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Apresentação

Sob os auspícios da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, realizou-se, no período de 18 a
20 de agosto de 2010, a II Jornada de Direito Processual Civil da Esmaf, na cidade de Brasília/DF.
Durante o evento, proferiram conferência o professor Kazuo Watanabe sobre “As grandes transformações do Direito Processual Civil brasileiro”, o professor Flávio Luiz Yarshell sobre “Reflexões sobre a
relativização da coisa julgada”; a professora Juliana Cordeiro Faria sobre “Tutela de urgência e tutela de
evidência: análise crítica do projeto do novo Código de Processo Civil”; o professor José Roberto dos Santos
Bedaque sobre “Efetividade do processo e o projeto do NCPC”; o professor Antônio Carlos Marcato sobre
“Análise crítica do regime recursal das decisões de primeiro grau no projeto do novo Código de Processo
Civil”; o professor Cassio Scarpinella Bueno sobre “As prerrogativas processuais da Fazenda Pública e o
novo CPC; o professor Daniel Mitidiero sobre “Direito ao processo justo como direito à colaboração no
processo civil” e o professor Carlos Alberto Carmona sobre “O Poder Judiciário e os meios alternativos de
solução de controvérsias”.
Esta publicação aglutina os artigos inspirados nos temas das conferências ouvidas pelos participantes.
Bom proveito aos leitores.

Desembargador federal Hilton Queiroz

Tutelas de urgência
Juiz federal substituto Alysson Maia Fontenele
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Resumo
Com o objetivo de sublinhar a importância
das tutelas de urgência como medidas nucleares
para o alcance de um processo civil de resultados, buscou-se assinalar neste trabalho os efeitos decorrentes de sua realização e as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais referentes ao
tema. Urge reconhecer a necessidade de que o
princípio da segurança jurídica, assegurado pela
Constituição Federal, que tem como matriz a
prolação de uma sentença somente após o exaurimento da atividade cognitiva pelo Estado-Juiz,
ceda aos imperativos da sociedade moderna,
massificada, em que a urgência reina nas relações intersubjetivas, exigindo que o processo
seja não apenas garantidor de certeza jurídica,
mas que também propicie às partes em conflito
a obtenção da prestação jurisdicional em prazo razoável e eficaz, garantindo a utilidade do
bem da vida sobre o qual pairam as demandas.
É, pois, no âmbito da tempestividade e da eficiência da atividade jurisdicional que se enquadram as tutelas de urgência, justamente como
instrumentos de que se devem valer os juristas
para expurgar do processo aquilo que de pior ele
pode causar: o dano marginal à parte que tem
razão em benefício de um acréscimo, em igual
proporção, àquela que não a tem.
1

Introdução
Com a proibição do exercício da autotutela
como forma para a resolução dos conflitos de
interesses oriundos da vida em sociedade, o Estado assumiu para si o dever de prestar a adequada tutela jurisdicional, o que é feito por meio
de um instrumento (o processo).
O direito conferido ao cidadão de recorrer ao
Estado diante da violação de um direito (ou de
sua iminência) constitui, na verdade, uma contrapartida do Estado diante da proibição da auto-
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tutela. Trata-se do chamado direito de ação. Com
efeito, está o Estado obrigado a prestar a tutela
jurisdicional adequada a cada conflito de interesses. “A inexistência de tutela adequada à resolução de determinada situação conflitiva significa a
própria negação da tutela a que o Estado se obrigou no momento em que chamou a si o monopólio da jurisdição, já que o processo nada mais é
do que a contrapartida que o Estado oferece aos
cidadãos diante da proibição da autotutela.1”
Inicialmente, a doutrina confundiu o direito de ação com o direito subjetivo material que
aquele permitia que fosse apresentado ao Estado. Mais tarde, distinguiu-se o direito de ação
(direito de ir a juízo) do direito material em litígio (direito material insatisfeito e por isso levado
a juízo em virtude do direito de ação). Na verdade, tal distinção era fruto da preocupação em
conferir ao direito processual o status de ciência
autônoma e independente do direito material (a
chamada fase autonomista do processo2).
A constatação de que o processo, com sua
excessiva preocupação com as formas em detrimento da tutela do próprio direito material, não
atendia às necessidades sociais fez surgir uma
nova perspectiva de análise, designada de acesso
à justiça. Com essa nova questão surgiu, dentre
outras, a preocupação com a efetividade do processo, ou seja, fazer com que este instrumento
não se prestasse apenas ao exercício da jurisdição mas também a conferir ao cidadão o mesmo resultado que seria por ele alcançado caso as
normas de direito material fossem espontaneamente observadas ou se o seu agir privado não
lhe tivesse sido proibido pelo Estado.
Nessa senda, o direito de ação passou a ser
visto como um direito à adequada tutela jurisdicional, quer dizer, um direito à preordenação de

MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação da tutela, cit., p. 112.
2
Ada Pellegrini Grinover et alii, in Teoria Geral do
Processo.

procedimentos hábeis para dar resposta adequada ao direito material.3
Não se pode confundir, contudo, a idéia
de tutela apenas com o provimento final oferecido pelo Estado após todo o iter do processo.
Importa clarificar a idéia de tutela e suas várias
acepções em direito processual. Quando se fala
em tutela é necessário saber exatamente o que se
há de entender por esse conceito, na medida em
que a doutrina se vale desse termo para designar
diferentes fenômenos no campo processual.
É esse, portanto, o objetivo deste trabalho:
delimitar o que se deve entender por tutela jurisdicional e qual a visão da moderna processualística acerca da efetividade da prestação jurisdicional. Para tanto, serão expostos os casos em
que a antecipação da tutela é permitida no sistema processual civil brasileiro, além de traçar
um comparativo teórico que permita distinguir
as medidas de urgência entre si (cautelares e antecipatórias), tudo à luz da doutrina e jurisprudência, sem olvidar, é claro, as polêmicas que
ainda circundam o tema.

Capítulo I – O Processo Civil à luz do
princípio da tutela jurisdicional adequada

Seção 1. Fundamentos teóricos para
a compreensão do princípio da tutela
jurisdicional adequada
O termo tutela jurisdicional leva à idéia de
proteção aos direitos processuais estabelecidos
pelo Estado. Nessa ótica, o Estado presta a tutela
na medida em que assegura, para a aplicação do
direito positivo, garantias mínimas de participação dos envolvidos, assegurando-lhes o devido
processo legal. A tutela jurisdicional é prestada,
portanto, não importando qual seja o resultado
da demanda, já que basta para ela ocorrer que
o Estado assegure aos interessados plenas con-

1

10

3

MARINONI E ARENHART, in Manual do Processo
de Conhecimento, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 66.
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dições de acesso aos mecanismos públicos de
proteção.
Diversa desta noção é aquela relativa à tutela jurisdicional do direito. Ensina ARENHART4
que “quando se pensa neste conceito quer-se
aludir à efetiva proteção do direito material,
postulado pelo autor na inicial. Em parte, também esta idéia está abrangida pelo termo tutela jurisdicional, na medida em que a garantia
processual não pode olvidar que uma das condições para a sua realização integral é a previsão de mecanismos adequados de proteção do
interesse sustentado por quem requer a resposta
jurisdicional do Estado. Mas, na concepção de
tutela jurisdicional do direito merece foco a resposta do Estado àquilo de que necessita o autor
que tenha razão, envolvendo não só o direito de
provocar a jurisdição (tutela jurisdicional), mas
em especial o direito a uma adequada prestação
jurisdicional”. É nesta segunda acepção que o
termo “tutela” será doravante empregada.
Deveras, o direito de ação deve ser compreendido como um direito à tutela diferenciada
e adequada a cada caso conflitivo concreto, de
modo que a própria sentença deve servir de instrumento capaz de atender, de forma efetiva, o
direito material violado.
A classificação das tutelas, nesse contexto,
deixa de ser fenômeno endoprocessual para corresponder aos resultados que as sentenças efetivamente conferem aos jurisdicionados — e que
não podem ser dissociadas das necessidades do
direito material.
O art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal brasileira de 1988 afirma que “nenhuma
lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Tal garantia constitucional consubstancia o princípio da inafastabilidade da jurisdição — atualmente compreendido
como o princípio garantidor do acesso à justiça

4

In Perfis da Tutela inibitória coletiva, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

(ou à ordem jurídica justa, na expressão de Kazuo Watanabe5).
É ínsito a um sistema processual que se pretende lógico e jurídico que o direito de acesso à
justiça exija a preordenação de procedimentos
hábeis a conferir uma tutela adequada, tempestiva e efetiva àquele que tenha procurado o Estado para garantir o seu direito.
Há tutela adequada quando, para determinado caso concreto, há procedimento que pode
ser dito hábil para atender determinada situação
concreta peculiar ou não a determinado direito
material violado ou ameaçado de lesão. É o que
ocorre, por exemplo, no procedimento para as
ações possessórias ou no mandado de segurança
que prescinde de prova testemunhal ou pericial.
Se, no primeiro caso, o autor provar as condições previstas no art. 928 do Código de Processo
Civil pátrio, adequado será o procedimento para
a satisfação da tutela pretendida. Não preenchidos os pressupostos, outro caminho deverá ser
trilhado para a obtenção da satisfação do bem da
vida. No caso de mandado de segurança outra
não é a solução. Se o direito líquido e certo ameaçado de lesão ou já violado pelo Poder Público
não requerer prova diferente da documental,
cabível será o manejo do writ; se o mencionado
direito exige prova testemunhal ou pericial, não
pode ser usado o procedimento do mandado de
segurança. Como se vê, o próprio ordenamento
prevê a adequação de procedimentos para a efetivação da tutela de direito material pretendida.
Ocorre que prestação da tutela jurisdicional
deve ser ainda tempestiva e efetiva. A Convenção
Européia para Proteção dos Direitos Humanos
e Liberdades Fundamentais, em seu art. 6°, § 1°,
garante que toda “pessoa tem direito a uma audiência eqüitativa e pública, dentro de um prazo
razoável, por um tribunal independente e imparcial.” Também a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, em seu art. 8°, afirma que

