua equiparação ao regime jurídico deduzido das mudanças contempladas no texto 
constitucional e, agora, mais recentemente, à fase de sua regulamentação pelo CPC 
2015 (Lei 13.105/2015)462. Atente-se ainda que o Código de Processo Penal Mi-
litar ainda faz menção ao cabimento de reclamação dirigida ao Superior Tribunal 
Militar, definindo-a como “recurso”.

Ulisses VIANA observa que não se trata de ação, recurso ou incidente processual, 
“mas sim uma expressão ou manifestação do direito de petição (alínea a do inciso 
XXXIV do art. 5º da Constituição de 1988), conforme já acentuou o Supremo Tri-
bunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.212/CE”463. De qualquer 
forma, ressalvados entendimentos diversos, antes mesmo do advento do CPC 2015, 
a reclamação vinha sendo equiparada à condição de ação, “tendo em vista o atual 
contexto político (também, social e econômico) e a estrutura jurídico-normativa vi-
gente, em que a reclamação foi alçada ao nível constitucional, com expressa previsão 
na Carta Política”464.

Para os fins que interessam ao presente trabalho, oportuno acrescentar ain-
da que a Lei 13.105/2015 enquadrou a reclamação no capítulo IX, do Título I, 
do Livro III do NCPC, situando-a como meio impugnativo autônomo das decisões 

a reclamação não é, como o fez Dinamarco, dizendo não se tratar de recurso; também, no mesmo 
sentido, Ovídio Baptista e Nelson Nery Jr.. Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por sua vez, enalteceu 
a sua dúvida, como ocorreu em muitos outros, ao dizer que ‘trata-se de instituto complexo, cujo perfil 
transparece do texto em exame [no caso, a Constituição]” (MORATO, Leonardo Lins. A reclamação 
e a sua finalidade para impor o respeito à súmula vinculante. In Reforma do judiciário: primeiros 
ensaios críticos sobre a EC n.º 45/2004 / Coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et. al.], 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 394-395).
462 Ao analisar o tema, Luiz Guilherme MARINONI e Daniel MITIDIERO classificaram o insti-
tuto a partir das fases ou momentos de seu emprego: “No que agora nos interessa, a reclamação é uma 
ação constitucional que visa à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102 I, l, 
da CF). Em suas origens mais remotas, aflora da supplicatio do período da cognitio extra ordinem do di-
reito romano e das sopricações, querimas ou querimônias do antigo direito português. Quanto ao direito 
luso-brasileiro mais recente, tem símile no agravo de ordenação não guardada (Ordenações Filipinas, 
Livro III, Título XX, § 46, e Livro I, Titulo V, § 4º) e no agravo por dano irreparável (Regulamento 
737 de 1850, art. 669, § 15). Pode-se separar, em nossa história recente, o estudo da reclamação em 
quatro fases bem distintas: a) a primeira vai da criação do Supremo Tribunal Federal até 1957; b) a 
segunda começa em 1957, com a inserção da reclamação no Regimento Interno do Supremo e esten-
de-se até 1967; c) a terceira vai da Constituição de 1967, art. 115, parágrafo único, c, reproduzido pela 
EC 1 de 1969, art. 120, parágrafo único, c, destacando-se posteriormente a disposição contida no art. 
119, § 3º, por obra da EC 7 de 1977, que autorizava o Regimento Interno do Supremo a estabelecer o 
processo e julgamento dos feitos de sua competência originária e da argüição de relevância de questão 
federal e d) a quarta fase, que inicia com a Constituição de 1988 e os arts. 102, I, l e 105, I, f, em que 
se alude expressamente à reclamação. Passou-se da construção jurisprudencial do primeiro período, 
baseada principalmente na teoria dos poderes implícitos, à expressa previsão constitucional do insti-
tuto, tal a importância que veio a receber de nosso sistema jurídico” (MARINONI, Luiz Guilherme 
e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. p. 43-44).
463 VIANA, Ulisses Schwarz. Repercussão geral sob a ótica da teoria dos sistemas de niklas 
luhman. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 26.
464 MORATO, Leonardo Lins. Ob. Cit., p. 395.
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judiciais. Ao situá-la na categoria de ação autônoma de impugnação de ato judicial, 
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha realçam que “sua propositura exi-
ge, portanto, capacidade postulatória. Não há qualquer norma jurídica que confira tal 
capacidade às pessoas em geral para a propositura da reclamação. É preciso, por-
tanto, que a parte esteja representada por advogado regularmente constituído”465.

O TRATAMENTO DISPENSADO PELO CPC 2015.

Em sua versão sancionada, o art. 988 do CPC 2015 conferiu à reclamação sta-
tus jamais visto anteriormente. Porém, antes mesmo da sua vigência, o CPC 2015 
foi alterado pela Lei n. 13.256/2016 que, além de manter-lhe as feições consolida-
das relativas à preservação da competência dos Tribunais466 e garantia de autoridade 
de suas decisões, assegurando ainda a observância de enunciado de súmula vincu-
lante, contemplou novas hipóteses de cabimento consentâneas com a viabilização 
de um sistema de precedentes, ao dispor:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público 
para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão 
do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalida-
de; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

465 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, 
ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência ori-
ginária de tribunal / Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, 13ª ed., Salvador, Juspodivm, 
2016. p. 536.
466 “Afeitos a uma interpretação sistêmico-literal dos dispositivos supramencionados, e alegando a 
dificuldade e lentidão no acesso ao STF e ao STJ a partir da primeira instância, alguns juristas de escol 
sustentam que só caberia reclamação a esses dois tribunais. Quando muito admitem, por um princípio 
de simetria, reclamação para garantir observância de decisão ou precedente de Tribunal de Justiça em 
controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais em face de 
constituição estadual (assim, por exemplo, Edilson Pereira Nobre Jr.. Reclamação e tribunais de justi-
ça, In: Eduardo José da F. Costa et al (orgs). Reclamação constitucional, Salvador: JusPodium, 2013. 
p. 109-129). Nesse caso, em face do CPC/2015, esses respeitáveis juristas serão obrigados a sustentar 
que (a) os incs. I e II do art. 988 são válidos, desde que o vocábulo ‘tribunal’ compreenda tão apenas o 
STF, o STJ e os Tribunais de Justiça em exercício de controle abstrato de constitucionalidade local [= 
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto]; (b) o inc. III é indiscutivelmente válido [=cons-
titucionalidade total]; (c) o inc. IV é constitucional, dês que se entenda que só cabe reclamação para 
garantir a observância de precedente do STF ou do STJ em incidente de assunção de competência 
[=inconstitucionalidade parcial sem redução de texto]” (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Breves 
comentários ao Novo Código de Processo Civil /Teresa Arruda Alvim Wambier ... [et. al.], São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.200).
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IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente 
de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de compe-
tência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julga-
mento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou 
cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao 
presidente do tribunal.
§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator 
do processo principal, sempre que possível.
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da 
tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 
2016)
I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela 
Lei nº 13.256, de 2016)
II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário 
com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento 
de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as 
instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a 
decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.

É válido consignar que o cabimento da reclamação, nas hipóteses acima deli-
neadas, “não retira o interesse recursal da parte interessada, uma vez que o ajuiza-
mento de reclamação e a interposição de recurso estão fundados em diferentes cau-
sas de pedir e pedidos, entendimento este positivado no art. 7º da Lei 11.419/2006, 
aplicável sistematicamente às demais hipóteses de cabimento da reclamação”467.

HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS 

I E II DO ART. 988 DO CPC.

Conforme já ressalvado, a reclamação foi idealizada com o propósito de pre-
servar a competência dos Tribunais e ainda resguardar-lhes a autoridade e a eficácia 
de seus julgamentos. Os incisos I e II do art. 988 do CPC 2015 reforçaram tal 
funcionalidade, até porque, observa-se, hodiernamente, uma nítida inclinação pela 
racionalização e otimização da tutela jurisdicional, com ênfase para a função nomo-
filática desempenhada pelos Tribunais e Cortes Superiores, notadamente nos casos 

467 DAL MONTE, Douglas Anderson. Ob. Cit., p. 80.
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que envolvem a litigiosidade da repetição. O legislador do CPC 2015 conferiu 
ênfase aos mecanismos hábeis à formação das teses jurídicas, com a identificação 
da “ratio decidendi” emanada dos Tribunais Superiores468, reforçando-lhe o caráter 
paradigmático dessas decisões.

Portanto, são corretas as conclusões de Eduardo José Fonseca Costa, ao afir-
mar que “a reclamação não mais se direciona somente a assegurar a autoridade das 
normas individuais e concretas emanadas pelos tribunais [ = direito objetivo de baixo 
grau], mas também a amparar o próprio conjunto das normas gerais e abstratas [= 
direito objetivo de alto grau]”469. Para o autor, não se trata apenas de tutelar a autori-
dade de decisões específicas e bem delineadas, mas salvaguardar a interpretação que 
o STF e o STJ fazem das matérias que lhes são confiadas.

Caso as instâncias locais insistam em tese superada pelos Tribunais e Cortes 
Superiores, dar-se-á o uso da reclamação. Oportuno ressalvar que as posições dis-
crepantes poderão estar distanciadas do universo cognitivo daquelas Cortes, onde, 
presumivelmente, o debate foi guiado a partir da manifestação dos grupos de inte-
resses diversos, com a escolha dos melhores argumentos revelados. Diga-se de pas-
sagem, a forma responsável de divergir é identificar contornos fáticos que afastem a 
incidência da ratio decidendi. Do contrário, dar-se-á verdadeiro decisionismo, incom-
patível com os postulados do Estado Democrático de Direito e da força normativa 
da Constituição.

HIPÓTESE CONTEMPLADA NO INCISO 

III DO ART. 988 DO CPC.

O permissivo do inciso III do art. 988 do CPC reiterou o uso da reclamação 
como remédio hábil à garantia das decisões do STF, proferidas no controle de cons-
titucionalidade470. Não há verdadeira novidade no preceito em questão. Forçoso 
reconhecer que o cabimento da reclamação constitucional para preservar os funda-

468 “Nesse contexto é que se pode afirmar que a tendência para o futuro é a de consolidação do fenô-
meno da objetivação – mudança do paradigma subjetivo (caso a caso) para o objetivo (precedentes e 
decisões estranhas a determinado processo o influenciando diretamente)” (CORTES, Oscar Mendes 
Paixão. O futuro da recorribilidade extraordinária e o novo código de processo civil, In Novas ten-
dências do processo civil: estudos sobre o projeto do novo código de processo civil, Organizadores 
Alexandre Freire, Bruno Dantas, Dierle Nunes, Fredie Didier Jr., José Miguel Garcia Medina, Luiz 
Fux, Luiz Henrique Volpe Camargo e Pedro Miranda de Oliveira, Vol. III, Salvador: JusPodium, 
2014. p. 487).
469 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Ob. Cit., p. 2.204.
470 “Ou seja, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do preceito normativo, afirmada pelo 
Supremo, já não mais poderá ser questionada no caso concreto, devendo a norma ser aplicada ou não, 
segundo o que já foi por ele decidido. Quaisquer ato ou omissão praticados depois da decisão da Corte 
Suprema, contrários a ela, detêm, contudo, uma ofensa em grau mais elevado: a da desobediência ao 
comando vinculante da sentença, dando ensejo, em certas circunstâncias, à ação de reclamação” (ZA-
VASCKI, Teori Albino. Ob. Cit., p. 57).
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mentos determinantes471 (ratio decidendi) da decisão proferida em controle abstrato 
vinha sendo admitido pelo Supremo Tribunal Federal, em determinadas situações 
específicas. Com efeito, a partir do voto do Min. Maurício Correa, proferido no 
julgamento da Reclamação n.º 1.987-0/DF472 (DJ. 21.05.2004), é possível deduzir 
que os efeitos transcedentes daquele julgado foram utilizados para o julgamento de 
casos similares, como forma de preservar a autoridade da Corte. O entendimento 
em questão foi mantido no julgamento da Reclamação de n.º 2.363/PA473.

Sendo assim, o uso da reclamação dar-se-á em prol de qualquer interessado 
que tenha sido prejudicado em função da inobservância dos motivos determinantes 
que culminaram no julgado proferido pelo STF em controle concentrado474. O 
raciocínio é reforçado diante da regra do § 4º do art. 988 do CPC 2015. No entan-
to, diante do caso concreto, apenas as decisões reputadas de “mérito” comportariam 
impugnação pela via da reclamação, sendo que as questões processuais apreciadas inci-
dentalmente não comportam contraste com os fundamentos determinantes da decisão 
constitucional vinculante475.

471 Vide Enunciado n. 168 do FPPC, ao dispor: “Os fundamentos determinantes do julgamento de 
ação de controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo STF caracterizam a ratio decidendi 
do precedente e possuem efeito vinculante para todos os órgãos jurisdicionais” (redação revista no IV 
FPPC-BH).
472 A referida decisão foi ementada da seguinte forma: “EMENTA: RECLAMAÇÃO. CABIMEN-
TO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.662-SP. SEQUESTRO DE VERBAS 
PÚBLICAS. PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EMEN-
DA CONSTITUCIONAL 30/00. PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 1. Preliminar. Cabimento. Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato, adminis-
trativo ou judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal Federal em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa se dê de forma oblíqua. 2. (...) 
A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do 
instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos moti-
vos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos 
resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os tribunais e auto-
ridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional. 
5. Mérito. Vencimento do prazo para pagamento de precatório. Circunstância insuficiente para legi-
timar a determinação de seqüestro. Contrariedade à autoridade da decisão proferida na ADI 1.662. 
Reclamação admitida e julgada procedente” (STF – Pleno – REcl. n.º 1.987-0-DF – Rel. Ministro 
Maurício Corrêa – j. 01º.10.2003 - DJU 21.05.2004 – Ementário n.º 2.152 – sem grifos no original).
473 “EMENTA: RECLAMAÇÃO. 2. Sequestro de recursos do Município de Capitão Poço. Débitos 
trabalhistas. 3. Afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 1.662. (...) 5. Efeito vinculante das 
decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade. 6. Eficácia que transcende o caso sin-
gular. 7. Alcance do efeito vinculante que não se limita à parte dispositiva da decisão. 8. Aplicação 
das razões determinantes da decisão proferida na ADI 1.662. 9. Reclamação que se julga proceden-
te” (STF – Pleno – REcl. n.º 2.363-0-DF – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 23.10.2003 - DJU 
01.04.2005 – Ementário n.º 2.185 – sem grifos no original).
474 Apesar de noticiar que certas posições hesitantes no próprio STF, Daniel Amorim Assunção 
Neves defende que “o Novo Código de Processo Civil adotou a teoria dos efeitos transcendentes dos 
motivos determinantes ao se referir a ‘tese jurídica’, e não a norma jurídica decidida concretamente 
pelo Supremo Tribunal Federal” (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Novo código de processo civil, 
São Paulo: Método, 2.015. p. 521).
475 “O Supremo Tribunal Federal igualmente não considera ter havido invasão em sua competência 
quando uma decisão inferior é apenas de cunho processual, mesmo que esteja em desacordo com as 
normas regimentais da Excelsa Corte, pelo fato de não serem cogentes para os demais tribunais as suas 
normas de Regimento Interno, (...)” (REIS, Palhares Moreira. Ob. Cit., p. 254).
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Por força do art. 927, I, do CPC 2015, nada obsta que, por analogia, o institu-
to venha a ser empregado ainda para preservar a autoridade das decisões proferidas 
em controle difuso provenientes do reconhecimento de repercussão geral, como forma 
de garantia da autoridade do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de ponto de vista 
compartilhado por Leonardo Carneiro da CUNHA, assentado na premissa de que 
as novas feições do sistema difuso de constitucionalidade exigem uma interpretação 
extensiva do cabimento da reclamação constitucional, como forma de evitar decisões 
contraditórias476.

Por fim, é de se consignar que - ao instituir o preceito do § 3º, do art. 103-A, 
da Constituição Federal -, a EC 45/2004 prestigiou a reclamação como meio idô-
neo ao propósito de cassar o ato administrativo ou a decisão judicial que deixe de 
observar a súmula vinculante ou que venha a aplicá-la indevidamente em juízo de 
subsunção equivocado. O art. 7o da Lei n.º 11.417/2006, por sua vez, regulamentou a 
matéria ao dispor que: “Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar 
enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, 
caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou ou-
tros meios admissíveis de impugnação”.