5

Kazuo Watanabe, in Da cognição no processo civil
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1987.
11
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“toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável ”.
Nesse diapasão, pode-se dizer que é preciso
dar ao tempo do processo o seu devido valor,
porquanto a demora na prestação da tutela jurisdicional sempre prejudica quem tem razão,
beneficiando na mesma proporção o que não
a tem. Sobre o tema pontifica MARINONI que
“se o processo retira da vida seu próprio impulso, ele não pode — apenas porque se destina a
descobrir a “verdade” — deixar de considerar as
necessidades do cidadão, a menos que deseje celebrar, através de procedimento fúnebre, não só
o seu rompimento com a vida como também a
sua completa falta de capacidade para realizar os
escopos do Estado6.”

Seção 2. Certeza, probabilidade e risco na
prestação da tutela jurisdicional
Como já se disse tempo e processo são indissociáveis. É que a necessidade de amadurecimento das questões apresentadas ao juízo
para serem decididas, a produção de provas e
a bilateralidade de alegações para a garantia do
contraditório e da ampla defesa, tudo na busca
da verdade que permita a prolação de um provimento judicial justo, faz com que haja retardo
não só na prolação da sentença de mérito como
também na sua efetivação no mundo dos fatos.
Os argumentos favoráveis à importância do
tempo para o processo fundam-se, em geral, na
assertiva de que o risco de errar é reduzido se
se garantir ao magistrado o máximo de provas
para a demonstração dos fatos articulados pelas
partes, bem como o esgotamento das discussões
em torno da própria matéria de direito. Isso, todavia, não corresponde à necessidade, cada vez
mais premente, de um processo que permita a
prestação de tutelas não só adequadas, mas também tempestivas e efetivas.

6

12

MARINONI E ARENHART, in Manual do Processo
de Conhecimento, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 74.

Com efeito, como assevera DINAMARCO7,
“o risco de errar é inerente a qualquer processo e
a obsessão pela verdade é utópica. Ainda quando se prescindisse por completo do valor celeridade e se exacerbassem as salvaguardas para a
completa segurança contra o erro, ainda assim o
acerto não seria uma certeza absoluta. Por isso,
ao estabelecer o equilíbrio entre as exigências de
acelerar e de ponderar, o legislador e o juiz devem estar conscientes da inevitável falibilidade
do sistema (projeção da própria falibilidade humana), convivendo racionalmente com o risco e
dando força aos meios de sua correção”.
Nesse contexto, não se aceitando mais que
o processo dure tanto a ponto de simplesmente
tornar inútil à parte o provimento jurisdicional
em razão da demora na prestação da tutela, ganha realce o valor probabilidade. Trata-se, na
verdade, de valor superior à mera credibilidade
ou mesmo que verossimilhança, mas necessariamente inferior à certeza. Não passa a probabilidade da preponderância dos elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os
elementos divergentes: quando há mais razões
para acreditar em uma afirmação, diz-se que o
fato é provável, enquanto se houver mais razões
para rejeitá-la, ele é improvável.
De fato, ante a necessidade cada vez mais
urgente de garantir à parte a fruição do direito
de forma tempestiva, garantindo-lhe a utilidade
do bem da vida ou a (des) constituição de determinada relação jurídica material, deve o juiz,
hodiernamente, proceder à criteriosa avaliação
não da certeza, mas sim da probabilidade suficiente à prestação da tutela.
Tais digressões são necessárias porque o
sistema das medidas de urgência, em matéria
processual, está diretamente ligado ao critério
da probabilidade suficiente, haja vista que para
a sua concessão o juiz apreciará os requisitos legais a elas inerentes não necessariamente apoia-

7

Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito
Processual Civil, vol. 1, editora Malheiros, 3ª edição.
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do na demonstração cabal da ocorrência dos
fatos relevantes.

Seção 3. As crises jurídicas e as tutelas
jurisdicionais no Código de Processo Civil
brasileiro
O processo é concebido para produzir resultados. No sistema do Código de Processo Civil
brasileiro de 1973, entretanto, a base da classificação da tutela jurisdicional é fundada não nos
resultados destinados a por termo às chamadas
crises jurídicas, mas sim conforme o fim imediato do próprio processo (conhecimento, execução e cautelar).
Segundo DINAMARCO8, as crises jurídicas
devem ser entendidas como momentos de perigo
nas relações entre pessoas ou grupos, suscetíveis
de serem normalizadas pela imposição do direito material. Há, segundo o referido autor, crises
jurídicas de diversas ordens: crises de certeza,
crises de adimplemento e crises de situações jurídicas.
Ocorre a crise de certeza quando são criadas dúvidas objetivas no meio social no tocante
a direitos e a obrigações, ou à existência ou não
de relações jurídicas. Por exemplo, quando alguém afirma que não mais deve porque já pagou
ou porque nunca deveu, enquanto a outra parte
afirma que é credor e que nada recebeu. Nesses
casos, para por fim à crise de certeza, a tutela
adequada é a ofertada por meio de uma sentença declaratória, que simplesmente afirma ou
nega uma situação. Consiste a tutela declaratória na oferta de um bem juridicamente relevante
na vida das pessoas, que é a certeza jurídica.
Fala-se em crise de adimplemento quanto à
possível existência de algum direito insatisfeito
porque o sujeito a quem cumpriria o dever de
adimplir não o fez e o outro sujeito insiste em
receber. Se realmente existir o direito afirmado
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pelo autor, será necessário que uma sentença
não só declare esse direito, mas também chame
o obrigado ao adimplemento sob pena de suportar uma futura execução forçada da obrigação.
Tal tutela se obtém por meio de uma sentença
condenatória, que em si mesma não oferece tutela efetiva e plena porque a satisfação do direito
irá depender de ato voluntário do obrigado ou
da execução forçada (tutela executiva).
Por fim, para a solução das crises de situações jurídicas a ordem processual oferece a tutela
constitutiva, que consiste na criação, modificação ou extinção de alguma relação jurídica entre
os litigantes (Ex: sentença de separação judicial,
de anulação de contrato). Por meio desse tipo
de tutela, a sentença já traz em si mesma a sua
efetivação, sem necessidade nem cabimento de
processo executivo e sem contar, em momento
algum, com a disposição do obrigado a obedecer ou a cumprir ante o caráter potestativo do
direito material.
É preciso ter em mente, todavia, que as crises jurídicas anteriormente mencionadas necessitam, muitas vezes, de mecanismos para a
sua resolução que transcendem, na maioria dos
casos, a estrutura procedimental do Código de
Processo Civil pátrio em face das dificuldades
específicas que exigem técnicas variadas e provimentos ajustáveis às várias situações lamentadas
em juízo e às soluções que lhes destina o direito
material.
Com efeito, para demonstrar a inaptidão do
estatuto processual civil brasileiro para a resolução dos conflitos de interesses juridicizados nos
dias coevos basta mencionar que nosso sistema
se volta, quase totalmente, para a resolução de
situações individualizadas, exigindo que a jurisdição se volte para o fenômeno da incidência
(dizer se a norma incidiu ou não e se a incidência
se deu ou não conforme narrado na petição inicial). Outras são as deficiências do Código para
garantir a prestação das tutelas jurisdicionais
exigidas nos tempos modernos: a) ausência de
mecanismo para a tutela dos direitos difusos e
13
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coletivos; b) inexistência de procedimento para
a garantia da tutela coletiva de direitos individuais aptos a resolver coletivamente os fenômenos
de massa.
Uma outra característica do estatuto processual é a valorização excessiva do valor segurança
jurídica. Todo o sistema do Código, na sua redação original, estava voltado para a cognição
exauriente, fazendo prevalecer a segurança sobre a efetividade e a instrumentalidade do processo. É que sob a ótica da segurança jurídica, só
se admitem a realização de atos de invasão na
esfera jurídica de outrem a partir de uma decisão
que seja fruto de uma cognição exauriente, cujos
efeitos estariam acobertados pela imutabilidade
decorrente da coisa julgada material (considerada, sempre, como sendo o fundamento lógicojurídico da execução por tornar indiscutível a
declaração contida na sentença).
Nessa senda, o processo concebido pelo
Código de Processo Civil brasileiro, originariamente, convivia com o binômio lesão x reparação. Esperava-se o resultado danoso para
que o Estado-Juiz pudesse conceder uma tutela ressarcitória, não necessariamente específica
nem mesmo inibitória (preventiva do ilícito). O
sistema pátrio só agia após o descumprimento
da obrigação ou do dever extracontratual, vale
dizer, após o cometimento do ilícito.
Hodiernamente, entretanto, a garantia da
segurança em detrimento da celeridade processual não mais se coaduna com a urgência que
passou a permear a vida em sociedade. Superada
está, portanto, a idéia de processo ligada ao rigor
das formas, porquanto a prestação formal de
justiça configura verdadeira ausência de justiça.
Nesse contexto é que se pode comparar
o processo ao bisturi utilizado pelos médicos
como instrumento para a cirurgia. Nenhum paciente deve se lembrar do bisturi empregado na
intervenção cirúrgica, mas sim da cura por meio
dele obtida. Assim deve ocorrer com o processo:
a parte lesada não deve, ao final, ter a sensação
de como foi sofrível o procedimento, do quanto
14