É preciso ressalvar que o preceito do art. 988, III, do CPC convive com a regra 
do art. 7º da Lei 11.417/2006. Ou seja, no caso de desprestígio da súmula vinculan-
te, além dos meios recursais ordinários e extraordinários, a parte interessada poderá 
provocar a atuação do STF pela via da reclamação.

Ainda com relação ao emprego da reclamação para impugnação da decisão 
que deixar de observar enunciado de súmula vinculante são pertinentes algumas 
observações complementares. Isto porque, forçoso reconhecer que a decisão judicial 
que faz opção pela aplicabilidade ou não da súmula vinculante é baseada em juízo 
de subsunção que, em pouco ou quase nada se diferencia da aplicação de outro “texto” 
normativo ao caso concreto. Por certo, norma e texto são inconfundíveis. Trata-
-se, nesse aspecto, de firmar a qualificação jurídica dos fatos, determinando-lhes as 
consequências no plano normativo477. E, nas palavras de Leonardo L. MORATO, 
o equívoco pode ser dar nos dois sentidos vetoriais (má aplicação ou não aplicação), 

476 “Isso conduz a se admitir a ampliação do cabimento da reclamação constitucional, para abranger os 
casos de desobediência a decisões tomadas pelo Pleno do STF em controle difuso de constitucionalidade, 
independentemente da existência de enunciado sumular de eficácia vinculante”. (CUNHA, Leonardo 
Carneiro da. A função do supremo tribunal federal e a força de seus precedentes: enfoque nas causas 
repetitivas, In Repercussão geral no recurso extraordinário: estudos em homenagem à Ministra 
Ellen Gracie / Coordenador Leandro Paulsen, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 65).
477 Conforme adverte Sérgio Seiji SHIMURA, “o juiz não está infenso aos dramas e aflições refleti-
dos nos autos do processo. Não pode ser surdo diante das circunstâncias do caso concreto. Resulta que 
o juiz pode e deve, sempre, proceder à adequada subsunção da hipótese fática posta sob seu julgamento 
ao enunciado que promana da súmula; em outras palavras, sempre se permitirá a devida interpretação 
da súmula, para saber se a hipótese fática se amolda à tese consolidada na súmula, situação agora 
reforçada com a necessidade de todos os julgamentos serem públicos e fundamentados (art. 93, IX, 
conforme EC n.º 45/2004)” (SHIMURA, Sérgio Seiji. Súmula vinculante. In Linhas mestras do 
processo civil: comemoração dos 30 anos de vigência do CPC. Coordenação Hélio Rubens Batista 
Ribeiro Costa, José Horácio Halfed Rezende Ribeiro e Pedro da Silva Dinamarco, São Paulo: Atlas, 
2004. p. 765).
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“assim caracterizado por não ter sido aplicada essa súmula, ou por ter sido aplicada 
indevidamente, ou por ter sido distorcido o seu conteúdo, ou por terem sido desbor-
dados os seus limites, ou por ter sido interpretada inadequadamente, ou qualquer 
outra conduta que, de algum modo, acabe configurando um abuso da autoridade da 
Corte (STF) responsável pela edição da súmula”478.

Por sua vez, tratando-se de procedimentos administrativos, o § 1o, do art. 
7º, da Lei n.º 11.417/2006 firmou a premissa de que “contra omissão ou ato da 
administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das 
vias administrativas”. Em termos práticos, não há como utilizá-la per saltum na via 
administrativa, restando imperioso que se esgote o contencioso administrativo obri-
gatório. Desse modo, a reclamação é cabível em face da omissão e ainda em face do 
ato comissivo da Administração Pública. Em qualquer destas situações, o interessado 
deverá se utilizar das vias adequadas, formulando (i) pedido administrativo à própria 
autoridade competente479, ou (ii) interposição de recurso dirigido à autoridade hie-
rarquicamente superior. Contudo, ao se tolher do interessado a solução do recurso 
administrativo (ou, simplesmente retardar o julgamento do mesmo), põe-se a ques-
tão: ainda assim o cabimento da reclamação estará jungido ao esgotamento das vias 
administrativas? A solução para esse tipo de situação pode ser construída com a 
impetração de mandado de segurança, na via judicial, para hostilizar o ato omissi-
vo da autoridade administrativa (responsável pelo processamento do recurso e(ou) 
procedimento administrativo). Com tal solução aventada, respeita-se o disposto no 
§ 1o, do art. 7º, da Lei n.º 11.417/2006, eis que, configurados os requisitos exigidos 
para a concessão da ordem mandamental, dar-se-á apenas a concessão do writ para 
fins de obrigar a autoridade recalcitrante a concluir o procedimento administrativo.

A HIPÓTESE DISPOSTA NO INCISO 

IV DO ART. 988 DO CPC.

Como é de se notar, o legislador de 2015 encampou os incidentes de resolu-
ção de demandas repetitivas e os recursos excepcionais repetitivos num verdadeiro 
modelo de enfrentamento das macro-lides480, com o fomento de uma nova racio-

478 MORATO, Leonardo Lins. Obra citada. p. 398.
479 “Concomitantemente ao dever de dupla fundamentação acima analisado, a Lei ratificou 
o dever de rever a própria decisão recorrida, agora especificamente para as hipóteses em que, 
no recurso, o recorrente invocar súmula vinculante” (TAVARES, André Ramos. Nova lei da 
súmula vinculante: estudos e comentários à lei 11.417, de 19.12.2006, São Paulo: Editora 
Método, 2007. p. 93).
480 O Enunciado n. 345 do FPPC conclui que “O incidente de resolução de demandas repetitivas e o 
julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microssistema de solução 
de casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser inter-
pretadas conjuntamente”.
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nalidade processual. A opção em prol da uniformidade da jurisprudência é pautada, 
dentre outros fatores, pela construção de convergências no universo das repetições481.

Logo, nos casos de desrespeito aos precedentes proferidos em julgamento de 
casos repetitivos (IRDR) ou incidentes de assunção de competência (CPC 2015, 
art. 947), a reclamação foi contemplada como meio idôneo para rechaçar a decisão 
judicial que contrariou ou negou aplicação à tese assentada pelos Tribunais Supe-
riores (STF e STJ). É certo, porém, que o § 3º do art. 947 do CPC 2015 contempla 
hipótese de superação do precedente (overruling), ao dispor que “o acórdão profe-
rido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, 
exceto se houver revisão de tese”. Em outras palavras, “os juízes e tribunais de-
vem dialogar com os precedentes e exercer o dever de autorreferência, aplicando-os 
quando for o caso e afastando-os nas hipóteses em que houver uma distinção ou 
uma peculiaridade que imponha tratamento diferenciado”482.

Cabe consignar que o § 5º do art. 988 do CPC 2015 (redação conferida pela 
Lei 13.256/2015, realça a impossibilidade de precipitar o seu emprego, quando 
“proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com 
repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos 
extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordiná-
rias” (inciso II)483.

ASPECTOS PROCEDIMENTAIS.

As disposições dos arts. 989 e seguintes do CPC contemplam as normas ge-
rais atinentes ao processamento da reclamação, sem prejuízo da subsistência de 
determinadas regras especiais acerca do tema484. Os dispositivos da Lei 8.030/1990 
foram revogados pelo inciso IV do art. 1.072 do CPC 2015.

481 Afinal, “a pressão da repetitividade se intensificou sempre mais, empurrando o sistema para o 
desenvolvimento de novas alternativas, a ponto de ser possível afirmar, hoje, uma autêntica tendência 
do processo civil brasileiro no sentido de que a jurisdição da litigiosidade repetitiva seja adaptada aos 
contornos de seu objeto, tanto aproveitando oportunidades que os conjuntos oferecem, como ajus-
tando o ponto de equilíbrio da relação entre a independência do juiz e o dever de consideração que 
deve ter pelas posições consolidadas dos tribunais, naqueles termos colocados acima” (RODRIGUES, 
Ruy Zoch. Ações repetitivas: casos de antecipação de tutela sem o requisito da urgência, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 148).
482 DIDIER JR., Fredie. Ob. Cit., p. 556.
483 “Apesar deste novo requisito – obrigatoriedade de esgotamento das vias ordinárias - , incluído 
com o nítido objetivo de filtrar as reclamações ajuizadas nos Tribunais Superiores, merece ser reco-
nhecida a evolução trazida pelo CPC/2015, que ampliou as hipóteses de cabimento e deu lugar de 
destaque à reclamação, instrumento singular da jurisdição brasileira que se mostra indispensável à 
construção de um sistema nacional de precedentes obrigatórios, como corolários dos princípios da 
segurança jurídica, igualdade, eficiência, celeridade e acesso à ordem jurídica justa, assim como com o 
intuito de outorgar uma tutela mais adequada à confiança legítima incutida no cidadão pelo Judiciá-
rio” (DAL MONTE, Douglas Anderson. Ob. Cit., p. 85-86).
484 Nesse sentido, são válidas as conclusões de Eduardo José da Fonseca Costa: “as normas sobre 
reclamação do CPC 2015 constituem regra geral. Conseguintemente, elas não revogam as regras legais 
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Assim, a reclamação será endereçada diretamente ao órgão jurisdicional cuja 
autoridade se pretende garantir (CPC, art. 988, § 1º) e, diversamente do regi-
me traçado para os mecanismos recursais típicos, a reclamação não está sujeita à 
observância de prazo processual específico. Porém, o já mencionado § 5º do art. 988 
do CPC sugere que, quando utilizada para “garantir a observância de acórdão de 
recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido 
em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos”, exige-se o exau-
rimento das instâncias ordinárias.

Demais disso, a Lei 13.256/2016 manteve o entendimento extraído da Sú-
mula n. 734 do STF485 (inciso I, § 5º, do art. 988 do CPC 2015). Porém, Fredie 
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha defendem que a reclamação possui efeito 
obstativo, “impedindo o trânsito em julgado. Não há como entender de modo di-
verso. Interpretação diferente geraria uma contradição: caso o trânsito em julgado 
sobreviesse, a reclamação perderia o objeto”486.

Ainda que não subsista consenso acerca da natureza jurídica da reclamação, 
o seu procedimento envolve cognição parcial, de sorte que a prova documental pré-
-constituída deverá demonstrar cabalmente tal situação (vide o disposto no § 2º do 
art. 988 do CPC). Em seus fundamentos, a peça da reclamação deverá contrastar as 
situações, numa técnica de espelhamento das similitudes fáticas e, notadamente, dos 
contornos do caso concreto onde foi proferida a decisão impugnada, que dispensou 
ao interessado solução jurídica diversa. Fixadas tais premissas, dar-se-á destaque 
aos fundamentos determinantes da tese jurídica, com ênfase para o resguardo da 
autoridade do Tribunal.

No que tange aos aspectos operacionais, antes do CPC 2015, Leonardo Lins 
MORATO afirmava que “a parte passiva da reclamação é a autoridade (judicial ou 
não) que tenha descumprido a decisão judicial, desrespeitando a súmula vinculan-
te, ou usurpado a competência das Cortes em questão”487. Sob a vigência do CPC 
2015, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha sustentam que “o réu da 
reclamação é o beneficiário do ato reclamado, e não a autoridade que descumpre 
a decisão do tribunal ou usurpa sua competência”488. Essas considerações são per-
tinentes às hipóteses de cabimento dos incisos I e II do art. 988 do CPC489. Em 

especiais anteriores sobre a matéria [lex posteriori generalis non derogat priori speciali]. Daí por que ainda 
vigem os arts. 7º e 8º da Lei 11.417/2006 (que tratam da reclamação contra afronta a súmula vincu-
lante), 13 a 18 da Lei 8.038/1990 (que tratam da reclamação perante o STJ e o STF) e 584 a 587 do 
CPPM (Dec-lei 1.002/1969) (que tratam da reclamação perante o STM). Só ocorrerá ocasionalmen-
te revogação se a norma regimental do STF, do STJ e do STM tiver disciplinado tema não aventado 
pela sua respectiva lei especial, e se essa disciplina for incompatível com o CPC de 2015 (lex superior 
derogat legi inferiori)” (COSTA, Eduardo José da Fonseca. Ob. Cit., p. 2.203/2.204).
485 Súmula 734 do STF. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o 
ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do STF”.
486 DIDIER JR., Fredie. Ob. Cit., p. 539.
487 MORATO, Leonardo Lins. Ob. Cit., p. 402.
488 DIDIER JR., Fredie. Ob. Cit., p. 561.
489 Antes da vigência do CPC 2015, Palhares Moreira Reis afirmava que em caso de decisão judicial 
desrespeitada, “no polo passivo da ação de reclamação constitucional comum estará a autoridade judi-
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abono à tese de que a reclamação é formulada contra a parte beneficiária da decisão 
desconforme, convém observar que o art. 989, III, do CPC 2015 dispõe que o rela-
tor “determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 
15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.

Por sua vez, tratando-se de reclamação para observância de enunciado de sú-
mula vinculante, “a legitimidade ativa é de todos os que se afirmem atingidos por 
ato contrário à súmula; por sua vez, a legitimidade passiva é da respectiva autori-
dade jurisdicional, ou administrativa da administração direta ou indireta, federal, 
estadual ou municipal (só havendo interesse de agir necessário se já se tiverem 
esgotado as vias administrativas de impugnação) (CF, art. 103-A; Lei 11.417/2006, 
art. 7º, § 1º)”490.

No caso de se buscar o resguardo das decisões paradigmáticas proferidas em jul-
gamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, a reclamação deverá 
ser endereçada contra o beneficiário da decisão desconforme (CPC 2015, art. 989, III), 
com a oitiva do juízo singular ou órgão jurisdicional fracionário que estiver afastando o 
precedente à guisa de prestar informações (CPC 2015, art. 989, I).

Logo, dar-se-á a imperiosa necessidade de cientificação do beneficiário da de-
cisão impugnada (CPC 2015, art. 989, inciso III)491, que poderá oferecer contestação. 
Caso a peça preambular da reclamação se omita na indicação do beneficiário da deci-
são desconforme, tal providência deverá ser suprida pela via do art. 321 do CPC. Por 
outro lado, o art. 990 do CPC dispõe que “qualquer interessado poderá impugnar o 
pedido do reclamante”; enquanto que o art. 991 do CPC assinala que o Ministério Pú-
blico atuará como custos legis nos casos em que não figurar como reclamante. Ademais, 
é possível advogar em prol da concessão de provimentos de urgência no âmbito estreito 
da reclamação, valendo-se da regra do art. 989, II, do CPC 2015492.

De acordo com o art. 992 do CPC, ao julgar procedente a reclamação, o tribu-
nal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à 
solução da controvérsia. Ou seja, em primeiro plano, dar-se-á a função nomofilática 

ciária, monocrática ou colegiada, a quem for imputada a prática do ato impugnado” (REIS, Palhares 
Moreira. Ob. Cit., p. 149).
490 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Ob. Cit., p. 2.206.
491 No que tange ao procedimento, “a novidade fica por conta do inciso III ao prever que o relator 
determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de quinze dias para apre-
sentar a sua contestação. A norma deve ser elogiada porque a eventual procedência da reclamação 
constitucional pode prejudicar o beneficiário da decisão impugnada, que passa a ter a oportunidade de 
se manifestar na reclamação constitucional na defesa de tal decisão e por conseqüência na manutenção 
de sua situação de vantagem” (NEVES, Daniel Amorim Assunção. Ob. Cit., p. 522).
492 “O dispositivo comentado ainda atribui ao relator o poder de conceder liminar ex officio. De qual-
quer maneira, a redação tímida do dispositivo faz dele um mero fragmento. Ele não passa de farelo 
perdido, que deve diluir-se nas correntes do ‘poder geral de cautela’ (= poder geral de acautelamento + 
poder geral de antecipação de tutela). Ora, não se pode tomar o risco de dano irreparável como o único 
pressuposto para a concessão da medida liminar. (...) Assim, há de haver periculum in mora + fumus 
boni iuris. (...) Todavia, não cabem na reclamação apenas as tutelas de urgência satisfativa e tutelas de 
evidência. Há ainda espaço para tutelas de urgência cautelar (exemplo: entrega dos autos do processo 
originário a terceiro juiz até que se decida se houve ou não usurpação de competência, evitando-se, 
com isso, que o juiz reclamado perpetre atos de retaliação contra o reclamante” (COSTA, Eduardo 
José da Fonseca. Ob. Cit., p. 2.209).
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resultante do juízo de cassação. Ultrapassada essa primeira etapa do julgamento, dar-
-se-á a apreciação do interesse subjetivo das partes, competindo ao Tribunal respon-
sável por conhecer da reclamação aplicar o direito objetivo à causa.

Por fim, diante da natureza jurídica de ação, dar-se-á a incidência das verbas 
de sucumbência no julgamento da reclamação. É certo que, guardando coerência 
com o posicionamento anterior, que dispensava-lhe o tratamento de desdobramen-
to do direito de petição, o Superior Tribunal de Justiça afastava a incidência de 
verba honorária (STJ – 3ª Seção – Recl. 2.017/RS – Rel. Min. Jane Silva (Des. 
Convocada TJMG) – j. 08.10.20008 – DJ 15.10.2008). Os Tribunais Superiores 
estão convidados a rever tal posicionamento por força das mudanças introduzidas 
pelo CPC 2015.

CONCLUSÕES.

O ideário traçado pelo CPC 2015 não afasta certas inquietações. Doravante, 
o dilema consiste em assegurar as teses e orientações das Cortes nacionais e, ao 
mesmo tempo evitar o risco de multiplicações dessas reclamações. Sob a égide do 
CPC 2015, o emprego desse meio atípico de impugnação de certas decisões judi-
ciais deve assumir uma conotação um pouco mais difusa e paradoxalmente mais 
contundente, visando privilegiar a autoridade e os fundamentos determinantes dos 
precedentes dos Tribunais. Forçoso concluir que o emprego desse instituto está 
atrelado ao implemento de uma cultura de maior respeito aos precedentes dos Tri-
bunais brasileiros.
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XVIII
OS ESTÁGIOS METODOLÓGICOS DO 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Vicente de Paula Ataide Junior493

INTRODUÇÃO

Costuma-se dizer que o direito processual tem um pouco mais de cem anos.
Quer-se com isso dizer que a construção científica do direito processual é fato 

histórico recente, cujos brotos datam de meados do século XIX, a partir das obras 
dos juristas alemães, seguidas das dos italianos.494

Mas isso não quer dizer que o fenômeno processual seja dado novo; sua orga-
nização científica que o é. O processo como realidade é muito anterior ao processo 
como literatura.495

Assim, falar em estágios metodológicos496 do direito processual é falar em sua 
evolução epistemológica,497 vale dizer, o caminho percorrido pelas diversas técni-

493 Professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná. Doutor e Mestre em 
Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná. Juiz Federal.
494 MITIDIERO, Daniel. O processualismo e a formação do Código Buzaid. Revista de Processo, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 183, mai. 2010. p. 166-173.
495 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Estudios de teoría general e historia del processo 
(1945-1972), t. 1, 1ª reimp, México/D.F., UNAM, 1992. p. 294.
496 Na literatura processual brasileira, Cândido Rangel Dinamarco utiliza o termo “momentos me-
todológicos”, enquanto que Daniel Mitidiero e Fredie Didier Junior preferem o termo “fases metodo-
lógicas” para designar as grandes linhas de pensamento do direito processual no decorrer da História 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 
1996. p. 21; MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e 
éticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 29; DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito 
processual civil. 12 ed. Salvador: Podium, 2010. v. 1. p. 26-29). Elegeu-se, nesta tese, o termo “estágios 
metodológicos” para essa mesma tarefa, a fim de melhor aludir às etapas pelas quais a metodologia 
processual se desenvolveu e se desenvolve, sem querer com isso significar que cada estágio componha 
um compartimento historicamente estanque ou isolado dos demais.
497 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela inibitória coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003. p. 23.
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cas de investigação e compreensão do fenômeno processual. Tais técnicas com-
preendem “qualquer procedimento lingüístico ou operacional, qualquer conceito 
e qualquer instrumento que uma ou mais disciplinas utilizem na aquisição e na 
verificação de seus resultados.”498

De uma maneira mais ampla, também se pode conceber tais estágios como 
peculiares visões ou leituras de mundo, influenciadas pelos momentos históricos em 
que se inseriram. Nesse sentido, seria demonstrar como a noção de processo foi se 
modificando com o decorrer do tempo, dadas as condições históricas em que essa 
noção foi produzida.

Interessa aqui demonstrar como o direito processual foi construído no de-
correr dos tempos e, assim, como o homem encara o processo como fenômeno 
histórico e social. Em um estágio primordial, como dado puramente prático, em um 
estágio seguinte, como objeto científico, noutros estágios posteriores, como produto 
de visões, fontes e finalidades diferenciadas.

É evidente, como sempre se dá na historiografia, que esses estágios não são 
delimitados de forma estanque ou isolada, como se fossem produto de uma decisão 
irrevogável e universal. Um estágio metodológico é uma visão de mundo. E, como 
visões de mundo, compartilham-se e disputam-se reciprocamente, caminham 
interagindo, positiva ou negativamente, um estágio criando o outro ou recriando a si 
mesmo. É possível, inclusive, se convencer que um estágio, afirmado pela doutrina, 
consistirá, na verdade, em apenas um desdobramento de outro, ou mesmo em 
um antecedente, travestido com outro nome, sem alterar a sua base metodológica 
fundamental.

Mas é preciso advertir que essa evolução epistemológica não significa, neces-
sariamente, progresso em termos do que se espera que o processo seja e realize. Ela 
exibe o que se construiu e até onde se chegou. As referências temporais – do pri-
meiro ao quarto estágio – não indicam graus de excelência, mas, apenas, registram 
uma sucessão de perspectivas metodológicas. Portanto, o quarto estágio, se é que ele 
existe, não é, a priori, melhor do que o terceiro ou do que o segundo. Ele é cogitado 
como um estágio metodológico por razões lançadas pelos seus identificadores. Se é 
melhor ou não, se merece, ou não, crédito, isso dependerá de outras análises críticas, 
as quais se pretende lançar mais adiante.

Considere-se, por último, que essa elaboração histórica de estágios metodoló-
gicos do direito processual se ajusta à realidade das instituições jurídicas derivadas 
do civil law, da tradição do direito europeu continental e dos direitos que lhe se-
guiram, como é o caso do direito brasileiro. Elaborações como essas não se ajustam 
aos sistemas processuais derivados do common law, os quais possuem uma evolução 
histórica completamente diferente.499 Não se pode, portanto, pretender explicar o 
direito processual de hoje, sem identificar o local da sua produção e suas influências 
externas.

498 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 669.
499 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. p. 23-24.
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Porém − é importante registrar − a tendência contemporânea de convergência 
entre os sistemas da civil e da commom law não pode ser desprezada em qualquer 
reflexão metodológica do direito, dada à possibilidade do surgimento de um novo 
e promissor modelo estrutural do processo civil.500 Em razão disso é que esta tese 
dedicará um estudo específico adiante, procurando exibir os laços existentes entre 
essa convergência e o pragmatismo jurídico, apontando o respeito aos precedentes 
como estratégia pragmática.

Neste ensaio, conforme o catálogo existente na doutrina atual, apresentar-se-
-ão os seguintes estágios metodológicos do direito processual civil: a) sincretismo 
ou imanentismo; b) autonomismo ou processualismo; c) instrumentalismo; e d) 
neoprocessualismo ou formalismo-valorativo.

SINCRETISMO OU IMANENTISMO

A origem desse estágio remonta ao direito romano, no qual o próprio direito 
era produzido processualmente, como um sistema de ações, sem o caráter norma-
tivista dos dias atuais.501

No estágio sincretista ou imanentista – temporalmente, o mais longo –, não 
se registrava um direito processual cientificamente autônomo, pois as categorias 
que hoje lhe são inerentes não eram destacadas e organizadas segundo metodologia 
própria.

A ação era entendida como um apêndice do direito material,502 vista como o 
próprio direito subjetivo reagindo contra a ameaça ou violação.503 Dessa forma, a 
ação era imanente ao direito material, sendo o próprio direito subjetivo ou, então, 
elemento, atributo, qualidade, aspecto, momento, consequência ou garantia desse 
direito.504 Plasmavam-se os planos substancial e processual, num direito sincrético, 
atendido pelas teorias civilistas.

Como ilustração, para SAVIGNY, a ação era “a metamorfose do direito”; para 
PLANIOL, “um direito potencial, dependente do direito subjetivo”; UNGER 
comparava a ação ao “direito em pé de guerra, no saio marcial, em oposição ao di-

500 STÜRNER, Rolf; KERN, Christoph. Processo civil comparado: tendências recentes e funda-
mentais. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 200, out. 2011. p. 207-208.
501 SURGIK, Aloísio. Lineamentos do processo civil romano. Curitiba: Livro é Cultura, 1990. p. 11. 
Marcelo Abelha Rodrigues destaca que, no período das legis actiones do direito romano clássico, ação 
e direito mantinham um elo mais íntimo do que aquele inerente à teoria civilista da ação. Segundo 
explica o autor, “[...] o direito podia nascer da ação, ou seja, esta poderia ser anterior ao jus, poderia 
gerá-lo. É nesse sentido que se diz que o direito romano é de formação eminentemente processual, 
ou seja, era da atividade jurisdicional do Estado romano que se ia constituindo o direito substantivo 
romano.” (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. v. 1. p. 82).
502 ARENHART, S. C. Perfis da tutela inibitória coletiva, p. 23.
503 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de. Curso de direito processual civil. 9 ed. São 
Paulo: Saraiva, 1968. v.1. p. 143.
504 REZENDE FILHO, G. J. R. de. Curso de direito processual civil, p. 145.



278 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal

reito em estado de paz, na toga”; MATTIROLO conceituava a ação como o direito 
“elevado à segunda potência”; para CLÓVIS BEVILÁQUA, era “elemento cons-
titutivo do direito”, enquanto que para EDUARDO ESPÍNOLA era “garantia do 
direito”; TEIXEIRA DE FREITAS dizia que a ação “nasce com o direito, dele 
descende, com ele se confunde.”505

Diante da concepção imanentista da ação, o processo não poderia ser muito 
mais do que fórmula, procedimento ou sucessão de atos para permitir a aplica-
ção do direito material. Regia-se pelas categorias do direito privado, especialmente 
as do contrato. Como salienta LUIZ GUILHERME MARINONI, “se o direito 
material não se distinguia do direito de ação, obviamente não se poderia atribuir 
ao procedimento natureza diversa da de um rito instituído em nome da aplicação 
judicial do direito material.”506

Por essas características é que se conclui que o sincretismo não foi, propria-
mente, um dos estágios metodológicos do direito processual. Durante seu transcur-
so, direito processual não havia, nem muito menos metodologia jurídica processual. 
Não obstante, melhor manter sua localização como primeiro estágio, no sentido de 
um momento primordial ou pré-histórico do direito processual. Com isso, facili-
ta-se a fixação dos estágios posteriores, nos quais o direito processual foi criado e 
consolidado, possibilitando a comparação das respectivas ideias.

AUTONOMISMO OU PROCESSUALISMO

O autonomismo ou processualismo foi o estágio no qual o direito processual 
civil nasceu e passou a ser encarado como ramo jurídico cientificamente autônomo.

Essa distinção do direito processual foi derivada das manifestações do racio-
nalismo da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX.

Como tal, do ponto de vista epistemológico, somente admitia o pensamento e 
a razão como fontes do conhecimento humano universal,507 elegendo a matemática 
como modelo de ciência perfeita e pura.508

No plano jurídico, o racionalismo foi bem representado pela pandectística ale-
mã do século XIX, a qual, sistematizando as fontes romanas, tinha por objetivo 
purificar o direito, alijando-o da cultura e dos influxos da História.509 As obras que 
certificaram o nascimento do direito processual são germânicas, sendo notórias as 
de OSKAR VON BÜLOW (“A Teoria das exceções processuais e os pressupostos 

505 REZENDE FILHO, G. J. R. de. Curso de direito processual civil, p. 144-145.
506 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
p. 389.
507 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 48.
508 GOMES NETO, José Mário Wanderley; NOGUEIRA, Felipe Santana Mariz. O paradigma 
racionalista e a rigidez das formas no processo civil. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tri-
bunais, n. 160, jun. 2008. p. 328.
509 MITIDIERO, D. O processualismo e a formação do Código Buzaid, p. 168-169.
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processuais”, de 1868) e ADOLF WACH (“A pretensão de declaração”, de 1888).510 
Não obstante, se a formação inicial do processualismo se deveu aos racionalistas 
alemães influenciados pela pandectística, o seu posterior desenvolvimento e difusão 
constituem obra italiana, cujo maior expoente foi GIUSEPPE CHIOVENDA, 
líder da Escola Histórico-Dogmática.511 Descendente direto dessa escola foi EN-
RICO TULLIO LIEBMAN, grande responsável pela introdução do processualis-
mo no direito brasileiro, inspirando a elaboração do Código de Processo Civil de 
1973.512

Para os fins desta tese, o importante é destacar que o direito processual civil 
científico, como manifestação do racionalismo no plano jurídico, foi um produto do 
pensamento, não da experiência.

Esse estágio metodológico do direito processual foi essencialmente teórico, 
destinado a lançar as bases estruturais de um novo saber jurídico. Em outras pala-
vras, foi um momento nitidamente conceitualista, em que surgiram, da razão, novos 
conceitos, sistemas, classificações, sempre com o objetivo de diferenciar, isolar e 
distinguir as instituições processuais das demais instituições jurídicas.

Esse fato é bem ilustrado pelo depoimento do próprio CHIOVENDA, no 
prefácio da sua obra fundamental, escrito na primeira metade dos anos 30 do século 
passado:

O leitor paciente se encontrará e talvez esbarrará a cada trecho com idéias, 
fórmulas ou teorias de que não terá precedentes na doutrina italiana. Mais 
ainda: defrontar-se-á por vezes com institutos tão descurados entre nós que o 
autor se viu na ingrata contingência de cunhar, para exprimi-los, locuções no-
vas, como a condenação sob reserva, a competência funcional, a substituição 
processual, o impulso processual, o litisconsórcio necessário.
Não é por vaidade que se faz este registro. Muito ao contrário!513

CHIOVENDA bem caracteriza o quanto foi intelectualmente criativo esse 
estágio. Era necessário, de fato, forjar os conceitos fundamentais, para bem sepa-
rá-la das outras disciplinas, especialmente daquelas dedicadas ao direito material 
privado. Para alcançar a autonomia científica, o direito processual precisava isolar 
seu objeto, construir seu método e sistematizar sua estrutura fundamental por in-
termédio de conceitos próprios.

O autonomismo ou processualismo, como estágio metodológico do direito 
processual, ao lançar seus conceitos e sistemas, visualizava o processo a partir de um 

510 MITIDIERO, D. O processualismo e a formação do Código Buzaid, p. 167-170.
511 MITIDIERO, D. O processualismo e a formação do Código Buzaid, p. 170-171; MAIA FI-
LHO, Paulo Américo. Os descaminhos da instrumentalidade trabalhista. Revista de processo, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, n. 181, mar. 2010. p. 317-318.
512 MITIDIERO, D. O processualismo e a formação do Código Buzaid, p. 174.
513 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 2002. 
v. 1. p. 9.



280 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal

ângulo interno, anatômico, decompondo e recompondo sinteticamente suas partes, 
com o objetivo fundamental de dar-lhe organização sistemática. Criou nomes, for-
neceu classificações, elencou características, sempre com o compromisso de atender 
ao método que a ciência reclama.514 A ciência foi o seu substrato. Fidelidade ao 
método científico foi o seu objetivo. Qualquer solução que não se enquadrasse na 
lógica abstrata dos postulados científicos não poderia ser aceita, não era racional, 
nem científica.

O método de estudo era tipicamente escolástico e formalista, endereçado 
à busca de uma ciência processual pura e ideologicamente neutra.515 O processo, 
como expressão do sistema racionalista, passou a ser visto como um sistema lógico 
fechado a ser estudado pela dogmática jurídica.516

A doutrina de SÉRGIO CRUZ ARENHART bem caracteriza esse estágio 
metodológico, enfatizando a dissociação que se operou entre o processo e a expe-
riência:

A autonomia do direito processual – interessada que estava a ciência proces-
sual em demarcar o objeto do seu estudo, separando-o de qualquer outra figu-
ra jurídica – contribui eficazmente para que este processo estéril seja justifica-
do; se o processo é uma figura autônoma em relação ao direito material, não é 
sua função (nem objeto de sua preocupação) dar guarida ao direito material. 
O processo possuía fins em si mesmo, distintos da resolução da controvérsia. 
O objetivo do processo era simplesmente a atuação do direito, garantidos às 
partes os direitos processuais impostos e tidos como indispensáveis ao pro-
cesso regular; se, com isso, o problema social foi resolvido, ou se o processo 
teria condições de ser efetivamente útil à realização do direito material pos-
tulado, isso não era pertinente à ciência processual, mas questionamento a ser 
posto em termos de política legislativa.517

O centro irradiador das ideias da teoria processualista não poderia deixar de 
ser a ação, dadas às polêmicas que gravitaram em torno da sua relação com o direito 
material. Toda a construção científica do direito processual partiu da separação do 
direito material em relação à ação, rompendo com a tradição das teorias civilistas da 
ação, localizadas no estágio primitivo imanentista.