lhe custou obter o bem da vida, mas sim de que
o instrumento foi eficiente e hábil para a resolução do seu problema.
Na esteira desses anseios, o legislador pátrio
está procedendo, de forma tópica, a mudanças
no processo civil brasileiro.
A primeira onda de reformas ocorreu fora
do Código de Processo Civil brasileiro, com a
preocupação em tutelar os direitos coletivos
(exemplos: a lei da ação civil pública, as ações
coletivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, o mandado de segurança coletivo),
impondo ao jurista a necessidade de repensar
institutos tradicionais do direito processual
como a litispendência, a legitimação ativa e até
mesmo a própria coisa julgada. Também há de
se fazer referência, ainda nessa primeira onda de
reformas, às ações de controle da ordem jurídica abstratamente considerada (ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade), as quais propiciam a obtenção
de tutela jurisdicional coletiva não em face de
fenômenos fáticos, mas a partir da própria norma em si, permitindo com isso tutelar de modo
universal direitos individuais eventualmente
atingidos pela incidência da norma dita constitucional ou não, evitando-se ações atomizadas
sobre assuntos já examinados pelo Supremo
Tribunal Federal.
A segunda onda de reformas se deu dentro
do Código de Processo Civil. A ampliação do
rol de títulos executivos extrajudiciais, a ação
monitória e a introdução, no direito pátrio, da
ação inibitória (art. 461 do CPC) são exemplos
de avanços na direção da efetividade do processo. Outras mudanças inseridas no diploma
processual civil pátrio merecem ser destacadas:
a antecipação da tutela recursal, a atribuição de
efeito ativo aos recursos, a ampliação dos poderes do juiz na direção do processo e a utilização
de conceitos abertos pela legislação são outras
modificações introduzidas no processo civil
para equacionar a sistemática processual à ne-
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cessidade cada vez mais premente de urgência
na prestação da tutela jurisdicional.
Dessarte, pela nova configuração que o sistema processual assumiu, já não faz tanto sentido a classificação das tutelas segundo o tipo de
processo (tutela de conhecimento, de execução
ou cautelar). Deve-se ter em mente, isto sim,
que qualquer classificação de tutela jurisdicional
deve ser feita não só a partir da providência de
direito material reclamada pela parte, mas principalmente ante o seu caráter definitivo (fundado em uma cognição exauriente, apto a gerar
coisa julgada material) ou provisório (tutela de
urgência, seja ela antecipatória ou cautelar).

Capítulo II – Noções gerais sobre a tutela
cautelar

Seção 1. Traços distintivos entre a tutela
cautelar e a tutela antecipada
A atividade cognitiva para a obtenção da tutela jurisdicional, no processo civil, segundo observou WATANABE9, “pode ser visualizada sob
dois planos distintos: o horizontal e o vertical.
No plano horizontal, a cognição pode ser plena
ou limitada, tudo dependendo da extensão do
debate travado no processo. Será plena se o objeto da demanda for a integralidade do conflito
existente; será limitada (ou parcial) se a demanda tiver por objeto apenas parte do conflito. No
plano vertical, a cognição poderá ser exauriente
(completa) ou sumária, tudo dependendo do
grau de profundidade com que é realizada.”
Com efeito, não resta dúvida de que a tutela jurisdicional prometida pela Constituição
Federal é tutela de cognição exauriente, que
persegue a certeza do direito; é também tutela
definitiva, cuja imutabilidade confere estabilidade às relações sociais, privilegiando o valor
segurança jurídica. A essa tutela se pode chamar
de definitiva.

Entretanto, como se dessume da praxe forense, a prestação da tutela definitiva não é instantânea. Insuficientes que são os mecanismos
ordinários da prestação da tutela, faz-se mister,
para que não fique comprometida a eficácia da
função jurisdicional monopolizada pelo Estado,
a adoção de medidas acautelatórias.
O sistema processual pátrio oferece, paralelamente à tutela definitiva, outra espécie de
tutela jurisdicional, consistente na outorga de
providências de dois tipos: a) antecipação do
gozo do direito que se busca obter com o processo; b) providências para garantir a utilidade
da tutela jurisdicional e a futura execução. É a
chamada tutela provisória, traduzida sob as suas
duas formas clássicas: tutela antecipatória e tutela cautelar.
Em nosso sistema, a fórmula para viabilizar
a convivência entre segurança jurídica e efetividade da jurisdição é a da outorga dessas medidas de caráter provisório, que sejam aptas a
superar as situações de risco de perecimento de
qualquer um dos direitos. Para isso tem o juiz
autorização expressa da lei processual ordinária.
É o que claramente consta nos arts. 798 e 273 do
Código de Processo Civil brasileiro.
Segundo ZAVASCKI10, “a tutela cautelar é
a que tem por objeto a obtenção de providência
destinada não a satisfazer diretamente o direito
material afirmado, mas sim a garantir a eficácia da tutela de conhecimento ou de execução”.
De fato, a ação do tempo até que se ajuíze a demanda ou até que esta se encerre pode fazer com
que o direito cujo reconhecimento se pede acabe
ameaçado de um prejuízo iminente e irreparável, ou mesmo que a sua comprovação se torne
inviável se providências prévias não forem tomadas.
É para a salvaguarda de provas, bens e direitos, mediante a eliminação de qualquer forma
de ameaça, que se presta a tutela cautelar, ou
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Op. cit., p. 50.

Teori Albino ZavasCki, in Antecipação da tutela,
Editora Saraiva, 2ª edição, 1999.
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seja, exatamente para garantir o resultado útil
do processo. A sua concessão pressupõe a existência de uma situação de risco ou de embaraço
à efetividade da jurisdição.
A tutela cautelar é concedida necessariamente em caráter precário e com a condição de
vigorar por prazo determinado. É, pois, tutela
provisória, porque é temporária (com eficácia
limitada no tempo) e precária (pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo), não estando apta a produzir a imutabilidade dos efeitos
da coisa julgada material.
O caráter meramente assecuratório e protetivo da tutela cautelar a distingue de uma outra
forma de tutela de urgência, realizada também
mediante cognição sumária da lide, que é a tutela antecipatória. Nesta, antecipa-se a satisfação da pretensão posta em juízo, e que só seria
obtida com o provimento jurisdicional final. A
tutela antecipada, frise-se, já realiza a pretensão,
de forma provisória e em cognição superficial,
antecipando não a eficácia jurídico-formal (declaração, constituição ou condenação), mas sim
os efeitos executivos da tutela (eficácia social).

Seção 2. Medidas cautelares: características e
requisitos
Dispõe o art. 796 do Código de Processo Civil pátrio que “O procedimento cautelar pode ser
instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente”. Como se vê,
o processo é autônomo em relação ao processo
principal, pois constituiu uma relação processual com objeto próprio, a despeito de pressupor
a existência de um outro a que vise assegurar.
Outra característica ínsita dos procedimentos
acautelatórios é o seu caráter instrumental, porquanto não encerra um fim em si mesmo, mas é
empregado para garantir a eficácia e a utilidade
do processo principal.
O art. 798 do Estatuto Processual Civil brasileiro diz que “Além dos procedimentos cautelares específicos que este Código regula no capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar
16