Mas não só por isso: a preponderância metodológica da ação correspondia 
perfeitamente às concepções individualistas que marcaram o liberalismo do século 
XIX, com vistas à proteção da liberdade e da autonomia da vontade.518

514 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, domina-
ção. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 81-82.
515 MAIA FILHO, P. A. Os descaminhos da instrumentalidade trabalhista, p. 319-320.
516 GOMES NETO, J. M. W., NOGUEIRA, F. S. M. O paradigma racionalista e a rigidez das 
formas no processo civil, p. 338.
517 ARENHART, S. C. Perfis da tutela inibitória coletiva, p. 25-26.
518 MARINONI, L. G. Teoria geral do processo, p. 23-29; DINAMARCO, C. R. A instrumenta-
lidade do processo, p. 77-79.
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Não importa aqui rever todas as construções teóricas que marcaram esse está-
gio metodológico inaugural do processo civil cientificamente autônomo.

Importa é resgatar as suas principais características: a) conceitualismo: o pro-
cesso é produto do pensamento, um ser lógico-ideal;519 a partir daí, a tarefa do 
processualista é produzir os conceitos pelos quais o processo pode ser conhecido; b) 
formalismo: para elaborar um direito processual autônomo, o processualista visuali-
za o processo de um ângulo interno ou anatômico, ou seja, o ângulo do formalismo 
processual. Visa a construir seus conceitos fundamentais e a reuni-los organica-
mente de maneira a formarem um corpo lógico que possa responder às demandas 
científicas que se apresentem ao jurista ideologicamente neutro; c) a ação é a fonte 
metodológica primária: como a separação entre ação e direito foi indispensável para 
a elaboração científica do direito processual, os institutos processuais passam a ser 
pensados a partir da autonomia da ação, a qual correspondia à preponderância da 
autonomia da vontade individual, típica do pensamento liberal do século XIX.

INSTRUMENTALISMO

O processualismo, ao tempo de lançar os conceitos fundamentais da ciência 
processual, radicalizou-se, tornando o processo um fim em si mesmo. A par de 
distinguir o plano processual em relação ao material, o processualismo acabou por 
romper os laços entre ambos, isolando-os como em paralelo. Nas palavras de DA-
NIEL MITIDIERO, “quanto mais precisos ficavam seus conceitos, quanto mais 
elaboradas as suas teorias, mais o processo se distanciava de suas finalidades essen-
ciais”.520

O cientificismo marcante da fase autonomista acabou por transformar o es-
tudo do direito processual civil em algo tipicamente formalista, dogmático e dis-
sociado dos dados da experiência e dos problemas reais do cotidiano forense. Sua 
preocupação, relatam MAURO CAPPELLETTI e BRYANT GARTH,

[...] era freqüentemente de mera exegese ou construção abstrata de sistemas 
e mesmo, quando ía além dela, seu método consistia em julgar as “normas” de 
procedimento à base de sua validade histórica e de sua operacionalidade em 
situações hipotéticas. As reformas eram sugeridas com base nessa teoria do 
procedimento, mas não na experiência da realidade. Os estudiosos do direito, 
como o próprio sistema judiciário, encontravam-se afastados das preocupa-
ções reais da maioria da população.521

519 HESSEN, J. Teoria do conhecimento, p. 83.
520 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 34.
521 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 1988. p. 10.
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No entanto, essa “assepsia” da ciência processual, isolada da contaminação do 
direito material e dos influxos da experiência,522 começou a ser questionada em face 
das novas exigências que passaram a pesar sobre o processo e o seu direito, especial-
mente após as transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas a partir da 
Segunda Guerra Mundial.

Esse novo momento histórico exigia não só uma clara proclamação dos di-
reitos humanos – menosprezados pela guerra – como uma garantia de respeito a 
esses mesmos direitos. Consequentemente, os regimes democráticos constitucio-
nais passam a prometer que o Estado asseguraria a eficácia direta e imediata dos 
direitos humanos e essa promessa somente se concretizaria se o Estado pusesse à 
disposição dos cidadãos a garantia da tutela jurisdicional efetiva ou do amplo acesso 
à Justiça.523 De maneira mais simples: promessas de garantias e efetividade através 
da tutela jurisdicional.

Com isso, o direito processual foi chamado a se perguntar sobre suas dimen-
sões externas, seus escopos fundamentais, sua missão junto ao mundo real cambian-
te, num movimento que ficou conhecido, especialmente a partir dos anos 60, como 
do acesso à justiça.524

Toda essa conjuntura histórica, na qual o movimento de acesso à justiça pas-
sou a trabalhar, propiciou o avanço para o terceiro estágio metodológico do proces-
so civil, denominado instrumentalismo.525

O estágio instrumentalista do direito processual, segundo SÉRGIO CRUZ 
ARENHART, surgiu como uma forma de recuperação da finalidade concreta do 
processo, através da qual “o processualista se dá conta de que o processo não é mais 
do que uma ferramenta, e, como tal, deve ser útil para desempenhar o seu papel. A 
ferramenta inútil ou inadequada para certa tarefa não tem serventia e será descar-
tada.”526 O processo, como instrumento, precisa se tornar apto a desenvolver suas 
funções, ou, nas palavras de SERGIO CHIARLONI, “si comincia a guardare al 

522 SALDANHA, Jânia Maria Lopes; MARIN, Jéferson Dytz; LUNELLI, Carlos Alberto. Ação 
condenatória, pretensão material e a efetividade do processo: as matrizes racionalistas do direito pro-
cessual sob interrogação. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 175, set. 2009. p. 
346.
523 GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo civil. Revista de Processo, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, n. 164, out. 2008. p. 42.
524 Segundo Marinoni e Arenhart, “A constatação de que o processo não atendia às necessidades 
sociais fez surgir, bem mais de meio século após o início da formação da escola sistemática, nova 
perspectiva de análise, que pode ser designada de ‘acesso à justiça’; o processo, a partir daí, passa a 
ser compreendido na sua dimensão política, social e econômica.” (MARINONI, Luiz Guilherme, 
ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 66).
525 Segundo Paulo Américo Maia Filho, a conferência “Processo e Democracia”, de Piero Calaman-
drei, datada de fevereiro de 1952, é considerada o marco inicial da fase instrumentalista do processo 
(MAIA FILHO, P. A. Os descaminhos da instrumentalidade trabalhista, p. 320).
526 ARENHART, S. C. Perfis da tutela inibitória coletiva, p. 30.
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processo come una macchina che deve rendere un servizio efficiente ai soggetti che 
lo chiedono.”527

O instrumentalismo – sem ignorar as bases conceituais do direito processual – 
tratou de visualizar o processo a partir de um ângulo externo,528 considerando suas 
dimensões sociais, políticas e econômicas para além da dimensão puramente lógica 
ou normativa.

Esse olhar externo ao processo, levando em conta as transformações sociais 
e econômicas da época, pronunciando o corte metodológico, é bem ilustrado pelo 
célebre relatório sobre acesso à justiça, produzido por MAURO CAPPELLETTI 
e BRYANT GARTH, no qual são examinadas as principais barreiras ao acesso à 
Justiça, revelando-se os padrões entre os diversos sistemas jurídicos analisados. A 
conclusão é que tais obstáculos

[...] são mais pronunciados para as pequenas causas e para os autores indi-
viduais, especialmente os pobres; ao mesmo tempo, as vantagens pertencem 
de modo especial aos litigantes organizacionais, adeptos do uso do sistema 
judicial para obterem seus próprios interesses.529

Note-se: CAPPELLETTI e GARTH perceberam que não bastava mais de-
senvolver as instituições processuais a partir de conceitos organicamente dispostos, 
produzidos exclusivamente pelo pensamento. Era preciso conhecer como a realida-
de do processo e da prestação jurisdicional se manifestava, examinando as dificulda-
des reais para o acesso à justiça e para a realização dos direitos. O direito processual, 
dessa forma, deveria deixar de ser refratário aos dados da experiência.

O instrumentalismo inovou ao deslocar o ponto de vista para fora do processo 
(ângulo externo), tornando o direito processual mais permeável à experiência. Da 
mesma forma, ao concentrar energia na reflexão sobre os escopos do processo, per-
guntando quais as finalidades que deveriam ser atingidas pelo processo, enquanto 
instrumento de realização do direito material.

O levantamento dos fins do processo é observado pela doutrina de SÉRGIO 
CRUZ ARENHART como essencial à própria noção de instrumentalidade:

Tratar, então, da instrumentalidade, isoladamente de alguma finalidade pré-
-determinada, é tratar do vácuo, do vazio, já que nada representa. A noção 
de instrumentalidade somente adquire algum sentido se acoplada a um fim, 
que se torne por parâmetro de sua utilização. Se o instrumento pode ser uti-

527 “se começa a olhar ao processo como uma máquina que deve render um serviço eficiente aos 
sujeitos que o pedem.” (CHIARLONI, Sergio. Riflessioni microcomparative su ideologie processuali 
e accertamento della verità. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 176, out. 2009, 
p. 109, tradução nossa).
528 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 11.
529 CAPPELLETTI, M., GARTH, B. Acesso à justiça, p. 30.
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lizado para diversos fins, deve haver, segundo a noção dos resultados e fins 
buscados, algum que se tome por mais adequado e específico para a obtenção 
desse objetivo. Assim, ao tratar da instrumentalidade do processo, é imperio-
so também aludir aos fins a que o processo se destina, sob pena de não dizer 
nada. Explorar, pois, os fins do processo é essencial para a determinação da 
noção de instrumentalidade e para saber quando o processo realmente será 
instrumental.530

Para CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, o mais destacado e influente 
defensor desse estágio metodológico no Brasil, o instrumentalismo somente tem 
sentido com a investigação e fixação dos escopos social, político e jurídico do pro-
cesso, pelos quais se poderá revelar a utilidade das instituições processuais.531

Com essa tarefa fundamental, DINAMARCO formulou a conhecida série de 
escopos do processo: o “escopo social” é pacificar com justiça; o “escopo político” é 
afirmar o poder estatal, cultivar a liberdade e garantir a participação política; o “es-
copo jurídico” é atuar a vontade concreta da lei. Também apontou o duplo sentido 
do instrumentalismo: o “sentido negativo”, para prevenir que o tecnicismo ou o for-
malismo impeçam a conquista dos objetivos preconizados, sem “desprocessualizar” 
a ordem jurídica; e o “sentido positivo”, relativo à efetividade do processo, com a 
realização plena de todos os seus escopos institucionais.532

Percebe-se, claramente, nessa proposta, que o instrumentalismo veio para re-
agir à esterilidade conceitual derivada do processualismo, que aprimorou conceitos, 
mas se desligou da realidade social. E, para isso, recorreu-se ao pensamento teleo-
lógico, fixando-se previamente os objetivos a perseguir.

Não bastava mais a coerência interna ou a correspondência lógica, pois o pro-
cesso precisava alcançar os objetivos a que se propôs, realizando os resultados que 
dele são esperados: a efetividade do processo surge como lema do instrumentalis-
mo.533

530 ARENHART, S. C. Perfis da tutela inibitória coletiva, p. 35.
531 Segundo o jurista, “Fixar os escopos do processo equivale, ainda, a relevar a sua utilidade. Trata-
-se de instituição humana, imposta pelo Estado, e a sua legitimidade há de estar apoiada não só na 
capacidade de realizar objetivos, mas igualmente no modo como estes são recebidos e sentidos pela 
sociedade. Daí o relevo de que é merecedora a problemática dos escopos do sistema processual e do 
exercício da jurisdição. A tomada de consciência teleológica, incluindo especificação de todos os ob-
jetivos visados e do modo como se interagem, constitui peça importantíssima no quadro instrumen-
talista do processo: sem compreender a sua instrumentalidade assim integralmente e apoiada nessas 
colunas, não se estaria dando a ela a condição de verdadeira premissa metodológica, nem seria possível 
extrair dela quaisquer conseqüências cientificamente úteis e aptas a propiciar a melhoria do serviço 
jurisdicional.” (DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 149-150).
532 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 149 e ss. Sérgio Cruz Arenhart 
resume esses escopos em um único: a justiça. Segundo ele, “[...] instrumental será o processo que se 
mostre justo, apto a atender a tais objetivos, acima arrolados, e a fazê-lo de maneira rápida e eficiente.” 
(ARENHART, S. C. Perfis da tutela inibitória coletiva, p. 38-39).
533 Segundo Mauro Cappelletti, o conceito de “efetividade” é algo vago. Nas suas palavras, “[...] a 
efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a com-
pleta ‘igualdade de armas’ – a garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos 
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A efetividade do processo, na visão de DINAMARCO, é conceito intima-
mente ligado à aferição dos seus escopos. Segundo ele, a efetividade

[...] significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e 
fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para 
o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos 
destinos da sociedade e assegurar-lhe a liberdade. Sempre, como se vê, é a 
visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para 
o aperfeiçoamento do sistema.534

De uma maneira mais simples, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDA-
QUE, discípulo de DINAMARCO, conceitua processo efetivo como “aquele que, 
observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às partes 
o resultado desejado pelo direito material”.535

O instrumentalismo teve o mérito de chamar a atenção para os resultados 
do processo. Processo efetivo é o que proporciona às partes o resultado almejado 
pelo direito material. Os pontos de contato com o plano material são, aos poucos, 
restabelecidos, sem implicar em retorno à fase sincretista. A metodologia proces-
sual passa a considerar o resultado como elemento influente nas suas investigações 
teóricas.536

Para dar sucesso às suas aspirações teleológicas e de efetividade processual, 
o instrumentalismo concentrou suas estratégias em torno do poder estatal, des-
locando para a jurisdição o centro irradiador das ideias processuais.537 Nem ação, 
nem processo merecem esse lugar de destaque. Segundo DINAMARCO, “por ser 
individualista e restrita ao processo civil, desmerece apoio a tendência a colocar a 
ação ao centro da constelação dos institutos de direito processual.”538 No mesmo 
local, prossegue o professor da Escola Paulista de Processo, dizendo que “nem o 
processo merece tal colocação, porque não é fonte substancial de emanação e alvo 

relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, 
no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos. Essa perfeita igualdade, naturalmente, é 
utópica. As diferenças entre as partes não podem jamais ser completamente erradicadas. A questão é 
saber até onde avançar na direção do objetivo utópico e a que custo.” (CAPPELLETTI, M., GAR-
TH, B. Acesso à justiça, p. 15).
534 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 271.
535 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. p. 49.
536 Segundo Dinamarco, “O empenho em operacionalizar o sistema, buscando extrair dele todo o 
proveito que ele seja potencialmente apto a proporcionar, sem deixar resíduos de insatisfação por 
eliminar e sem se satisfazer com soluções que não sejam jurídica e socialmente legítimas, constitui 
o motivo central dos estudos mais avançados, na ciência processual da atualidade. Essa é a postura 
metodológica preconizada de início e caracterizada pela tônica na instrumentalidade do sistema pro-
cessual.” (DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 266-267).
537 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 78.
538 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 79.
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de convergência de idéias, princípios e estruturas que integram a unidade do direito 
processual.”

Para justificar a jurisdição como polo metodológico do direito processual ins-
trumentalista, DINAMARCO afirma que o direito processual contém, no fundo 
e essencialmente, a disciplina do poder e do seu exercício, elemento que confere a 
possibilidade de uma teoria geral do processo, dentro de uma visão publicista.539

Essa opção metodológica do instrumentalismo, posicionando a jurisdição e o 
poder ao centro, é tratada, pela crítica, como autoritária540 e estatalista.541

JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS, em conferência proferida no 
ano de 2000, resumiu, de forma contundente, os clamores dessa crítica:

Um desses frutos perversos, ou peçonhentos gerados pela “instrumentalidade” 
foi a quebra do equilíbrio processual que as recentes reformas ocasionaram. 
Hipertrofiaram o papel do juiz, precisamente o detentor do poder na relação 
processual, portanto o que é, potencialmente, melhor aparelhado para oprimir 
e desestruturar expectativas socialmente formalizadas em termos de seguran-
ça do agir humano e previsibilidade de suas conseqüências. Privilegiaram, de 
outra parte, o autor, justamente aquele a quem cabe o dever ético e político 
de comprovar o inelutável da sujeição do outro a sua pretensão. Numa to-
tal inversão de valores, tem-se como ‘dado’ o que jamais pode ser entendido 
nesses termos antes de comunicativa e intersubjetivamente produzido. Esses 
erros levaram a que as reformas, em lugar de resolverem a crise da Justiça, 
agravassem-na e o fizessem progressivamente, até atingir o intolerável, que 
determinará o indesejável – a implosão, quando se queria e se necessitava 
apenas de reformulação.542

Ao centralizar no juiz e no poder estatal a metodologia processual, o instru-
mentalismo, ainda segundo a crítica, tende a minorar ou a negar o poder dos demais 
sujeitos do processo, “uma vez que não possuem o poder, apenas são objeto sobre os 
quais ele se exerce”,543 tratados como simples “colaboradores”, coadjuvantes ou até 
mesmo “embaraçadores” da prestação jurisdicional.544

Essa tendência autoritária do instrumentalismo, denunciada pela crítica, é 
uma das causas para o desenvolvimento posterior do neoprocessualismo, segundo 

539 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 80.
540 GRECO, L. Publicismo e privatismo no processo civil, p. 36-38; MAIA FILHO, P. A. Os des-
caminhos da instrumentalidade trabalhista, p. 320-322.
541 ABBOUD, Georges; OLIVEIRA, Rafael Tomaz. O dito e o não-dito sobre a instrumentalidade 
do processo: críticas e projeções a partir de uma exploração hermenêutica da teoria processual. Revista 
de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 166, dez. 2008. p. 47-59.
542 CALMON DE PASSOS, Joaquim José. A instrumentalidade do processo e o devido processo 
legal. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 102, abr./jun. 2001. p. 66.
543 ABBOUD, G., OLIVEIRA, R. O dito e o não-dito sobre a instrumentalidade do processo: crí-
ticas e projeções a partir de uma exploração hermenêutica da teoria processual, p. 50.
544 MAIA FILHO, P. A. Os descaminhos da instrumentalidade trabalhista, p. 321.
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o qual, o processo surge como “um espaço privilegiado de exercício direto de poder 
pelo povo”,545 adiante melhor analisado.

Mesmo que procedentes essas objeções, elas não invalidam todo o desenvol-
vimento teórico que o instrumentalismo proporcionou em torno da efetividade do 
processo e da necessidade de um enfoque externo e teleológico para as investigações 
processuais.

No âmbito deste ensaio, interessa a crítica de um outro ponto de vista.
Não obstante os referidos avanços teóricos, não houve ruptura com o paradig-

ma racionalista. A busca de soluções para a efetividade processual continuou calcada 
no pensamento e na abstração, sem o recurso necessário aos dados da experiência.

O processo, apesar de agora contar com finalidades definidas e se apresentar 
de um modo mais aberto, não deixa de ser uma entidade lógico-ideal, cujos con-
tornos são delineados por conceitos bem demarcados. Os instrumentalistas ape-
nas passaram a reorganizar o formalismo processual, com vistas a proporcionar os 
meios para atingir os escopos processuais. Em outras palavras, apesar de formula-
ções a partir de um ângulo externo, para tornar o processo permeável aos influxos 
sociais, políticos e econômicos de cada tempo, o trabalho científico continuou a ser 
produzido nas engrenagens da dogmática processual. Em função disso, as transfor-
mações preconizadas para determinados pontos do processo dependeram (e ainda 
dependem) de reformas legislativas,546 de duvidosa eficácia, dado que, quase sempre, 
as novas leis não são amparadas por qualquer diagnóstico da realidade.

Essa é a razão principal pela qual o instrumentalismo, até hoje, não conseguiu 
fazer vingar sua proposta de efetividade processual: apesar de bem enunciar os pro-
pósitos do processo, deixou de apresentar as ferramentas práticas para fazer o pro-
cesso efetivo acontecer. Ofereceu uma nova visão do processo, mas se esqueceu de 
fornecer os meios concretos para que essa visão se tornasse realidade. Os esquemas 
lógicos, desde o estágio processualista, não são suficientes para tornar o processo 
operacional e adaptado às necessidades do direito material e à realidade dos órgãos 
responsáveis pela produção e realização desse mesmo direito.

O instrumentalismo, dessa forma, não propôs um rompimento metodológi-
co com as bases racionalistas do processualismo,547 pois, em nenhum momento, 
decidiu romper com a dogmática jurídica para criar novos mecanismos e soluções 
processuais.548

545 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 46.
546 MACEDO, Elaine Harzheim; MACEDO, Fernanda dos Santos. O direito processual civil e 
a pós-modernidade. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 204, fev. 2012. p. 361.
547 É o que transparece das palavras do instrumentalista mais respeitado no Brasil: “Este estudo não 
tem a pretensão de inovar por inteiro e, transgredindo regras, princípios e métodos, chegar a soluções 
de absoluta originalidade. Como a natureza, também as ciências do pensamento não costumam dar 
saltos muito bruscos.” (DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 11).
548 SALDANHA, J. M. L.; MARIN, J. D.; LUNELLI, C. A. Ação condenatória, pretensão material 
e a efetividade do processo: as matrizes racionalistas do direito processual sob interrogação, p. 360-
361.
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O estágio metodológico instrumentalista inovou por aderir um conteúdo 
axiológico aos conceitos processuais, reelaborou esses conceitos e reestruturou os 
sistemas processuais guiado pelo pensamento teleológico. Mas nada disso signi-
ficou ruptura: o instrumentalismo, apesar de reduzir o valor do formalismo, não é 
antiformalista. Prova disso é que a lei, os códigos e o princípio da legalidade conti-
nuam a exercer praticamente a mesma influência desde a Revolução Francesa.

Prova ainda mais robusta dessa afirmação está no escopo jurídico do processo, 
definido pelo instrumentalismo de DINAMARCO: a atuação da vontade concreta 
da lei, tal qual forjada por CHIOVENDA, o maior expoente da fase autonomista 
do direito processual.549

Mesmo que influenciados pelo instrumentalismo, os trabalhos científicos do 
direito processual civil continuam partindo dos textos legais para conhecer o fenô-
meno jurídico, sem buscar apoio em dados empíricos para mensurar a adequação 
de suas propostas à realidade. Mesmo que recorrendo ao texto constitucional, essa 
postura não muda: as soluções para os problemas processuais continuam a partir do 
pensamento e das elucubrações teóricas, como verdadeiros exercícios de lógica ju-
rídica, sem qualquer aporte da metodologia própria das ciências sociais. A pesquisa 
no direito processual, não obstante a dinâmica do mundo forense, opera-se a portas 
fechadas, raramente indo a campo para colher os dados da realidade.550 Assim, é di-
fícil saber se as promessas de efetividade processual realmente vingaram na prática 
e quais medidas precisam ser necessariamente adotadas.

O instrumentalismo, tal qual se fez, e se faz, não atendeu à premissa fun-
damental lançada por MAURO CAPPELLETTI, nos anos 70, no sentido de 
ampliar os meios investigativos, por intermédio da aliança com outros setores do 
conhecimento:

Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto substanti-
vo dos vários mecanismos de processamento dos litígios. Eles precisam, con-
seqüentemente, ampliar sua pesquisa para mais além dos tribunais e utilizar 
os métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia e da econo-
mia, e ademais, aprender através de outras culturas. O ‘acesso’ não é apenas 
um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, 
necessariamente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo 
pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da 
moderna ciência jurídica.551

549 DINAMARCO, C. R. A instrumentalidade do processo, p. 209.
550 Sobre pesquisa empírica no direito processual, cf. ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. A multa 
coercitiva como crédito do Estado. Curitiba, 2009, 127 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 15-26; BOCHENEK, Antônio César. 
A interação entre tribunais e democracia por meio do acesso aos direitos e à justiça: análise de expe-
riências dos juizados especiais federais brasileiros. Brasília: CJF, 2013.
551 CAPPELLETTI, M., GARTH, B. Acesso à justiça, p. 12.
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É importante insistir que o instrumentalismo, em nenhum momento, propôs 
abandonar os conceitos, regras ou sistemas do direito processual científico. Não 
se desvencilhou da dogmática. Pretendeu sim, repita-se, elaborá-los novamente, 
organizá-los de forma diferente, sempre com vistas aos escopos processuais e à 
efetividade do processo. Mas o método, ainda aqui, foi marcado pelas deduções abs-
tratas, produzidas pelo pensamento. O processualista não saiu a campo. Não bebeu 
da experiência, muito embora estivesse mais atento a ela.

Portanto, é errôneo afirmar que o instrumentalismo dá guarida a práticas 
processuais contra legem ou que impliquem na “revogação do sistema procedi-
mental”, como sugere PAULO AMÉRICO MAIA FILHO.552 Não pertence ao 
instrumentalismo a proposta de criar soluções sem “referencial-estrutural legal”.553

Para comparação futura, podem ser apontadas as seguintes marcas do instru-
mentalismo: a) teleologismo: o processo passa a ser pensado como instrumento a 
serviço do direito material, pelo que a dogmática processual passa a ser redimensio-
nada para atingir os escopos sociais, políticos e jurídicos do processo, previamente 
definidos, a partir de um ângulo externo; a preocupação com os fins chama a aten-
ção para a efetividade processual; b) a jurisdição é a fonte metodológica primária: 
dado que é a partir do poder estatal que exsurgem e gravitam os demais institutos 
do direito processual, assim ordenados para a consecução dos objetivos do processo.

NEOPROCESSUALISMO OU FORMALISMO-VALORATIVO

O neoprocessualismo ou formalismo-valorativo554 é a vertente processual do 
que se conhece por neoconstitucionalismo.555

Como a própria terminologia conduz – um novo processualismo que (re)valo-
ra o formalismo –, trata-se de um retorno ao formalismo processual556 (o processo 
visto a partir de um ângulo interno), visando a redimensioná-lo a partir dos valores 
constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais.557

O corte metodológico inicia-se nas fontes: a lei perde seu lugar de destaque, 
dando lugar à Constituição. Esse corte corresponde à transição contemporânea do 

552 MAIA FILHO, P. A. Os descaminhos da instrumentalidade trabalhista, p. 322.
553 MAIA FILHO, P. A. Os descaminhos da instrumentalidade trabalhista, p. 323.
554 Apesar dos termos se equivalerem, é mais comum ver a utilização da palavra “neoprocessualismo”. 
O expressão “formalismo-valorativo” ou “formalismo-axiológico” se deve a Carlos Alberto Alvaro de 
Oliveira, segundo ele mesmo reconhece (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no 
processo civil: proposta de um formalismo-valorativo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. XIII e XIV).
555 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O 
triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Jus Navigandi. Teresina, ano X, n. 851, 1 nov. 2005. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/7547>. Acesso em: 4 set. 2012.
556 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil como prêt-a-porter? Um convite ao diálogo 
para Lênio Streck, Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 194, abr. 2011. p. 57.
557 OLIVEIRA, C. A. A. de. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo-valorati-
vo, p. 3; MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 47.
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Estado Legislativo para o Estado Constitucional,558 no qual, “caracterizado pela 
força normativa da Constituição, obviamente não dispensa a conformação das re-
gras aos princípios constitucionais e sabe que isso apenas pode ser feito com o au-
xílio da jurisdição”.559 Por isso, não há mais sentido em considerar que a jurisdição 
tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei, pois a lei tem a sua substância 
moldada pela Constituição.560 O juiz é um “intérprete crítico, desde a Constituição, 
da legalidade aplicável ao caso concreto”.561

Para imantar o formalismo processual com os princípios constitucionais e di-
reitos e garantias fundamentais, o neoprocessualismo se concentra na ideia de cola-
boração processual, reorganizando o papel das partes e do juiz na conformação do 
processo,562 visando a alcançar a decisão justa.563

Esse modelo cooperacional é encontrado na própria Constituição, a partir, 
sobretudo, de uma densificação interpretativa dos princípios da isonomia564 e do 
contraditório.565 A relação processual é redimensionada, buscando limitar o arbítrio 
judicial566 e ampliar, mais substancialmente, o poder de influência das partes na 
construção das decisões.567 O juiz deve sair do tablado para se sentar à mesa com as 
partes e seus procuradores, ouvindo e dialogando mais abertamente, de maneira que 
suas decisões tenham autoridade, mas não sejam autoritárias. Com isso, suprimem-
-se as surpresas e os fundamentos do acaso.568 Cada sentença e cada decisão con-
têm fundamentos previamente debatidos com todos aqueles que serão diretamente 
afetados por elas: o juiz é paritário no diálogo e assimétrico na decisão.569 Mesmo 
as questões que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz precisam antes ser objeto 

558 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. 7 ed. Madrid: Editorial 
Trotta, 2007. p. 33-34.
559 MARINONI, L. G. Teoria geral do processo, p. 50.
560 MARINONI, L. G. Teoria geral do processo, p. 93.
561 GALVEZ, Juan Federico Doroteo Monroy. Y al final del dìa: ¿Qué és el garantismo procesal ci-
vil? Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, Buenos Aires, Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal, ano VI, n. 9, 2006. p. 15.
562 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil como prêt-a-porter? Um convite ao diálogo para 
Lênio Streck, p. 57.
563 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil como prêt-a-porter? Um convite ao diálogo para 
Lênio Streck, p.61.
564 SANTOS, Igor Raatz dos. Processo, igualdade e colaboração: os deveres de esclarecimento, pre-
venção, consulta e auxílio como meio de redução das desigualdades no processo civil. Revista de 
Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 192, fev. 2011. p. 56-68.
565 DIDIER JUNIOR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e coo-
perativo. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 198, ago. 2011. p. 219.
566 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Sentença arbitrária. Revista de Processo, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, n. 204, fev. 2012. p. 42-45.
567 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 73-74.
568 GOUVEIA, Lúcio Grassi de. A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva 
no processo civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 172, jun. 2009. 
p. 51.
569 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 72-73.



Capítulo XVIII - 291

de manifestação em contraditório,570 seguindo o princípio de que “ciò che è stato 
discusso è deciso meglio di ciò che non è stato discusso.”571

O processo cooperativo – expressão que resume o ideal neoprocessualista de 
colaboração – estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas 
pelo juiz na condução do processo: deveres de esclarecimento, de consulta, de pre-
venção e de auxílio para com os litigantes.572

Não há dúvidas que a implementação do processo cooperativo é elemento 
fundamental para incrementar, em termos qualitativos, a prestação jurisdicional, 
ampliando a legitimidade decisória pela participação efetiva das partes.573

Só quem experimenta na prática o processo sabe o quanto o contraditório 
pode revelar. Muitas vezes, o caminho delineado na mente no juiz é substancial-
mente modificado após a manifestação das partes. Enganos de fato e de direito 
são rotineiramente evitados. A compreensão dos elementos da causa é ampliada, 
de maneira que o contraditório prévio barra muitos juízos baseados em induções 
unilaterais, as quais podem ser produto de má-fé. Liminares indevidas podem ser 
evitadas com o expediente da vista pré-liminar, ainda que viabilizada em prazo 
reduzido.

Considerando essas premissas, o neoprocessualismo ou formalismo-valorativo 
não considera mais a jurisdição como ponto de partida das especulações do direito 
processual.

Dado o princípio constitucional do contraditório e a “dimensão essencialmen-
te participativa que a democracia logrou alcançar na teoria do direito constitucional 
hodierno”, o processo passou a ser o polo metodológico da ciência processual.574 
Não o processo legal, puramente formal, mas o processo justo,575 “substancializado 
em sua estrutura íntima mínima pela existência de direitos fundamentais”.576

Não é o poder das partes (polo metodológico da ação), nem o poder estatal 
(polo metodológico da jurisdição) que forjarão as bases do novo modelo processual, 

570 DIDIER JUNIOR, F. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e coopera-
tivo, p. 222-223.
571 “aquilo que é discutido é melhor decidido daquilo que não é discutido.” (LUISO, Francesco Paolo. 
Poteri di ufficio del giudice e contraddittorio. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Itália, 
Giuffrè, ano LXV, Supplemento al n. 1, mar. 2011. p. 66, tradução nossa).
572 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil como prêt-a-porter? Um convite ao diálogo 
para Lênio Streck, p 63; SANTOS, I. R. dos. Processo, igualdade e colaboração: os deveres de es-
clarecimento, prevenção, consulta e auxílio como meio de redução das desigualdades no processo 
civil, p. 62-73; DIDIER JUNIOR, F. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e 
cooperativo, p. 221-225.
573 MAIA FILHO, P. A. Os descaminhos da instrumentalidade trabalhista, p. 315-317; GOUVEIA, 
L. G. de. A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva no processo civil brasileiro, 
p. 33-36.
574 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 45-46.
575 Nesse sentido: “Em definitivo, o ‘processo justo’, concretizado e articulado em uma série de ga-
rantias que informam os singulares institutos processuais, constitui hoje o modelo constitucional do 
processo. Como tal o deve levar em conta o legislador ordinário ao propor reformas processuais.” (PI-
CARDI, Nicola. Manuale del processo civile. Milão: Giuffrè Editore, 2006, p. 215, tradução nossa).
576 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 46.
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mas a interação, ou melhor, a cooperação entre as partes e o juiz dentro da relação 
processual.577

O prestígio que o neoprocessualismo e o processo cooperativo têm conquista-
do no Brasil é demonstrado pela sua influência no projeto de nova codificação do 
direito processual civil, no qual o modelo cooperativo é erigido a princípio funda-
mental,578 com a introdução de um dever geral de colaboração.579

Acrescente-se que o modelo cooperativo já foi adotado em outros países, con-
forme se pode extrair a partir das legislações comparadas,580 quase todas reformadas 
recentemente.581

Fica patente que o processo cooperativo constitui inovação que tende a se 
consolidar como fator de elevação da qualidade da prestação jurisdicional. Ele já 
está presente na experiência do direito comparado e caminha a passos largos para 
se instaurar definitivamente no Brasil, a partir da positivação de seus componentes.