as medidas provisórias que julgar adequada,
quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito
da outra lesão grave e de difícil reparação”.
Com efeito, cuidou o citado dispositivo legal do poder geral de cautela do juiz. Em primeiro lugar tem-se que observar que a redação do
dispositivo não deixa dúvidas quanto ao caráter
meramente exemplificativo (numerus apertus)
das ações cautelares nominadas, enumeradas
pelo legislador. As cautelares inominadas, por
sua vez, são também espécies do gênero cautelar, ligadas ao poder geral de cautela do juiz, que
tem finalidade supletiva ante a impossibilidade
de o legislador prever todas as situações concretas que ensejariam a proteção cautelar.
Os requisitos para a concessão de uma cautelar são a aparência do direito (fumus boni
iuris) e a existência de uma situação de perigo
(periculum in mora). O primeiro requisito está
consubstanciado no art. 798 do CPC, quando se
exige fundado receio de lesão ao direito. Já o segundo requisito estará presente quando houver
fundado receio de lesão grave ou de difícil reparação ao direito de outrem.
Ensina VICENTE GRECO FILHO11 que o
“periculum in mora (perigo da demora) é a probabilidade de dano a uma das partes de futura
ou atual ação principal, resultante da demora
do ajuizamento ou processamento e julgamento
desta e até que seja possível medida definitiva.
O fumus boni iuris é a probabilidade ou possibilidade da existência do direito invocado pelo
autor da ação cautelar e que justifica a sua proteção, ainda que em caráter hipotético”.
Ressalte-se que, conquanto seja superficial o
exame para a concessão de uma medida cautelar
(sumariedade da cognição), exige-se que os referidos requisitos estejam evidenciados no caso
concreto, porquanto de normal perigo todos os
processos se revestem.
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In Direito Processual Civil brasileiro, 3° volume,
Editora Saraiva, 13ª edição, 1999, p. 153.
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De outro giro, indaga-se quanto à possibilidade de concessão de medida cautelar de ofício
pelo juiz. Com efeito, dispõe o art. 797 do CPC
que “Só em casos excepcionais, expressamente
autorizados por lei, determinará o juiz medidas
cautelares sem a audiência das partes”. MARINONI12 refere-se a três correntes sobre o tema:
a que entende somente possível a concessão de
ofício da cautelar nos casos expressos em lei, a
teor do art. 797 já citado; a que admite a concessão irrestrita da cautelar de ofício, com base
no poder geral de cautela do juiz, mesmo sem
processo instaurado; e uma terceira, intermediária, que pensa ser possível a determinação de
ofício da medida tão somente após a incoação
do processo.
De fato, parece estar com a razão a terceira
corrente. Vigente no sistema o princípio da demanda, que veda ao juiz dar início ao processo,
não há como admitir a concessão de providência cautelar sem processo. Porém, uma vez iniciada a demanda, pode o juiz conceder medidas
cautelares de ofício, se estiver expressamente
autorizado pela lei ou mesmo diante do seu poder geral de cautela, quando excepcionalmente
necessário e diante de circunstâncias que a justifiquem.
Uma outra característica das cautelares
consiste na sua fungibilidade. Deveras, a fortiori,
se o juiz pode o mais que é conceder uma cautelar de ofício, certamente pode o menos que é
conceder medida cautelar diversa da solicitada.
Justifica-se a fungibilidade entre as cautelares
nominadas pelo fato de não estar em discussão no processo cautelar o direito material das
partes, mas a eficácia do processo. Controverte-se, todavia, sobre a existência de fungibilidade
entre as cautelares nominadas e as inominadas
Deveras, não obstante os argumentos em contrário, a fungibilidade não pode ser empregada
para burlar as exigências do legislador quanto às
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In Tutela cautelar e tutela antecipatória, 1ª edição,
2ª tiragem, Revista dos Tribunais, p. 69.

cautelares nominadas. Exemplifca-se tomando
como parâmetro o arresto. O Código encerrou
diversos requisitos para a concessão do arresto.
O credor que a eles não obedece poderia tentar,
sob o argumento da fungilidade, postular a concessão de uma medida cautelar, por ele qualificada como inominada, mas em tudo semelhante
ao arresto. Isso seria burlar as exigências legais
impostas para as medidas típicas (nominadas).
Desse modo, o juiz só pode admitir a fungibilidade entre medidas típicas e atípicas se verificar
que disso não resultará burla às exigências e aos
requisitos impostos pela lei para a concessão das
medidas nominadas.
De outras características também se reveste
o provimento de natureza cautelar, a saber:
a) é ele provisório, pois será substituído, ao
final, pela concessão da tutela definitiva
à pretensão;
b) é revogável, na forma do art. 807 do Código de Processo Civil brasileiro, segundo o qual “As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo
antedente e na pendência do processo
principal, mas podem, a qualquer tempo,
ser revogadas ou modificadas”.
c) não está apto a gerar coisa julgada material diante da natureza provisória e precária do seu conteúdo .

Capítulo III – A antecipação da tutela:
dogmática e controvérsias

Seção 1. Requisitos genéricos e específicos
para a concessão da antecipação da tutela no
processo civil brasileiro
Dispõe o art. 273, caput, do Código de Processo Civil pátrio, in verbis:
O juiz poderá, a requerimento da parte,
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
17
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II – fique caracterizado o abuso de direito
de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Com efeito, o citado dispositivo legal está,
sem dúvida, estabelecendo restrição ao princípio da segurança jurídica, insculpido no art. 5°,
inciso LIV da Constituição Federal brasileira de
1988. Justamente por isso tal restrição somente é possível quando outro direito fundamental
estiver em tensão com aquele: o da efetividade
da jurisdição, conforme evidenciam os incisos
do art. 273 do Código de Processo Civil pátrio.
Diante do conflito entre princípios de igual
estatura constitucional, justificada está, pelo
princípio da necessidade, a formulação da regra
legislativa ora em exame para a harmonização
prática entre eles.
Em primeiro lugar, o exame do art. 273,
caput, do Código indica que o legislador pátrio
proibiu a concessão ex officio da tutela antecipatória. É que se exige “requerimento da parte” para a concessão da medida. Manteve-se no
sistema processual a antecipação dos efeitos da
tutela atrelada ao princípio da demanda, não
podendo o órgão jurisdicional conceder à parte algo que não foi por ela pleiteado. Reforçando tal posição, leciona CÂMARA13 que “não se
pode olvidar a hipótese de a tutela antecipada
ser, afinal, indevida, causando danos à parte adversa, os quais precisarão ser reparados. Não se
poderia, porém, responsabilizar o autor por um
dano causado ao réu por uma decisão judicial
que ele não pedira (assim como não seria possível, na hipótese, responsabilizar o juiz, o qual só
responde civilmente nos casos de dolo ou fraude, conforme dispõe o art. 133 do CPC”.
Pode pleitear a concessão da medida não
apenas o autor, mas também o assistente, simples ou litisconsorcial, uma vez que dispõe dos
mesmos poderes da parte assistida (art. 52 do
CPC). O réu, ao seu turno, só poderá pleitear
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In Lições de Direito Processual Civil, vol. I, Editora
Lumen Juris, 9ª edição, 2ª tiragem, 2004, p. 461.

a concessão da medida nos casos em que haja
ajuizado reconvenção ou formulado pedido
contraposto na contestação, muito embora seja
forçoso reconhecer que nesses casos ele se torna
demandante da ação proposta.
Um outro aspecto que se depreende da análise do caput do art. 273 do estatuto processual
civil pátrio é que a antecipação dos efeitos da
tutela pode ser total ou parcial. Pode o juiz, portanto, ao início do processo, com base em cognição sumária, conceder desde logo tudo aquilo
que o autor pretende receber a título de tutela
definitiva, ou apenas parte dela.
Nessa senda, se a tutela definitiva é sistematicamente classificada em declaratória,
constitutiva e condenatória, ignorando-se aqui
a existência de tutelas executivas lato sensu e
mandamentais, importa saber quais entre as tutelas definitivas podem ser antecipadas.
Com efeito, leciona CÂMARA14 que “é impossível a antecipação do efeito declaratório.
Este consiste na certeza jurídica conferida à existência ou inexistência do direito afirmado pelo
autor em sua demanda. A nosso sentir, é impossível a antecipação da certeza com base em juízo
de probabilidade. Estar-se-ia aqui diante de um
verdadeiro paradoxo: o juiz estaria afirmando
a existência de uma “provável certeza”, a qual,
obviamente, seria incapaz de satisfazer a pretensão de obter certeza.” No tocante à antecipação
da tutela no tocante aos efeitos constitutivos, o
renomado doutrinador perfilha o mesmo entendimento. Ensina ele que “os efeitos constitutivos, de ordinário, só podem se produzir depois
da afirmação da existência de um direito à modificação de uma situação jurídica, o que exige
cognição exauriente”.
Sem embargo da referida opinião, entendo
ser perfeitamente possível a antecipação dos
efeitos da tutela mesmo quando se pretenda declaração de um direito ou (des) constituição de
uma relação jurídica. Como pontifica ZAVAS-
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Op. cit. p. 452.
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CKI15 “antecipar efeitos da tutela não significa
antecipar a sentença, nem os efeitos de declaração, de constituição ou de condenação; significa,
sim, antecipar os efeitos executivos que poderão
decorrer da futura sentença de procedência,
efeitos esses que estão presentes não apenas nas
ações de natureza condenatória, mas que podem
estar presentes também em ações constitutivas e
em ações declaratórias”.
Deveras, a tutela declaratória tem efeito de
preceito. Preceito é ordem, é regra de conduta
obrigatória a seus destinatários. Tem, portanto,
a eficácia positiva de estabelecer certeza sobre o
conteúdo da relação jurídica litigiosa, mas também o efeito negativo, de cunho inibitório, de
impedir, proibir futuros atos ou comportamentos do réu contrários ou incompatíveis com o
conteúdo do preceito. É exatamente essa eficácia negativa que pode ser antecipada, o que se
dará mediante ordens de não fazer contra o preceito. Como exemplos, pode-se citar a medida
cautelar (assim impropriamente chamada em
ação direita de inconstitucionalidade, de caráter tipicamente declaratório. A eficácia positiva
da tutela, na espécie, é a declaração da nulidade
de determinada lei ou ato normativo. A eficácia
negativa será a proibição de aplicação da norma
declarada inconstitucional. Pois bem, a medida
“cautelar” concedida na ação direta de inconstitucionalidade, não tem cunho assecuratória,
mas tipicamente antecipatório dos efeitos negativos da referida ação.
Assim, vislumbra-se possível antecipar, total
ou parcialmente, os efeitos da tutela definitiva,
sejam eles declaratórios, constitutivos ou condenatórios, observando-se, sempre, o princípio
da menor restrição possível, porquanto limitação
que é ao direito fundamental à segurança jurídica, a antecipação dos efeitos da tutela somente
será legítima no limite estritamente necessário
à salvaguarda do outro direito fundamental — a
efetividade da jurisdição.
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Retomando a análise do art. 273 do CPC,
infere-se que para a antecipação dos efeitos da
tutela é sempre necessária a existência de “prova inequívoca” que leve o juiz a se convencer da
“verossimilhança da alegação”.
Prova inequívoca é aquela capaz de formar
no julgador uma certeza. Ocorre que a lei exige
prova inequívoca que conduza o juiz a se convencer da verrosimilhança da alegação. Apesar
da aparente contradição entre as expressões,
certeza e verossimilhança, ambas podem perfeitamente ser alinhadas para conduzir ao entendimento de que o primeiro requisito exigido para
a antecipação dos efeitos da tutela é a exigência
de que sejam certos os fatos alegados na petição
inicial com base na prova já carreada aos autos
até aquele momento e que tais fatos (sobre os
quais não restam dúvidas) conduzam à verossimilhança dos fundamentos de direito. Incorreto, portanto, é o uso da expressão “prova inequívoca da verossimilhança”, porquanto a prova
inequívoca se refere aos fatos, enquanto a verossimilhança se refere aos fundamentos do direito
oriundo dos fatos alegados e inequivocamente
demonstrados com as provas já produzidas.
Assim, o art. 273 do Código de Processo Civil exige como requisito genérico incidente sobre qualquer hipótese de antecipação dos efeitos
da tutela a relevância dos fundamentos de direito obtida a partir da comprovação inequívoca
da matéria fática (não da verdade absoluta, mas
da verdade provável).
Cumprida a referida exigência, duas são as
hipóteses em que se pode dar a antecipação dos
efeitos da tutela. A primeira, inserta no inciso I,
quando “haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”; a outra, constante
no inciso II, quando “fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu”.
No primeiro caso, a antecipação dos efeitos
da tutela se dá porque, além de ser provável a
existência do direito afirmado pelo autor, existe
o risco de que tal direito sofra um dano de di19
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fícil ou impossível reparação. É o requisito do
periculum in mora, verificado a partir do risco
concreto, atual e grave a que se submete o direito material que o autor pretende, ao final, ver
tutelado, mas que, inicialmente, já se demonstra
provável e que, por isso, não se coaduna com a
exposição ao risco de dano. A essa hipótese (art.
273, inciso I do CPC), FUX16 denominou “tutela antecipada de segurança”, uma vez que é
destinada a assegurar o direito material que se
encontra em estado de risco.
A outra modalidade de antecipação dos
efeitos da tutela está consubstanciada no inciso
II do art. 273 do Código de Processo Civil pátrio. Nela, além da prova inequívoca dos fatos
que conduza à verossimilhança do direito alegado, há ainda o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do réu. À referida hipótese, FUX17 denomina “tutela antecipada da evidência”.
Ensina ZAVASCKI18, que “abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório
do réu são expressões fluidas, de conteúdo indeterminado, sujeitas, em conseqüência, a preenchimento valorativo, caso a caso. Todavia, a
atividade de identificação das hipóteses subsumíveis ao preceito não pode se arbitrária. Deve,
sim, obediência estrita à finalidade da norma.
Se o que se busca é privilegiar a celeridade da
prestação jurisdicional, há de se entender que na
fluidez das expressões da lei somente se contém
atos ou fatos que, efetivamente, constituam obstáculo ao andamento do processo”.
Com efeito, por “abuso do direito de defesa”
devem ser entendidos os atos protelatórios praticados no processo (Ex: art. 14, incisos III e IV
do CPC). Já o manifesto propósito protelatório
há de ser considerado como sendo o que resulta do comportamento do réu fora do processo,

In Tutela de Segurança e Tutela da Evidência, São
Paulo, Saraiva, 1996, p. 49.
17
Op. Cit. pp. 305-311.
18
Op. Cit. p. 77.
16
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embora com ele relacionado. São exemplos de
atos protelatórios a ocultação de prova, o não
atendimento de diligências, a simulação de doença.
Registre-se que as hipóteses de que cuida o
art. 273, incisos I e II do Código não são cumulativas, ou seja, podem ser antecipados os efeitos
da tutela desde que presentes os requisitos do
caput aliados a uma ou à outra situação a que se
refere os incisos (a tutela da segurança ou a tutela da evidência). Contudo, a concessão da tutela
da evidência, por se referir a atos decorrentes de
manifesto propósito protelatório do réu ou do
abuso no exercício do direito de defesa, somente
poderá ser concedida após a contestação, uma
vez ser imprescindível a tomada de atitude do
réu que a evidencie. O mesmo não se pode dizer
no tocante à tutela da segurança, porquanto havendo risco de lesão ao direito, em muitos casos
a urgência é tamanha que não pode o magistrado aguardar o decurso do prazo da contestação
para conceder a antecipação dos efeitos da tutela.

Seção 2. A motivação das decisões judiciais
e o requisito negativo para a concessão da
tutela antecipada (reversibilidade)
A decisão que concede a antecipação dos
efeitos da tutela deve ser fundamentada pelo
magistrado. É o que se dessume a partir da análise do disposto no § 1° do art. 273 do Código de
Processo Civil brasileiro, in verbis: “Na decisão
que antecipar a tutela, o juiz indicará de modo
claro e preciso, as razões do seu convencimento”. Com efeito, a razão de tal disposição é justamente a necessidade que todas as decisões judiciais sejam motivadas (princípio da motivação),
a fim de que possa a parte aferir não apenas as
razões do comando judicial mas também a justiça da decisão.
Já o § 2° do art. 273 do Código condiciona
a antecipação dos efeitos da tutela ao requisito
da irreversibilidade, o qual se faz presente em
todas as tutelas de urgência. Reza a citada regra
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que “não se concederá a antecipação da tutela
quando houver perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado”. Um primeiro ponto
que deve ser explicitado é que a norma em exame não trata da irreversibilidade do provimento
judicial em si, visto que este pode ser revisto ou
modificado a qualquer tempo, diante do caráter
provisório das tutelas de urgência. O que veda a
regra do § 2° é que a antecipação opere efeitos
irreversíveis no plano dos fatos.
Com efeito, não se pode olvidar que a reversibilidade corre algum risco em determinadas circunstâncias. Serão reversíveis os efeitos
oriundos da antecipação da tutela se for possível a recomposição integral da situação fática
anterior ao seu deferimento, e irreversível na
situação oposta. Não foi feliz, portanto, a regra
do §2° ao se referir à irreversibilidade do provimento, porquanto este é sempre juridicamente
reversível. É o que se infere da análise do § 4°
do art. 273, segundo o qual “a tutela antecipada
poderá ser revogada ou modificada a qualquer
tempo, em decisão fundamentada”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, no sentido de que pode o juiz,
de ofício, revogar ou modificar a antecipação da
tutela (STJ – 3ª Turma, Resp 193.298- MS, rel.
para o ac. Min. Ari Pargendler).
Assim, o provimento jurisdicional, como já
se disse, é, no plano jurídico, sempre reversível.
O que pode impedir o retorno ao status quo ante
é justamente a imodificabilidade da situação fática operada pela antecipação da tutela. É esse,
portanto, o requisito negativo para a concessão
da medida.
Entretanto, mister ponderar que há casos
em que o indeferimento da tutela antecipada em
razão da irreversibilidade dos efeitos da medida
pode causar um dano ainda mais grave que o
seu deferimento. CÂMARA exemplifica o caso
em que a antecipação da tutela se faça necessária
para que se realize uma transfusão de sangue, ou
uma amputação de um membro. Evidente que
os provimentos antecipatórios que determinem