Por essas razões, argumenta-se que o formalismo-valorativo, como novo está-
gio metodológico, representa a superação do instrumentalismo.582

Não parece que isso realmente aconteça!
Inobstante o progresso civilizacional representado pelo processo cooperativo, 

o neoprocessualismo ou formalismo-valorativo não tem potencialidade para ir mui-
to mais longe.

O âmbito de suas propostas não permite considerá-lo uma metodologia global 
para o processo civil. Ele propõe, de fato, um novo método para interpretar as regras 
processuais e para conformar o processo a partir da Constituição, visando a com-
bater o formalismo excessivo e a arbitrariedade judicial. É incremento democrático 
para o direito processual. Mas o espectro de regras e instituições alcançadas por 
essa nova hermenêutica é limitado. Muitos problemas processuais não encontrarão 

577 Com um enfoque diferenciado, Georges Abboud e Rafael Tomaz Oliveira sugerem que o novo 
polo metodológico seja a “relação jurídica”, sem distinção entre relação jurídica substancial e proces-
sual (ABBOUD, G., OLIVEIRA, R. O dito e o não-dito sobre a instrumentalidade do processo: 
críticas e projeções a partir de uma exploração hermenêutica da teoria processual, p. 55 e 56).
578 Trata-se do Projeto de Lei 8.046/2010, originado no Senado Federal (PLS 166/2010), ora em 
tramitação na Câmara dos Deputados, onde há um substitutivo aprovado, em julho de 2013, na res-
pectiva Comissão Especial. Nesse substitutivo da Câmara (que ainda deverá ser votado em Plenário, 
para depois retornar ao Senado), devem ser observados, sobre o tema, os arts. 7º, 8º, 9º 10, 497, pará-
grafo único e 504, parágrafo único. (cf. <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramita-
cao?idProposicao=490267>. Acesso em: 19 jul. 2013).
579 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Ensaio sobre o dever de colaboração das partes previsto 
no projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 190, dez. 2010. p. 211-212.
580 Esse modelo cooperativo já é encontrado nos seguintes Códigos: art. 16 do novo Código de 
Processo Civil francês, de 1975, com alterações posteriores; art. 266 do Código de Processo Civil 
português, de 1961, revisto em 1995/1996; § 139 do ZPO – Código de Processo Civil alemão; art. 
101 do Código de Processo Civil italiano, de 1940, revisto.
581 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Los cambios de paradigmas en el derecho procesal: el “neoprocesa-
lismo”. Revista de Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 151, set. 2007. p. 60-71.
582 OLIVEIRA, C. A. A. de. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo-valora-
tivo, p. XIII; MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, 
p. 47.
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respostas no formalismo-valorativo porque não dependerão de incursões constitu-
cionais ou não decorrerão do excesso de formalismo. Problemas referentes à cele-
ridade processual e à duração razoável do processo não encontram nele respostas 
adequadas. A efetividade da prestação jurisdicional, embora referida como valor, 
pouco consegue se inspirar por meio dos postulados neoprocessualistas.

Uma vez implementados, na lei e na prática, os deveres de esclarecimento, de 
consulta, de prevenção e de auxílio para com os litigantes, estruturando o processo 
cooperativo, nada mais resta a fazer com o material neoprocessualista, o que não 
significa dizer que todos os problemas do processo civil foram resolvidos, especial-
mente no que diz respeito à eficiência processual.

Da mesma forma do que acontece com o neoconstitucionalismo, apesar da 
clara preocupação com valores, o neoprocessualismo não se preocupa suficiente-
mente com as reais consequências de determinada regra ou decisão judicial.583 Isso 
não quer dizer que o neoprocessualismo, como o neoconstitucionalismo, ignore a 
realidade social. Eles procuram manter a aderência social ao interpretar as regras 
constitucionais. O problema é que seu foco se concentra na elaboração de justifi-
cativas teóricas e abstratas para reforçar a supremacia da Constituição, deixando de 
desenvolver instrumentos analíticos capazes de auxiliar o intérprete a identificar, 
prever e mensurar as consequências práticas dessa tarefa no mundo real.584 Apesar 
de estabelecer a crença de que as decisões proferidas no ambiente processual coo-
perativo são melhores e mais justas, não fornece qualquer subsídio ou ferramenta 
prática para auxiliar o juiz no ato de decidir entre as proposições que são oferecidas 
pelas partes.

Na verdade, o formalismo-valorativo se apresenta melhor como uma proposta 
de radicalização do princípio do contraditório.585 O processo cooperativo é cons-
truído a partir das ideias de participação, diálogo e contraditório. É importante, 
conforme já destacado, mas pouco além disso pode ir. Para que pudesse surgir como 
um quarto estágio metodológico do processo civil, superando o instrumentalismo, 
precisaria ostentar capacidade para resolver e orientar as diversas questões que sur-
gem diariamente na pesquisa e na prática processuais, fornecendo instrumentos de 
ação prática.

O formalismo-valorativo complementa o instrumentalismo, mas não o supe-
ra;586 prestigia o instrumentalismo, evitando a supervalorização das regras técnicas 
em detrimento dos princípios fundamentais do direito processual.587

583 GICO JUNIOR, Ivo. Introdução ao Direito e Economia. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). 
Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. p. 10-11.
584 GICO JUNIOR, I. Introdução ao Direito e Economia, p. 10.
585 Essa afirmação pode ser deduzida levando em conta a principal obra de Daniel Mitidiero sobre 
o tema (MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 
75-77).
586 Nesse sentido: MACEDO, E. H.; MACEDO, F. dos S. O direito processual civil e a pós-mo-
dernidade, p. 357.
587 GOUVEIA, L. G. de. A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva no pro-
cesso civil brasileiro, p. 36-37.
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São os dois lados na mesma moeda: efetividade e cooperação, instrumentalis-
mo e formalismo-valorativo. O processo deve ser redimensionado para atingir seus 
escopos, sem descuidar das garantias constitucionais, sobretudo do contraditório.

Não se pode esperar muito mais de uma proposta que retorna ao aspecto in-
terno do processo,588 para se concentrar em elementos do formalismo processual.589 
Apesar da renovação que propõe, também não opera rupturas metodológicas, pois 
continua trabalhando ao nível da dogmática jurídica, dentro do paradigma racio-
nalista. E não se desgarra da incursão instrumentalista aos escopos do processo, 
tratando-os como pressupostos.590

Resumidamente, o neoprocessualismo ou formalismo-valorativo apresenta-se 
de acordo com as seguintes notas: a) constitucionalismo: o processo é revisto a 
partir dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais; b) 
formalismo: há um retorno ao formalismo processual, ou seja, o processo é nova-
mente visualizado por um ângulo interno, desta vez objetivando reestruturá-lo de 
acordo com o direito constitucional; c) o processo é a fonte metodológica primária: 
a cooperação intersubjetiva é a matriz constitucional do direito processual; nem 
ação (porque privilegia as partes), nem a jurisdição (porque privilegia o juiz) podem 
figurar como centros metodológicos, sendo substituídas pelo processo, no qual se 
realiza a colaboração desejada pela Constituição.

CONCLUSÕES

São os seguintes estágios metodológicos do direito processual civil: a) sincre-
tismo ou imanentismo; b) autonomismo ou processualismo; c) instrumentalismo; e 
d) neoprocessualismo ou formalismo-valorativo.

O sincretismo não foi, propriamente, um dos estágios metodológicos do di-
reito processual, pois direito processual não havia, nem muito menos metodologia 
jurídica processual.

O processualismo foi o primeiro estágio metodológico do direito processual, 
marcado pelas seguintes características: a) conceitualismo: o processo é produto do 
pensamento, um ser lógico-ideal;591 a partir daí, a tarefa do processualista é pro-
duzir os conceitos pelos quais o processo pode ser conhecido; b) formalismo: para 
elaborar um direito processual autônomo, o processualista visualiza o processo de 
um ângulo interno ou anatômico, ou seja, o ângulo do formalismo processual. Visa 
a construir seus conceitos fundamentais e a reuni-los organicamente de maneira 

588 OLIVEIRA, C. A. A. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo valorativo, 
p. 67.
589 “Não há dúvida de que o princípio do rigor formal é a espinha dorsal do processo.” É o que asse-
vera OLIVEIRA, C. A. A. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo valorativo, 
p. 126.
590 MITIDIERO, D. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos, p. 63-100.
591 HESSEN, J. Teoria do conhecimento, p. 83.
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a formarem um corpo lógico que possa responder às demandas científicas que se 
apresentem ao jurista ideologicamente neutro; c) a ação é a fonte metodológica 
primária: como a separação entre ação e direito foi indispensável para a elaboração 
científica do direito processual, os institutos processuais passam a ser pensados a 
partir da autonomia da ação, a qual correspondia à preponderância da autonomia 
da vontade individual, típica do pensamento liberal do século XIX.

O instrumentalismo é caracterizado pelas seguintes características: a) teleolo-
gismo: o processo passa a ser pensado como instrumento a serviço do direito ma-
terial, pelo que a dogmática processual passa a ser redimensionada para atingir os 
escopos sociais, políticos e jurídicos do processo, previamente definidos, a partir de 
um ângulo externo; a preocupação com os fins chama a atenção para a efetividade 
processual; b) a jurisdição é a fonte metodológica primária: dado que é a partir do 
poder estatal que exsurgem e gravitam os demais institutos do direito processual, 
assim ordenados para a consecução dos objetivos do processo.

Por fim, o neoprocessualismo é o estágio metodológico em construção, que 
inspira em grande parte o CPC 2015, apresentando os seguintes caracteres: a) 
constitucionalismo: o processo é revisto a partir dos princípios constitucionais e 
dos direitos e garantias fundamentais; b) formalismo: há um retorno ao formalismo 
processual, ou seja, o processo é novamente visualizado por um ângulo interno, 
desta vez objetivando reestruturá-lo de acordo com o direito constitucional; c) o 
processo é a fonte metodológica primária: a cooperação intersubjetiva é a matriz 
constitucional do direito processual; nem ação (porque privilegia as partes), nem 
a jurisdição (porque privilegia o juiz) podem figurar como centros metodológicos, 
sendo substituídas pelo processo, no qual se realiza a colaboração desejada pela 
Constituição.

Certamente que esses estágios metodológicos não representam o “fim da his-
tória” do direito processual. Integram o paradigma racionalista, que ainda domina 
as soluções processuais. Talvez seja o momento de se pensar a construção de um 
novo estágio metodológico para o processo, mais empirista e pragmático, que leve 
mais a sério a experiência e que consiga, num futuro próximo, superar as insuficiên-
cias do atual modelo racionalista.
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XIX
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO EM 

TEMPOS DE PRECEDENTES VINCULANTES

William Soares Pugliese592

INTRODUÇÃO

Os períodos de transição entre um Código e outro são marcantes para a ciên-
cia jurídica. Por um lado, marcam pelas dificuldades teóricas e práticas que suscitam, 
especialmente pelo fato de que o novo Código é um novo texto a ser interpretado e 
compreendido. Por outro lado, os Códigos inauguram novas linhas de pensamento 
e permitem uma renovação da doutrina e da jurisprudência. O que é fato, porém, 
é que o conhecimento teórico é a chave para a interpretação da nova legislação, e é 
também o que permite enfocá-la sob sua melhor luz.

Nesta linha, dois registros devem ser feitos de início. O primeiro concerne a 
posição do homenageado, Prof. Luiz Rodrigues Wambier, dentre os detentores do 
conhecimento teórico necessário para a devida interpretação do novo Código. Sua 
produção científica, de grande profundidade e relevância, tende a ser ainda mais 
importante após 18 de março de 2016 – e sua escola de pensamento processual, 
que a tantos influenciou, também é outro marco para a interpretação do Código de 
Processo Civil de 2015. O segundo registro é o de gratidão ao Prof. Kleber Cazza-
ro, pela amizade e pela oportunidade de participar da presente obra que observa o 
necessário diálogo entre o direito processual e o direito constitucional.

É justamente este diálogo que permeia a discussão que este artigo pretende 
abordar. Sabe-se que a doutrina tem defendido que o novo Código instituiu 
precedentes vinculantes, ou obrigatórios, especialmente por conta do art. 927. Os 
fundamentos para essa tese são diversos e, na maioria das vezes, constitucionais, 

592 Doutor e Mestre em Direito pelo PPGD/UFPR. Professor Substituto de Direito Constitucio-
nal e Teoria do Estado da UFPR. Coordenador da Pós-graduação em Direito Processual Civil da 
Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Membro das Comissões de Estudos 
Constitucionais e de Educação Jurídica da OAB/PR. Advogado. william@lxp.adv.br
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girando em torno do direito à igualdade, do direito à segurança jurídica e da função 
atribuída aos tribunais superiores pela própria Constituição.

Ocorre, porém, que outros direitos fundamentais parecem ter sido deixados 
de lado quando dessas análises. Em síntese, a Constituição garante a todos, em seu 
art. 5º, inc. LV, o direito à ampla defesa e ao contraditório, que podem ser compre-
endidos de uma série de maneiras. Para os fins deste trabalho, esses direitos fun-
damentais serão utilizados especificamente por conta de um efeito que produzem: 
o direito de influenciar na discussão e na decisão jurídica – sobre fatos e sobre o 
direito – em um determinado caso.

Vale dizer, portanto, que a pergunta que se busca responder é a seguinte: como 
conciliar os precedentes ditos vinculantes com o direito de se defender e de influen-
ciar a compreensão do caso pelo magistrado? Note-se que a pergunta se dirige a 
uma realidade que passará a ser cada vez mais comum na prática forense. Pense-se, 
por exemplo, nas hipóteses em que o Superior Tribunal de Justiça julga, em sede 
de recurso especial repetitivo, um caso que nega um direito do consumidor – um 
exemplo recente é a legalidade da cobrança de comissão de corretagem.593 Evi-
dentemente, a decisão tende a ser repetida para os demais casos que tramitam no 
Judiciário a respeito do tema. O que deve ser questionado, porém, é o espaço ou as 
opções disponíveis às partes e aos advogados, que não participaram diretamente do 
julgamento do recurso repetitivo, para influenciar em uma eventual decisão distinta.

Observe-se, portanto, que deve haver ao menos uma breve mediação entre a 
decisão do caso repetitivo e a aplicação da tese jurídica firmada nos demais casos, 
como determina o art. 985, do Código de Processo Civil. Inviabilizar qualquer 
possibilidade de argumentação e, portanto, de influenciar na decisão, é ato manifes-
tamente inconstitucional. É este espaço que o presente artigo pretende investigar.

593 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. IN-
CORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE 
DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO 
CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO 
DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que 
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de 
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que 
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 
comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária 
(SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, 
tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao 
consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do 
pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ. REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
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Para tanto, o trabalho fará uma breve exposição do entendimento atual a res-
peito do efeito vinculante dos precedentes, como têm sido apresentado pela doutri-
na majoritária. Em seguida, com a mesma brevidade, tecem-se algumas considera-
ções sobre a previsão constitucional da ampla defesa e do contraditório. Assentadas 
essas duas premissas, o artigo apresenta a noção de defesa e de derrotabilidade de 
Neil MacCormick, na tentativa de conjugar a vinculação dos precedentes com a 
possibilidade de qualquer parte, mesmo em processos individuais, contribuir para a 
alteração de posicionamentos anteriores dos tribunais.

Deixe-se claro, desde o início, que o objetivo do trabalho não é negar a im-
portância da teoria dos precedentes. Ao contrário, o próprio autor já produziu tra-
balhos sobre o tema594 e vê nessa técnica uma solução para diversos problemas do 
Judiciário brasileiro. A questão está, apenas, em permitir que todos tenham a opor-
tunidade de aduzir seus argumentos a respeito destes precedentes.

BREVE ANÁLISE SOBRE O EFEITO 

VINCULANTE DOS PRECEDENTES

Precedente é conceito relativamente recente, ao menos na ciência jurídica bra-
sileira. Por um longo período, esta noção era apenas uma referência à tradição jurí-
dica anglo-saxã, conhecida especialmente pela explicação da obra de René David.595 
Recentemente, uma série de obras publicadas em português vêm se aprofundando 
e defendendo a aplicação de precedentes no Direito brasileiro.596 Para além disso, al-
terações na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação ordinária, 
bem como atos normativos editados pelo Conselho Nacional de Justiça e tribunais, têm 
confirmado essa necessidade e suscitado em juízes, promotores, advogados e estudantes 
o interesse na figura.

Em uma definição inicial, precedente é uma decisão anterior que serve como mo-
delo para decisões posteriores.597 Pode-se acrescentar que o precedente é uma decisão 
cujos limites superam os de um único caso, tornando-se paradigma para a resolução 

594 PUGLIESE, William. Precedentes e a Civil Law brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. PUGLIESE, William. A ratio da jurisprudência: coerência, integridade, estabilidade e unifor-
midade. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016.
595 Vale recordar que a França é um dos sistemas jurídicos que ainda refuta a validade e a força dos 
precedentes, de modo que a argumentação de um autor que tem esta origem deve ser considerada com 
cautela.
596 Ver, por exemplo, DIDIER JR., Fredie; ATAÍDE JR., Jaldemiro Rodrigues de; CUNHA, Leonardo 
Carneiro da; MACÊDO, Lucas Buril de (Orgs). Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015; MARINONI, 
Luiz Guilherme (Org.). A força dos precedentes. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2012; MACÊDO, Lucas 
Buril; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (Orgs.). Processo nos tribunais e meios de impugnação às 
decisões judiciais. Salvador: Juspodivm, 2015.
597 Tradução livre de: “precedents are prior decisions that function as models for later decisions.” (Mac-
CORMICK, Neil; SUMMERS, Robert. Introduction. In: MacCORMICK, Neil; SUMMERS, 
Robert (Eds.). Interpreting Precedents: a comparative study. Dartmouth: Ashgate, 1997. p.1).



300 - Estudos de Direito Processual à luz da Constituição Federal

de outros casos semelhantes. Nesta linha, só há sentido falar em precedentes quando 
se observa que uma decisão é dotada de determinadas características, “basicamente a 
potencialidade de se firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos 
magistrados”.598 Sem esta pretensão de universalidade, tem-se uma decisão judicial.

Portanto, um precedente é uma decisão, mas com algumas características adi-
cionais. Nesta primeira análise, pode-se apontar como elementos que colaboram 
para o desenvolvimento de um precedente que a decisão tenha sido proferida por 
um tribunal cuja competência territorial se estenda por todo o território nacional 
(tais como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal 
Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar) ou 
ao menos por um estado ou região (como os tribunais estaduais e os tribunais regionais 
federais). Além disso, depreende-se da função de servir como paradigma que a decisão 
seja adequadamente fundamentada, de modo que dela se possam extrair os critérios a 
serem aplicados para os casos futuros.

Nesta linha, a doutrina brasileira tem se posicionado no sentido de que os prece-
dentes firmados pelos tribunais superiores devem ser observados pelos demais órgãos 
do Poder Judiciário, sem a possibilidade de decidir de outra maneira. Assim, as decisões 
previstas no rol do art. 927, do Código de Processo Civil, são todas vinculantes, no 
sentido de que são elas obrigatórias e, se descumpridas, dão ensejo ao ajuizamento de 
reclamação perante o tribunal competente.599 Com as devidas particularidades, é essa a 
posição de Luiz Guilherme Marinoni600 e Daniel Mitidiero.601 Registre-se, por outro 
lado, a crítica de Nery Jr e Nery à adoção de precedentes no Brasil.602

Justamente pela sua difusão, é importante definir o que se entende por efeito 
vinculante. Remete-se, aqui, às lições de Neil MacCormick. Ao expor as razões pelas 
quais as decisões passadas são relevantes para o Direito, o autor sintetiza as vantagens 
da teoria dos precedentes em três motivos. O primeiro é uma razão de justiça: “se você 
deve tratar igualmente casos iguais e diferentemente casos distintos, então novos casos 
que tenham semelhanças relevantes com decisões anteriores devem (prima facie, pelo 
menos) ser decididos de maneira igual ou análoga aos casos passados”.603 Em segun-
do lugar, e como decorrência do primeiro motivo, está a ideia de um sistema jurídico 
imparcial, que aplica a mesma justiça a todos. O Estado de Direito pressupõe que as 
mesmas regras e soluções orientem a decisão, independentemente do juiz da causa, e 

598 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p.215.
599 Para uma síntese do posicionamento atual da doutrina, ver ROSA, Viviane Lemes da. O siste-
ma de precedentes brasileiro. 2016. 349f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2016.
600 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2015.
601 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e Cortes supremas. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014; MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
602 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.1837 e ss.
603 MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.191.
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requer que “se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou corte 
para outro”.604 O terceiro motivo identificado é a economia de esforço, pois a definição 
de um resultado dispensa juízes e advogados de repetir os mesmos argumentos, sobre 
as mesmas circunstâncias, para os mesmos casos. Assim, “uma vez decidido após aná-
lise cuidadosa, um caso deve ser tratado como se tivesse sido resolvido de uma vez por 
todas, a não ser que se possa demonstrar ter surgido um elemento especial que exija 
reconsideração”.605 Esta última citação é, em síntese, o que se entende por efeito vincu-
lante. Existem três partes neste conceito que devem ser examinadas.

A primeira parte é a que exige, da decisão apta a se tornar um precedente, que exi-
ba uma “análise cuidadosa”. É imprescindível que o precedente contenha argumentos 
que respondam às teses alegadas pelas partes e que convença os interessados de que a 
decisão faz sentido.606

A segunda parte da definição revela o elemento “vinculante” do efeito vinculante. 
Explica-se: afirmar que “um caso deve ser tratado como se tivesse sido resolvido de 
uma vez por todas” significa tratá-lo com grau de definitividade, inclusive para casos 
semelhantes que surjam após a decisão do anterior. Sob outra ótica, é atribuir um efeito 
geral e abstrato para decisões do Poder Judiciário, de modo que não se admita nova 
discussão sobre o tema, impedindo outros juízes ou tribunais de se opor à decisão. Po-
de-se dizer, com segurança, que a decisão brasileira com efeitos vinculantes que melhor 
demonstra o significado deste elemento do conceito são as que julgam procedentes 
ações declaratórias de inconstitucionalidade – ou seja, decisões que declaram, pela via 
direta, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. A declaração de inconstitu-
cionalidade que pronuncia a nulidade da lei, sem modulação, não admite qualquer tipo 
de situação excepcional. Qualquer situação deve ser decidida como se a lei não tivesse 
existido, respeitando-se, quando muito, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada. Os demais casos, ainda não protegidos pelas previsões constitucionais 
acima referidas, devem ser apreciados sem qualquer consideração do texto declarado 
inconstitucional.

Ocorre que esta capacidade de tomar decisões definitivas, sem qualquer exceção, 
não é algo factível no Direito e também não é uma qualidade que gera algum resultado 
intrinsecamente positivo. Até mesmo a vinculação do Estado e dos cidadãos à lei, à 
luz do positivismo, não produziu o resultado esperado, o que levou Ronald Dworkin, 
por exemplo, a sugerir que o próprio Direito é um conceito interpretativo.607 A certe-
za e a definitividade, em termos que não admitem qualquer exceção, produzem mais 
dificuldades do que benefícios. É por isso que o próprio MacCormick, ao definir o 
que entende por efeito vinculante, admite exceções para “demonstrar ter surgido um 

604 Idem.
605 Idem.
606 Sobre o tema, seria possível consultar extensa bibliografia a respeito da fundamentação. Sugere-se, 
como ponto de partida, a análise da própria obra de Neil MacCormick.
607 Ver, por exemplo, DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard Univer-
sity Press, 1977 e MACEDO JR., Ronaldo Porto. Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito 
contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2013.
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elemento especial que exija reconsideração” – o que configura a terceira parte de seu 
conceito. Este elemento será considerado com maior cautela no item 4 deste artigo.

O que deve ficar claro, neste item, é que a doutrina processual civil brasileira 
tem defendido a adoção de um efeito vinculante composto, apenas, das duas primeiras 
partes do conceito aqui apresentado: uma decisão bem fundamentada que se replique 
para casos iguais. A seguir, passa-se a considerar a ampla defesa e o contraditório, com 
o objetivo de se estabelecer o contraponto ao efeito vinculante.

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais, previstos pelo 
art. 5º, inc. LV, que possui o seguinte texto: “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”.608 Sustenta-se que esta previsão 
aperfeiçoa outro direito fundamental, qual seja, o devido processo legal, seja em 
sua vertente formal, seja em sua vertente material.609 Para Luiz Guilherme Arcaro 
Conci, as garantias da ampla defesa e do contraditório têm como um de seus efeitos 
o entendimento de que “não há que se falar em justiça sem que se ouça as partes 
envolvidas e lhes dê os recursos admitidos pelo direito em sua plenitude para com-
provarem seus argumentos”.610

Com fundamento na escola alemã, o Min. Gilmar Mendes apresenta sua con-
cepção de ampla defesa no desdobramento de três direitos.611 O primeiro é o direi-
to à informação, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos 
praticados no processo e sobre os elementos dele constantes. O segundo é o direito 
de manifestação, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oral-
mente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo. 
Por fim, o terceiro direito é o de ver seus argumentos considerados, que exige do 
julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo para contemplar as razões 

608 Apesar do entendimento de que o contraditório é garantia de todas as partes e a ampla defesa é 
direito do demandado, que se contrapõe ao direito de ação do demandante, o texto fará remissão ao 
conjunto “contraditório e ampla defesa”, até porque não é objetivo do presente trabalho a distinção en-
tre os dois direitos fundamentais. Para além disso, ver-se-á, no item seguinte, que MacCormick se uti-
liza da “ampla defesa” para tratar de temas associados, no Brasil, ao contraditório. Assim, o tratamento 
dos direitos como um conjunto também respeita as expressões escolhidas pelo professor escocês.
609 Sobre o devido processo legal, ver SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto. O devido processo 
legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
610 CONCI, Luiz Guilherme Arcaro. Artigo 5º, incisos LIV ao LVII. In: BONAVIDES, Paulo; 
MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura (Coord.). Comentários à Constituição Federal de 
1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.219 (215-223).
611 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais de caráter judicial e garantias constitucionais 
do processo. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gus-
tavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 592.
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apresentadas. Ademais, para Gilmar Mendes, do direito de ver os argumentos con-
siderados decorre o dever judicial de fundamentar as decisões e de conferir atenção 
e considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas pelas partes.

Com objetivo semelhante, André Ramos Tavares sustenta que “todo ato ou 
fato produzido ou reproduzido no processo por qualquer de suas partes deve dar 
ensejo ao direito da outra de se opor, de debater, de produzir contraprova ou for-
necer sua versão, ou interpretação daquele ato ou fato apresentado”.612 Vê-se, assim, 
que a doutrina reconhece como uma das principais faces da ampla defesa o direito 
de se manifestar acerca dos elementos fáticos e jurídicos discutidos na causa, e que 
cabe aos magistrados apreciar esses argumentos.

Até mesmo parcela da doutrina que sustenta a existência de precedentes vin-
culantes admite que o contraditório e a ampla defesa podem ser vistos como o 
direito de influência. Nesta linha, Marinoni e Mitidiero afirmam que, por força da 
previsão constitucional do art. 5º, inc. LV, “a regra está em que todas as decisões do 
juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes”.613 O 
raciocínio vai ainda mais além: “é absolutamente indispensável tenham as partes a 
possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para 
a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de 
ofício”.614 Isto leva à conclusão de que, dentre outros efeitos, o magistrado não pode 
julgar o caso com fundamento sobre o qual as partes não tenham tido a oportuni-
dade de se manifestar previamente. Este ideal se consolidou no art. 9º, do Código 
de Processo Civil.615

Se todas essas afirmações forem levadas em conta, e representarem mais do 
que ideias lançadas no papel, sua aplicação e relação com a teoria dos precedentes 
chega até mesmo a se revelar evidente. O Código somente autoriza o julgamento 
sem a prévia oitiva da parte contrária em três hipóteses: tutela provisória de urgên-
cia; tutela de evidência com fundamento nos incisos II e III, do art. 311; e a decisão 
que determina citar o réu para pagar a quantia em dinheiro, no procedimento da 
ação monitória. Note-se que o art. 9º não prevê o julgamento, de procedência ou 
improcedência, no caso de aplicação de precedente vinculante.

Assim, a aplicação do art. 985, do Código de Processo Civil, não pode se 
dar pela aplicação indiscriminada da tese jurídica firmada como precedente, seja 
no julgamento de casos repetitivos, seja em qualquer instância prevista pelo art. 
927, do mesmo Código. Ao contrário, uma vez ciente da decisão aplicável, deve o 

612 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 754.
613 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos fundamentais processuais. In: 
SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitu-
cional. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 761.
614 Idem.
615 Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
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magistrado abrir às partes a oportunidade de se manifestar a respeito da decisão 
que se considera precedente. Essa manifestação, como se demonstrará no próximo 
item, pode tratar ao menos de dois temas: a distinção entre o caso que deu origem 
ao precedente e o caso em tela (distinguishing) e a possibilidade de superação do 
entendimento firmado pelo precedente (overruling). Destaque-se, mais uma vez, 
que essas hipóteses são excepcionais e não serão comuns na prática, mas é preciso 
considerá-las para que o exercício do contraditório e da ampla defesa seja integral.

A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO 

DIANTE DOS PRECEDENTES

Como exposto na introdução, o tratamento deste item parte da ideia de derro-
tabilidade ou excepcionalidade, especialmente na ótica de Neil MacCormick. Para 
tanto, na esteira do autor citado, é necessário ingressar no aspecto pragmático dos 
processos. Como se sabe, as partes, privadas ou públicas, devem provocar o Poder 
Judiciário para obter a tutela dos direitos por elas invocados. Porém, não basta que 
o autor demonstre, com provas e argumentos, que tem razão. O Estado de Direito 
confere àqueles contra quem se exerce a ação o direito de negar o que é alegado. 
Aos réus também se concede o direito de apresentar contraprovas e de contestar, 
por qualquer dos caminhos que a argumentação se mostra razoável, “a correção e 
a relevância dos fundamentos jurídicos que sustentam o pleito ou acusação contra 
eles”.616 Para realizar a análise das alegações e das provas, do direito e dos fatos, exi-
ge-se a figura de um juiz imparcial que presida o processo sob um ideal de dialetici-
dade, para que conclua e justifique os pontos em questão e decida. É nesse contexto 
que se insere a derrotabilidade.