a sua realização serão irreversíveis. Ocorre que o
indeferimento, com simples fundamento na irreversibilidade, poderia provocar um mal ainda
maior consistente na morte.
Nesse diapasão, caberá ao juiz, com redobrada atenção e prudência, ponderar adequadamente os bens e valores colidentes no caso
concreto e tomar a decisão em favor dos que
puderem ser considerados prevalentes à luz do
direito. O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou sobre o tema pontificando que
“a exigência da irreversibilidade inserta no § 2°
do art. 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se
destina” (Resp 144.656/ES, 2ª T., unânime, rel.
Min. Adhemar Maciel). Pondere-se, todavia,
que tal decisão é, no plano dos fatos, mais do
que tutela provisória: é concessão ou denegação
da tutela em caráter definitivo.
Uma vez concedida a antecipação dos efeitos da tutela, a decisão, para ser efetivada, deve
observar o comando inserido no § 3° do art. 273
do Código de Processo Civil pátrio, segundo o
qual “a efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as
normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4° e 5°,
e 461-A”.
Daí decorre que a efetivação da decisão que
concede a antecipação dos efeitos da tutela pode
se dar de plano, independentemente do encerramento do litígio. Com efeito, tal permissivo
legal quebra frontalmente uma das matrizes do
processo de execução: a de que não há execução
sem título definitivo (nulla executio sine titulo),
que liga, portanto, a satisfação da pretensão à
definitividade da sentença. No caso das decisões que antecipam os efeitos da tutela no bojo
do processo de conhecimento tal paradigma é
rompido, pois se passou a permitir a tutela do
direito antes mesmo da realização plena do contraditório.
Assim é que a referência pelo art. 273, § 3° ao
art. 461 do CPC permite ao juiz, no caso em que
21
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pretende o autor obter um fazer ou um não fazer, ordenar sob pena de multa ou mesmo determinar medidas executivas, nos moldes daquelas
exemplificativamente arroladas no § 5° do art.
461 do supracitado diploma legal. Também se
a tutela antecipatória se refere à entrega de coisa, é possível ao juiz determinar a expedição de
mandado de busca e apreensão ou de imissão na
posse, conforme o caso, além de poder ordenar
sob pena de multa (art. 461-A do CPC).
Já no tocante à tutela antecipatória que determina o pagamento de soma em dinheiro, é
imperioso observar, por força do comando do
art. 273, § 2° do CPC, que a consecução da medida deve seguir as regras constantes no art. 588
do Código de Processo Civil brasileiro, referentes à execução provisória, quais sejam: a) a efetivação corre por conta e risco do beneficiário da
antecipação, que se obriga, se houver revogação
do provimento, a reparar os prejuízos que o réu
venha a sofrer; b) o levantamento de dinheiro e
a prática de qualquer ato que importe em alienação de domínio ou de que possa resultar grave
dano à outra parte dependem de caução. Segundo o §2° do art. 588 do CPC, “a caução pode ser
dispensada nos casos de crédito de natureza alimentar, até o limite de sessenta (60) vezes o salário mínimo, quando o exeqüente se encontrar
em estado de necessidade”. Esse último dispositivo, conforme vem decidindo a jurisprudência, aplica-se tanto contra particulares (RJTJESP
107/246) como contra a Fazenda Pública (STJ,
AI 380.533-SP, Rel. Min. Hamilton Carvalho).
De outro giro, mesmo obtendo a parte decisão que lhe assegure a satisfação in limine do seu
direito, no bojo de um processo de conhecimento, este deverá ter seguimento até a prolação da
sentença, a fim de se obter a certeza quanto à
existência ou não do direito — o que, no entendimento do Código, só é possível pelo juiz mediante o exercício da cognição exauriente. É, em
síntese, o que se depreende do disposto no art.
273, § 5°, do CPC, in verbis: “Concedida ou não

a antecipação da tutela, prosseguirá o processo
até final julgamento”.

Seção 3. Pedido incontroverso e antecipação
A Lei 10.444/2002, por sua vez, introduziu
ainda ao art. 273 o disposto no § 6°, segundo o
qual “A tutela antecipada também poderá ser
concedida quando um ou mais dos pedidos
cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso”. Trata-se, no caso, das situações em
que sobre o pedido, ou parte dele, não pende
controvérsia. Na verdade, a hipótese exposta no
§ 6° pouco se parece com antecipação da tutela.
Tem a ver, na verdade, com a definitividade do
provimento.
Com efeito, conforme ensina MARINONI19,
“como o jurisdicionado tem direito constitucional à tempestividade da tutela, e isso significa
dizer que o direito que se tornou incontroverso
no processo não pode ter a sua realização postergada, admite-se a tutela antecipatória da parte incontroversa daquilo que foi postulado pelo
autor”.
Na hipótese do § 6° não se vislumbra o exercício de cognição parcial, mas exauriente, exatamente porque baseada na incontrovérsia. Estaria, então, melhor localizada a regra no capítulo
referente à sentença ou mesmo no julgamento
conforme o estado do processo. Uma questão
que não se pode olvidar é o que fazer se, por alguma razão, o processo vier a ser extinto sem
exame do mérito no caso de já haver sido antecipada parcela do pedido incontroverso? Duas hipóteses podem ser vislumbradas: a) o réu teria o
direito de ser reembolsado do que pagou como
também de todos os prejuízos que lhe causou a
efetivação da medida; b) a decisão que antecipou parcela do pedido incontroverso equivaleria a verdadeiro julgamento antecipado da lide,
nessa parte, e, por conseguinte, seus efeitos não
seriam atingidos pela extinção do processo no
tocante à parte controvertida.

19
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Op. cit. p. 277.
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Uma outra questão que se impõe examinar
é se poderia o juiz, de ofício, antecipar os efeitos
da tutela no tocante a pedido sobre o qual não
paire controvérsia. Com efeito, se o § 6° do art.
273 for examinado em consonância apenas com
o caput do dispositivo, a resposta seria forçosamente negativa, porquanto exige este requerimento do autor para a antecipação da tutela. Por
outro lado, interpretando-se sistematicamente
o Código, pode-se perceber que a hipótese descrita no §6° do art. 273 em muito se assemelha,
ao menos nos efeitos, àquelas descritas no art.
330 do Código de Processo Civil brasileiro, tendo ambas origem comum, qual seja a economia
do processo e a efetividade da jurisdição ante a
desnecessidade de prolongar a discussão em determinadas situações. Com isso, nada impediria ao juiz conceder, de ofício, a antecipação da
tutela no caso do § 6° do art. 273, seja por não
haver provas a produzir, seja por ser revel o réu,
e, por conseguinte, incontroverso o pedido.
Registre-se aqui a lição de CÂMARA quanto à natureza da decisão fundada no citado § 6°.
Ensina o referido autor que “no caso previsto no
§ 6°, do art. 273, a decisão antecipatória é interlocutória, sendo, pois, impugnável por agravo
(na forma do art. 522 do CPC). Trata-se, porém,
de decisão baseada em cognição exauriente, capaz de declarar a própria existência ou inexistência do direito material, razão pela qual será
tal provimento, ao se tornar irrecorrível, capaz
de alcançar a autoridade da coisa julgada material. Não se trata, aqui, pois, de uma antecipação
provisória, mas de uma antecipação definitiva
da tutela. Há, pois, verdadeira cisão do julgamento do mérito, já que este, antes da criação do
§ 6° do art. 273 do CPC, tinha de ser inteiramente julgado na sentença, sendo certo que agora tal
julgamento pode ser feito de forma parcelada,
julgando-se no curso do processo as parcelas
incontroversas do mérito e se reservando para
a sentença o julgamento apenas daquilo que tenha se mantido controvertido até o fim.”

Seção 4. O novo § 7° do art. 273 do Código
de Processo Civil brasileiro — Fungibilidade
regressiva
Dispõe o art. 273, § 7° do CPC, que “Se o
autor, a título de antecipação de tutela, requerer
providência de natureza cautelar, poderá o juiz,
quando presentes os respectivos pressupostos,
deferir a medida cautelar em caráter incidental
do processo ajuizado”.
Trata o referido dispositivo da possibilidade instrumental, inserida no bojo do processo
de conhecimento, de conceder tutela cautelar
incidental sem a necessidade de formação do
respectivo processo acessório, ou seja, da concessão de providência acautelatória no bojo do
processo principal.
Reconhece o § 7° do art. 273 do CPC que é
possível a existência de uma linha cinzenta entre
o manejo das medidas cautelares e o da antecipação dos efeitos da tutela. Ao permitir que o
juiz conceda medida cautelar, ainda que o autor a chame de antecipação da tutela, autoriza
o Estatuto Processual Civil pátrio o emprego da
chamada fungibilidade regressiva.
Com tal regra, ensina JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR20 que “o legislador enceta o sincretismo processual absoluto em suas três matrizes:
cognição, execução e cautelaridade, rompendo-se por completo o vestuto processo civil clássico, fundado na ordinariedade (ordo iudiciorum
privatorum — ordem dos juízos privados), na
cognição em busca da ‘verdade’ e ‘certeza’ e no
inoperante modelo da ação condenatória capaz
de gerar tão-somente sentença de mera exortação, desprovida de qualquer carga de satisfação
(efetividade no plano factual). Significa dizer
que, doravante, presenciaremos a unificação
instrumental plena, onde numa única relação

20

In Tutela antecipatória e acautelatória – fungibilidade dos pedidos: análise do art. 273, § 7°, instituído
pela Lei 10.444, de 7 de maio de 2002. Artigo publicado no Informativo n° 34 do Instituto de Ciências
Jurídicas, em maio de 2002.
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jurídico-processual, poderá o Estado-Juiz conceder satisfação imediata ao autor por intermédio das técnicas de antecipação da tutela (execução com efetivação da providência jurisdicional
favorável), garantir a incolumidade do bem da
vida objeto do litígio, por intermédio de medidas assecurativas (tutela acautelatória) e, concomitantemente, formar a sua paulatina convicção, por intermédio do trâmite do processo de
conhecimento.”
Com efeito, para a aplicação, pelo juiz, da
fungibilidade regressiva, é preciso o preenchimento de alguns requisitos. Em primeiro lugar,
o pedido deve ser apresentado pelo autor diante
de um processo de conhecimento pendente; em
segundo, que haja dúvida objetiva justificável
para a confusão entre as medidas; também que
o momento procedimental seja adequado para
a concessão de uma cautelar incidental; e, por
fim, que seja impossível a concessão de tutela
antecipatória por se tratar de pedido ontologicamente cautelar, vez que presentes devem se
fazer os requisitos desta: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação.
Deveras, evidenciado o equívoco na denominação da tutela pretendida, ante uma dúvida
objetiva e justificável, e uma vez presentes os
requisitos para a concessão da cautelar, o juiz
poderá então conceder a proteção assecuratória
no bojo do processo principal de conhecimento,
ainda em tramitação. Frise-se: o equívoco deve
ter sido engendrado pelo autor. No caso de o
réu necessitar obter proteção cautelar, haverá de
formulá-la por meio da ação cautelar.
Um outro requisito também deve ser observado para que o juiz faça uso da fungibilidade regressiva: o momento procedimental deve
mostrar-se conveniente à concessão da tutela
incidental. Com efeito, o § 7° é explícito ao dizer que poderá o juiz deferir a cautelar de forma
incidental, a despeito de o pedido formulado
ter sido o de antecipação da tutela. Pergunta-se,
então: trata-se de uma faculdade conferida ao
24

Estado-juiz, significando que ele poderá deixar
de aplicar a fungibilidade regressiva, ou o verbo, na verdade, merece ser entendido como um
poder-dever? A resposta a tal questionamento
é de fundamental importância, porquanto se se
concluir que a decisão que defira ou não a fungibilidade regressiva está revestida de discricionariedade judicial propriamente dita, o ato será,
por conseguinte, irrecorrível; ao contrário, se
se tratar de simples faculdade, o sistema deverá
comportar algum meio de impugnação.
Várias são as situações que podem dificultar
a aplicação da fungibilidade regressiva. Citem-se os seguintes exemplos: a imprescindibilidade da produção de provas em audiência; a necessidade de ouvir a parte contrária; o pedido de
contraprova à cautelar deferida incidentalmente
no bojo do processo de conhecimento, dificultando ou mesmo obstando o curso da lide.
Dessarte, a razão parece, de fato, estar com
os que vêem a regra do § 7° como ato discricionário do juiz. Explica JOEL DIAS FIGUEIRA
JUNIOR que “a regra do art. 273, § 7° do CPC
encerra uma conversibilidade facultativa, pois o
juiz haverá de dimensionar, na hipótese em concreto, os efeitos de ordem prática no que concerne
à simplificação da providência pleiteada, ficando ao seu prudente critério (discricionariedade)
admitir o pedido incidentalmente no âmago do
processo de conhecimento, ou, inversamente, determinar que o autor corrija ou adapte a peça”.

Capítulo IV – Temas controvertidos sobre
as Tutelas de Urgência no direito brasileiro

Seção 1. Antecipação dos efeitos da tutela
contra a Fazenda Pública
Muitos são os questionamentos quanto à
possibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública.
Dentre os argumentos contrários enquadram-se o da necessidade de expedição de precatório para pagamento dos débitos da fazenda
pública oriundos de decisões judicial e, também,
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o da obrigatoriedade do reexame necessário, tal
como determina o artigo 475, caput e inciso I,
do Código de Processo Civil brasileiro, in verbis:

da, engendrando-se mais um fundamento para
confirmar a possibilidade de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Veja-se:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau necessário, não produzindo efeito senão depois
de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I – proferida contra a União, o Estado, o
Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público. (com redação dada pela Lei n°
10.352/2001).

Art. 520. A apelação será recebida em seu
efeito devolutivo e suspensivo. Será, no
entanto, recebida só no efeito devolutivo,
quando interposta de sentença que:

A respeito da matéria, preconiza a jurisprudência:
Em homenagem ao art. 100 da Constituição Federal e à regra ínsita do art. 475,
inciso II, do CPC, nas ações de procedimento ordinário, contra a Fazenda Pública, que buscam a cobrança de créditos,
torna-se inviável o deferimento liminar da
antecipação da tutela. (Ac. Unânime da 1ª
Câmara do TJMT, de 10.03.1997, no Ag.
7.035, rel. Des. Barros Filho).

De outro giro, refutando os argumentos
contrários à antecipação dos efeitos da tutela em
face da Fazenda Pública, entendo ser inaplicável
o argumento de que o reexame necessário e o
precatório impediriam a adoção da medida.
É preciso ter em mente que o interesse público, em determinadas hipóteses, cede espaço
ao interesse privado, inclusive em virtude dos
princípios constitucionais da proporcionalidade
e da razoabilidade.
Um outro argumento exsurge a partir da
própria Lei n°9.494/97, que restringiu a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda
Pública. Com efeito, dado que o ordenamento não está dotado de comandos inoperantes,
e atentando-se para o fato de que a referida lei
prevê as hipóteses de restrição ao deferimento
da tutela antecipada em face do Poder Público,
forçoso reconhecer não ser proscrita a concessão nos casos não elencados expressamente na
referida norma legal.
Com o advento da Lei n° 10.3532/2001, que
introduziu alterações no Código de Processo Civil pátrio, o art. 520 teve sua redação modifica-

(...)
VII – confirmar a antecipação dos efeitos
da tutela.

Como se vê, a suposta vedação de antecipação da tutela contra o Poder Público, com lastro
no argumento de que a sentença não possuiria
eficácia, ainda que provisória, enquanto o Tribunal ad quem não a apreciasse, passou, então,
a encontrar resistência no inciso VII do art. 520
do Código de Processo Civil pátrio.
Sem embargo, a Lei n° 9.494/97, na qual foi
convertida a Medida Provisória n° 1.570, dispõe
que aplicar-se-ão à tutela antecipada: a Lei n°
4.348/64, arts. 5° e seu parágrafo único e 7°; Lei
n° 5.021/66, art. 1° e seu § 4°; e Lei n° 8.437/92,
arts. 1°, 3° e 4°. Como se vê, sob a ótica prática, a
inviabilização do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada contra
a Fazenda Pública se dá em hipóteses bastante
específicas.
A constitucionalidade da Lei n° 9.494/97
foi questionada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 4. Em sessão plenária de
11.02.1998, o Supremo Tribunal Federal deferiu
medida cautelar na referida ação, nos seguintes
termos: “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar para
suspender, com eficácia ‘ex nunc’ e com efeito
vinculante até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela
antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha
por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n° 9.494, de
10.09.97, sustando, ainda, com a mesma eficácia,
os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias
de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública.”.
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A despeito da referida decisão, o Superior
Tribunal de Justiça, mitigando o seu rigor, já
pontificou:
A vedação da Lei n° 8.437/92, sobre excluir
a medida liminar que esgote no todo ou
em parte o objeto da ação, nos feitos contra o Poder Público, bem como as restrições do art. 1° da Lei n° 9.494/97, que veda
a antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública, não podem ter o alcance de vedar
toda e qualquer medida antecipatória, em
qualquer circunstância, senão que o juiz,
em princípio, não deve concedê-la, mas
poderá fazê-lo, sob pena de frustração do
próprio direito, em casos especialíssimos
( RSTJ 136/484; do voto do Min. Gilson
Dipp, p. 486). Grifei.

O próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentando a inadequação in totum do posicionamento que rechaçava a concessão de tutela
antecipada contra o Poder Público, editou a Súmula n° 729, cujo verbete dispõe: “A decisão na
ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em
causa de natureza previdenciária”.
Dessarte, desde que reste candente, no caso
concreto, o atendimento dos pressupostos norteadores da antecipação da tutela, dever-se-á
concedê-la, independentemente de a Fazenda
Pública apresentar-se como requerida na demanda, devendo o magistrado sopesar todos
os valores incidentes na espécie. Com efeito, o
interesse secundário do Estado de ver-se resguardado nas querelas judiciais só se justifica
se e enquanto em consonância com o interesse
primário que estriba a sua própria existência: assegurar os direitos dos cidadãos.

Seção 2. A antecipação da tutela recursal e a
concessão de efeito ativo aos recursos:
Em nosso sistema aquele que tem contra si
proferida uma sentença ou uma decisão pode
contra ela recorrer. É o duplo grau de jurisdição, ínsito ao sistema jurídico pátrio em razão
da própria estruturação dos órgãos do Poder
Judiciário pela Constituição Federal que atribui
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aos tribunais competência precípua para o julgamento de recursos.
Aquele que recorre formula um pedido ao
tribunal, que delimita o âmbito da devolutividade do recurso, sendo o órgão ad quem quem
prestará ao recorrente a tutela jurídica recursal.
Com efeito, ao manejarem um recurso tanto o
autor quanto o réu têm pretensões recursais que
podem ser atendidas mediante antecipação da
tutela pelo órgão de segundo grau de jurisdição.
A chamada “tutela de urgência recursal”
pode ser obtida mediante a concessão de efeito
suspensivo ao recurso interposto ou com a atribuição de efeito ativo. Explica-se. Aquele que
contra si teve deferida uma tutela antecipada
pelo juízo a quo, ao recorrer quer que tal decisão
não produza efeitos. Nestes casos, o relator do
recurso pode suspender a eficácia do provimento antecipatório, em caráter também antecipatório só que da tutela recursal. De outro giro, se
é o autor que, no primeiro grau, tenha pedido
uma antecipação da tutela e esta lhe tenha sido
negada pelo juiz a quo, pode o autor (ora recorrente) pedir ao tribunal que conceda o chamado
“efeito ativo” ao recurso, consistente na concessão da tutela antecipada pelo tribunal (que havia
sido negada no primeiro grau).
Importante frisar, por fim, que só o recorrente pode pedir a antecipação de tutela recursal. Já no tocante à antecipação prevista no art.
273 do CPC, esta pode ser conferida em segundo grau a qualquer das partes em demanda de
competência originária dos tribunais.

Seção 3. Efetivação da tutela antecipada
Em se tratando de decisão que conceda a
antecipação da tutela, necessário se faz esclarecer que não se há de falar em execução, mas sim
em efetivação de tal decisão.
Com efeito, o provimento antecipado, conquanto oriundo de uma decisão judicial, não
comporta um procedimento de execução, como
ocorre, por exemplo, com a sentença condenatória. Não se está diante de um título executivo,
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mas de um ato de império, de uma ordem estatal
que tem de ser efetivada concretamente. Trata-se, pois, do comando judicial que mais do que
inovar no mundo jurídico vai interferir no plano concreto em que as partes estão envolvidas.
É essa, portanto, a moderna tendência do
processo — cada vez mais voltado ao sincretismo. Tanto que pelas propostas de mudança no
Código de Processo Civil, o processo de execução será extinto, comportando a sentença condenatória apenas uma “fase de cumprimento da
sentença”, sem que nova citação seja feita e, por
conseguinte, sem a instauração de uma nova relação jurídica processual.
Nessa senda, tem-se que o procedimento
de efetivação da tutela antecipada é extra e pós-processual. De dentro do processo emana um
comando judicial concreto, mas é no plano concreto (fora do processo) que ocorrerão os atos
de efetivação, o que se faz por meio do exercício
do poder de polícia — e não por meio de atos
processuais solenes e revestidos de garantias tal
como ocorre no processo de execução que hoje
conhecemos.
A expressão “antecipação da tutela” é cabível em relação ao julgamento antecipado da
lide e ao art. 273, § 6º do Código de Processo
Civil. Nesses casos, profere-se decisão de cognição exauriente a respeito da matéria, que não
se reveste de caráter provisório. Como se efetiva tal decisão? Com efeito, se o conteúdo desta
decisão é de sentença (apesar de tomar a forma
de decisão interlocutória — contra a qual cabe
recurso de agravo de instrumento), esta deverá
ser submetida ao processo de execução (por ser
título executivo judicial), ao contrário do que
ocorre com a tutela antecipada, que, por se basear no fundamento da urgência, não se submete
ao processo autônomo de execução.
No caso da execução da decisão fundada no
art. 273, § 6º do Código de Processo Civil, caberão embargos do devedor, pois se está executando um título executivo judicial. Se tal decisão
desafia agravo e este, em regra, não tem efeito

suspensivo, isso quer dizer que cabe execução
provisória de tal título.
Colhe-se do direito comparado que o Código de Processo Civil italiano, inspiração do
nosso Código de Processo Civil, foi alterado em
1990 para modificar o termo “execução” dos
provimentos de urgência para “atuação”.
Assim, em matéria de antecipação a tutela
é essa a moderna tendência: efetivar as decisões
antecipatórias por meio de atos de império,
cuja atuação no mundo dos fatos deve se dar
mediante o exercício do poder de polícia pelo
magistrado (ordenando, impondo multas, determinando a prestação de fazer específica etc.),
tudo no intuito de dar à parte a tutela específica
pretendida, de modo a garantir a efetividade da
tutela jurisdicional.

Seção 4. Antecipação dos efeitos da tutela
inibitória
Na concepção clássica das tutelas jurídicas
a preocupação maior sempre foi com a restauração, em pecúnia, dos direitos violados. Ocorre
que nem sempre tal sistema é capaz de tutelar,
de fato, o direito material violado (como no caso
dos direitos não patrimoniais) ou mesmo aquele
que está apenas ameaçado de lesão. Tais direitos necessitam de um tipo de tutela jurisdicional
que permita a prevenção do ilícito.
Com efeito, o conceito de ilícito civil sempre
esteve ligado à idéia de dano para a sua configuração. Entretanto, é necessário reconhecer a distinção entre ato ilícito e fato danoso, porquanto
este é apenas conseqüência daquele e não um
dos seus elementos integrantes.
É nesse contexto que se fala em tutela inibitória. Teria ela, em princípio, a finalidade de
permitir a cessação de uma conduta ilícita. A
sua finalidade seria a de impedir a continuação,
ou mesmo a repetição de uma atividade ilícita.
Para autores como MARINONI21, a utilização

21

In Tutela inibitória: individual e coletiva.
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da tutela inibitória poderia se dar antes mesmo
da prática do ilícito.
A tutela inibitória pode ser entendida como
sendo aquela prestada no bojo de uma ação de
conhecimento, prestada mediante cognição
exauriente, mas com finalidade eminentemente
preventiva. Não requer, portanto, a existência
de dano entre os seus pressupostos, mas apenas
a mera existência de uma situação objetiva em
contraste com os direitos de alguém. Não exige,
ainda, a presença do elemento subjetivo (culpa).
O que é fundamental, em tema de inibitória, é o
perigo da ocorrência do ilícito, ou mesmo de sua
continuação ou repetição.
Os direitos da personalidade não podem ser
garantidos adequadamente por uma espécie de
tutela que atue somente após a lesão ao direito.
Admitir que tais direitos apenas podem ser tutelados através da técnica ressarcitória é o mesmo
que dizer que é possível a expropriação destes
direitos, transformando-se o direito ao bem da
vida em direito à indenização. O direito à saúde,
ao meio ambiente saudável, os direitos do consumidor também são, em sua maioria, incompatíveis com o mero ressarcimento, pois este diz
respeito ao patrimônio, não ao direito ao bem
— que é na verdade o que eles pretendem garantir.
Nessa senda, a tutela inibitória, como tutela preventiva e específica, é adequada para a
proteção desses direitos, pois além de prevenir
o dano, atua de modo a garantir a atuação do
interesse específico. Ninguém prefere o dano à
prevenção.
Evidentemente, por se tratar de ação de conhecimento, a ação inibitória (art. 461, caput,
do CPC) exige um determinado tempo para que
possa ser prestada a tutela final de prevenção do
ilícito, ante o caráter exauriente de sua cognição.
É fácil perceber, portanto, a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela neste tipo de ação.
Nosso sistema processual encerra no §3° do art.
461 norma que dá sustentáculo à antecipação
da tutela inibitória, in verbis: “Sendo relevante o
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fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, é lícito
ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada,
a qualquer tempo, em decisão fundamentada”.

Conclusão
Não há dúvida de que as transformações
resultantes de uma acelerada modificação das
relações intersubjetivas, em uma sociedade
massificada, fruto de um progresso dinâmico e
irreversível, impõe profundas mudanças sociais
que demandam tutelas adequadas e eficazes aos
direitos.
Para atender a tal dinamismo, as tutelas de
urgência constituem a resposta que o processo
moderno procura dar ao mito de que a urgência
deve prevalecer acima de tudo. Digo mito porque a rapidez, muito embora seja um imperativo dos tempos coevos, não pode ser elevada ao
plano do lirismo, capaz de ensejar o comprometimento integral da ordem jurídica.
Nessa senda, tem-se que as tutelas de urgência buscam evitar, na verdade, a ocorrência do
dano marginal do processo – entendido como
sendo aquele que ocorre no curso do processo
e que decorre de sua morosidade. Isso, todavia,
deve ser buscado com a ponderação de um princípio constitucional soberano: o do devido processo legal.
Dessarte, se é certo que justiça lenta é má
justiça, o seu inverso (justiça célere) não implica
necessariamente uma boa justiça. Deve o processo, como instrumento que é para a efetivação
de direitos, munir os sujeitos da relação jurídica
de mecanismos que garantam a melhor justiça
que, conseqüentemente, será a mais rápida sem
que tal rapidez valha o sacrifício dos valores
constitucionais.
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A evolução do processo civil brasileiro e o neoprocessualismo
Juíza federal substituta Andréa Márcia Vieira de Almeida

1

Introdução
A vida em sociedade propiciou o surgimento da necessidade de regulamentação do comportamento humano, fomentando a criação do
direito como um conjunto de normas voltadas
para essa necessidade.
Superada a fase da autotutela, evidenciou-se
a exigência de que os conflitos fossem solucionados por meio do Estado, evitando-se a busca
da justiça pelas próprias mãos.
A jurisdição, sendo técnica de solução de
conflitos por heterocomposição, caracteriza-se
pela presença de um terceiro substituir a vontade das partes e determinar a solução de um problema. Chiovenda denominou essa característica de substitutividade, distinguida a jurisdição
das demais funções estatais. Essa aplicação substitutiva deve ser feita por um terceiro imparcial
(DIDIER, 2008, p. 67).
O Estado, então, passou a utilizar o direito
processual, por meio do processo, como um instrumento de atuação do direito material capaz
de solucionar os conflitos de interesses.
O direito processual, por sua vez, sofreu transformações ao longo dos anos, mudando não apenas sua definição, como também as suas características e seu conteúdo. Evoluiu de uma visão
imanentista, que confundia o direito material e o
direito de ação, para uma visão instrumentalista,
sendo o processo um instrumento por meio do
qual a prestação jurisdicional é exercida. Atualmente, é progressiva a preocupação da doutrina e
jurisprudência pela busca da efetividade e celeridade do processo na solução dos litígios, objetivando
resultados concretos e a real pacificação social.
2

Análise teórica