MacCormick imputa a Hart e seu “The ascription of responsibility and right-
s”617 sua inspiração para o tratamento do tema.618 O ensaio, renegado pelo professor 
de Oxford, foi resgatado por outros juristas que revelaram a importância do tema 
para a discussão jurídica do final do século XX. Em síntese, a ideia da derrota-
bilidade está em reconhecer que existem condições “ordinariamente necessárias e 
presumivelmente suficientes para a validade ou solidez de arranjos jurídicos”,619 mas 
que esses arranjos podem ser afastados pela ocorrência de circunstâncias anôma-

616 MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.310.
617 HART, Herbert L. A. The ascription of responsibility and rights. In: RYLE, Gilbert; FLEW, 
Antony (Eds). Proceedings of the Aristotelian Society. Oxford: Blackwell, 1948-1949. v.49. p.171-
194.
618 O professor escocês reconhece que seu tratamento da derrotabilidade pode ser tomado como 
uma introdução ao tema, sem aprofundamentos no âmbito da lógica. Para uma análise neste segun-
do sentido, ver: SARTOR, Giovanni. Defeasibility in Legal Reasoning. In: BANKOWSKI, Zenon; 
WHITE, Ian; HAHN, Ulrike (Orgs). Informatics and the foundations of legal reasoning. Dordre-
cht: Kluwer Academic Press, 1985. p.119-167.
619 MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.310-311.
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las.620 Constatar a existência da derrotabilidade é reconhecer que situações jurídicas 
podem ter uma aparência de validade mas, no entanto, podem estar sujeitas a algum 
tipo de intervenção que as invalide.621

A forma mais simples de se demonstrar esse fenômeno é pelas hipóteses que 
MacCormick denomina de “derrotabilidade expressa”: “alguém poderia pensar 
numa regra sobre um direito D, regra que expressamente prevê as condições positivas 
para atribuir D a uma pessoa apropriada, mas que também sujeita a concessão desse 
direito a algumas exceções ou ressalvas”.622 No Brasil, tem-se uma série de exemplos de 
derrotabilidade espressa, como as hipóteses que excepcionam a prática de ilícitos civis 
nas hipóteses de legítima defesa e exercício regular de direito – nos termos do artigo 
188, I, do Código Civil. A legítima defesa e o exercício regular de direito, assim como 
o estado de necessidade, também são casos de exclusão de ilicitude no Direito Penal, 
e por isso valem como exemplos de derrotabilidade expressa também nesse âmbito. 
Pode-se acrescentar, ainda, as situações de modulação dos efeitos da decisão de in-
constitucionalidade como casos expressos de derrotabilidade das decisões com efeitos 
vinculantes, no Brasil.

A compreensão da derrotabilidade expressa facilita a exposição, mas ela não é 
o caso mais interessante deste tema. Na verdade, a explicitação das exceções afasta 
justamente o que há de mais importante na presente discussão. Isso leva Neil Mac-
Cormick a estabelecer uma segunda categoria de derrotabilidade, ou defeasibility, a 
qual denomina de “implícita”.623 Esta categoria afeta todas as instâncias das instituições 
jurídicas, pois permite a identificação de exceções não previstas nas regras. É por isso 
que elas importam para o contexto deste item e para a prática a partir de precedentes.

Para MacCormick, “os princípios e os valores implícitos de tal sistema interagem 
com as disposições mais específicas encontradas nos textos legislativos ou nas rationes 
mais precisamente definidas dos precedentes”.624 Esses princípios são especialmente 
relevantes no momento em que as decisões são tomadas, pois integram a fundamen-
tação dos atos judiciais. Sendo assim, a derrotabilidade implícita costuma ser exercida 

620 “Um exemplo de uso corrente é o de uma lei sobre testamento, escrita de maneira bastante estrita, 
que uma corte interpretou como inaplicável ao beneficiário após este ter atirado no testador, seu avô, para 
impedi-lo de alterar o testamento. A razão para isso foi que, mesmo em face dos termos categóricos da lei, a 
corte considerou correto limitar a aplicação da regra de modo a deferir a um princípio jurídico mais amplo, 
segundo o qual ninguém deve ser capaz de fundamentar um pleito jurídico em um fato que é resultado de 
sua própria torpeza, ou beneficiar-se de sua própria infração.” MacCormick se refere, aqui, ao já comentado 
Riggs v. Palmer. (MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.311).
621 “Em outras palavras, o arranjo (ou seja lá o que for) em questão é excepcionável (defeasible), e os 
eventos invalidantes provocam a exceção (defeasance).” (MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de 
direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.311).
622 MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.311-312.
623 MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.313.
624 A versão original da obra citada, assim como sua tradução, incluem no texto acima a qualificação 
de “vinculante” (“binding”) aos precedentes. No entanto, a expressão foi deliberadamente deixada de 
lado, no contexto acima, para evitar confusão com o que se entende por vinculante na própria tese. 
Como será exposto mais adiante, para MacCormick, os precedentes vinculantes podem ser excepcio-
nados por meio da argumentação. Como o Brasil adotou a noção de decisões e súmulas vinculantes, 
essa classificação não se aplica. (MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: 
Elsevier, 2008. p.313).
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e verificada nos atos do Poder Judiciário. Na prática, são os tribunais que constroem 
hipóteses implícitas de aplicação ou de afastamento das regras – e o fazem com recurso 
aos princípios, valores, e outros parâmetros de interpretação. Isto leva MacCormick 
a afirmar que sempre “há o risco de que aquilo que está expresso no Direito possa ser 
superado por alguma condição não-expressa que possa implicitamente sobrepujar o que 
está expresso, dados os princípios ou valores em jogo”.625

Uma regra cuja derrotabilidade é facilmente demonstrada é a do art. 3º, do Código 
Civil de 2002. O dispositivo prevê que “são absolutamente incapazes de exercer pesso-
almente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. Apesar da regra não 
prever qualquer exceção, é reconhecido o fato de que menores de 16 anos podem praticar 
atos que surtem efeitos jurídicos, especialmente quando têm o condão de concretizar 
situações jurídicas existenciais.626 Note-se, porém, que essas exceções sempre têm alguma 
relação com outro fundamento jurídico, na maior parte das vezes ligado a princípios 
ou valores que perpassam o ordenamento. No exemplo acima, trata-se da dignidade da 
pessoa humana. Há que se ter, assim, uma intermediação da excepcionalidade com a 
argumentação desenvolvida pelas partes e pelo magistrado.

A derrotabilidade implícita tem relação direta, portanto, com o caráter argumen-
tativo e interpretativo do Direito. Só há sentido falar nessa hipótese de excepcionalidade 
ao se constatar o esgotamento da técnica dos enunciados normativos627 e a inseguran-
ça no que toca à previsibilidade das decisões judiciais em casos difíceis.628 De qualquer 
modo, cabe também a ressalva de que o ônus de demonstrar a derrotabilidade é da parte 
interessada em afastar a incidência da norma ou de um determinado entendimento dos 
tribunais.629 Seja pelas provas, seja pelos argumentos, a parte que pretende afastar a inci-
dência de uma regra deve formular o problema e, por meio de argumentos compatíveis 
com o ordenamento jurídico, demonstrar que outra resposta é possível. A exceção implí-

625 MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.313.
626 “Eventualmente, porém, os atos praticados pelos menores de 16 anos (inciso I, art. 3º, do Código 
Civil) podem surtir efeitos jurídicos, quando disserem respeito à concretização de situações jurídicas 
existenciais, se o incapaz demonstra discernimento suficiente para tanto. Exemplo interessante pode 
ser lembrado com a declaração de vontade do menor para fins de adoção, valendo lembrar, inclusive, 
no que tange aos maiores de 12 anos de idade, que a própria legislação (CC, art. 1.621) exige a sua 
expressa concordância para o deferimento da colocação em família substituta.” FARIAS, Christiano 
Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. Vol. 1. 12ª Ed. 
Salvador: Juspodivm, 2014, p. 312.
627 “A atual visão sobre a defeasibility conecta-se a uma visão relacionada sobre o problema onipresente da 
formulação ou articulação do Direito (law). O problema é, sob um aspecto, dos limites à acuidade ou ao esgo-
tamento nas formulações do Direito (law), e, sob outro aspecto, da confiabilidade das inferências derivadas 
das afirmações expressas por meio das quais o Direito é formulado. O Direito (law) precisa ser formulado em 
termos gerais, mas as condições genericamente formuladas são sempre capazes de omitir referência a algum 
elemento que pode se tornar o fato operativo-chave num dado caso.” (MacCORMICK, Neil. Retórica e o 
estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.315-316).
628 MacCORMICK, Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.321.
629 “Seria absurdo se uma parte, confiando nas condições expressamente previstas (mesmo que ape-
nas presumíveis) das regras presentes numa lei, num precedente ou em ambos, tivesse o ônus de pri-
meiro imaginar e então de expressamente refutar todas as condições possivelmente excepcionadoras 
(defeating) que poderiam tornar sua pretensão inoperante. O ônus precisa recair sobre alguma outra parte 
interessada, ou algum agente público, para levantar uma contestação efetiva e relevante.” (MacCORMICK, 
Neil. Retórica e o estado de direito. São Paulo: Elsevier, 2008. p.316-317).
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cita se constata no momento em que o Poder Judiciário – e não o Legislativo – frustra as 
expectativas de previsibilidade a respeito de um determinado direito. Repita-se, portanto, 
que a derrotabilidade implícita é matéria que depende diretamente da formulação dos 
argumentos jurídicos dos tribunais.

A complexidade da teoria da derrotabilidade não se reflete na prática. Admitir que 
a derrotabilidade pode ser constatada nas regras e nos precedentes e que este fenômeno 
decorre da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa implica dizer que 
as partes têm o direito de, constatando a existência de um precedente contrário à tese que 
defendem, argumentar e requerer o afastamento da decisão ao caso em tela. Este pedido 
tem como fundamento o art. 489, § 1º., inc. VI, que exige do magistrado que pretende 
julgar de forma contrária a um precedente o seguinte recurso argumentativo: “demons-
trar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Constatada a existência de precedente que pode ser aplicado ao caso, portanto, 
cabe ao magistrado exercer seu dever de contraditório e ampla defesa e oportunizar às 
partes que se manifestem a respeito da decisão. Evidentemente, uma das partes poderá 
requerer a aplicação do entendimento, o que é relativamente simples, do ponto de vista 
argumentativo. Por outro lado, a outra parte terá o ônus de demonstrar que os casos 
– do precedente e o atual – são faticamente distintos ou que o entendimento firmado 
pelos tribunais superiores pode ser juridicamente superado. Ou seja, a parte que preten-
de afastar a incidência do precedente pode seguir dois caminhos: pelos fatos, é possível 
distinguir os casos e argumentar que a solução de um não deve ser a solução do outro; 
o outro caminho é a crítica da decisão e dos fundamentos invocados no precedente, de-
monstrando que uma decisão melhor é possível. Assim, o elemento final do conceito de 
efeito vinculante, acima exposto, pode ser compreendido.

Evidentemente, a parte que se encontra do lado contrário ao do precedente tem 
menores chances de ter um julgamento a seu favor. Isto não quer dizer, porém, que essa 
possibilidade não existe. A existência do precedente deve ser considerada para a realiza-
ção de acordos, para a não interposição de recursos e até mesmo para o reconhecimento 
da procedência do pedido, a depender da situação jurídica processual. No entanto, este 
precedente não pode ser tomado como fundamento para negar o direito fundamental 
de influenciar a tomada de decisão. Justamente por isso, o contraditório e a ampla defesa 
devem ser garantidos antes de se aplicar um precedente. O objetivo dessa manifestação 
deve ser, repita-se, o de diferenciar o caso ou de demonstrar a possibilidade de superação 
do entendimento firmado pelos tribunais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve o objetivo de demonstrar que o efeito vinculante dos 
precedentes não pode prescindir ou se sobrepor ao direito fundamental à ampla de-
fesa e ao contraditório. Neste sentido, defende-se o conceito de vinculação a partir 
do pensamento de Neil MacCormick: “uma vez decidido após análise cuidadosa, 
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um caso deve ser tratado como se tivesse sido resolvido de uma vez por todas, a não 
ser que se possa demonstrar ter surgido um elemento especial que exija reconside-
ração”.630

Por maior que seja a força de uma decisão, até mesmo aquelas proferidas pelos 
tribunais superiores, a compreensão dos efeitos dos precedentes não pode deixar de 
lado o direito de cada indivíduo influenciar uma decisão que lhe diga respeito. Nes-
te sentido, a ampla defesa e o contraditório devem ser lidos com conjunto com o art. 
489, § 1º, inc. VI, do Código de Processo Civil, que permite ao magistrado distin-
guir os casos ou demonstrar a superação do entendimento. Isto significa, portanto, 
que cada indivíduo tem o direito de alegar que seu caso é diferente daquele que foi 
apreciado em um precedente; ou que a decisão do precedente pode ser aprimorada.

As hipóteses de defesa quando se constata a existência de um precedente, seja 
ele vinculante ou persuasivo, são e devem ser reduzidas. Não faz sentido tratar um 
caso já conhecido pelo Poder Judiciário como um caso absolutamente novo. Apesar 
disso, julgar esses casos como se as partes não tivessem direito ao devido processo 
legal, restringindo suas oportunidades de manifestação e de argumentação, é in-
compatível com o Estado Democrático de Direito.
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Post-Scriptum

É com imenso orgulho que compartilho o fato da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) estar vivendo momento singular da sua história ins-
titucional.

Localizada na região centro-sul do Paraná, abrangendo 22 municípios em sua 
área de influência, a instituição, que foi criada pelo Governo do Estado do Paraná, 
através da Lei no 6.034, de 6 de novembro de 1969 e do Decreto n. 18.111, de 28 
de janeiro de 1970, é um dos mais importantes estabelecimentos públicos de ensino 
superior do Estado.

E o curso de Bacharelado em Direito faz parte dessa história.
Nascido a partir da assinatura da Lei Estadual n. 2179, de 04/08/1954, a en-

tão Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa cresceu e o hoje supra nominado 
curso ocupa posição seletiva dentro do rol de opção para formação acadêmica de 
alto nível. E, diga-se, está inserido em uma das mais renomadas Universidades Es-
taduais Públicas do Estado do Paraná e do Brasil. Reconhecida, inclusive, a nível 
internacional.

Curso recomendado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil e seletivamente qualificado pela Revista Guia do Estudante, da Editora 
Abril, ele vem se despontando no seu resultado ano a ano.

Vale recordar que o primeiro Reitor da UEPG, o eminente Professor Álvaro 
Augusto da Cunha Rocha, de saudosa memória, teve sua origem nas antigas cáte-
dras do Curso de Direito da nossa Universidade.

Tudo isso é motivo de comemoração, sempre!
Além das atividades de ensino, a UEPG também tem expandido seus hori-

zontes na extensão e na pesquisa. Neste último caso, o destaque que se revela é a 
produção de conhecimento científico a partir dos Campos Gerais para o Brasil. E 
novamente o Curso de Direito, através do seu seleto corpo docente, tem se projeta-
do com qualidade singular dentro desse qualificado cenário acadêmico.

Toda essa distinção se reforça quando se vê o resultado do trabalho que por 
aqui foi apresentado à comunidade jurídica nacional. Ainda mais fazendo a justa 
homenagem que, sob a liderança do Professor Doutor Kleber Cazzaro, fora concre-
tizada ao eminente Professor Doutor Luiz Rodrigues Wambier.

Advogado e Jurista internacional, o Professor Wambier como é conhecido no 
ambiente acadêmico, também foi Pró-Reitor da Universidade no tempo em que es-
tava à frente da Reitoria o Professor Evaldo Podolan e José Richa era o Governador 
do Estado. Aliás, o professor Wambier, que também é aluno egresso da instituição 
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(1977), registre-se, foi o primeiro Pró-Reitor de Extensão da Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa.

Integrando a cúpula administrativa da UEPG naquela época (1983/1987), 
motivo de orgulho ainda maior para assinar este referencial, recordo que também 
fazia parte meu pai, Rouger Miguel Vargas, de saudosa memória, que estava à frente 
da Pró-Reitoria de Administração. Em nome dele reforço o prazer de enaltecer a 
justa homenagem que este livro, que agora ocupará as prateleiras literárias do Brasil, 
faz ao eminente Jurista, Advogado, Professor e meu seleto amigo, Doutor Luiz 
Rodrigues Wambier.

Portanto, não poderia ter motivo maior a Universidade Estadual de Ponta 
Grossa e o Curso de Direito para se sentirem orgulhosos de assistir e presenciar a 
publicação deste livro que segue assinado pela coordenação do Advogado e Profes-
sor Doutor Kleber Cazzaro que, aliás, integra o qualificado corpo docente do De-
partamento de Direito Processual, do Setor de Ciências Jurídicas, da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa.

Seguramente para todos que tiverem acesso à obra, que segue composta pela 
assinatura de renomados doutrinadores, cujos currículos só ratificam tal assertiva, 
ela proporcionará aprendizagem e amplitude de conhecimento jurídico, referencial 
fundamental para todo o operador do Direito.

Ao tempo, então, que, ao encerrar o livro, renovo o registro sobre o acerto da 
justa homenagem feita ao Professor Wambier, faço votos que a obra contribua tanto 
para os profissionais da área jurídica quanto, especialmente, para os acadêmicos do 
Curso de Direito da UEPG.

Novamente meus cumprimentos pessoais ao Advogado e Professor Doutor 
Kleber Cazzaro pela iniciativa de sempre e a todos que, com ele, se uniram envi-
dando esforços para que o livro se tornasse realidade.

Boa leitura a todos!
Ponta Grossa, Pr, maio de 2017.

Carlos Luciano Sant’ana Vargas, Dr.

Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa












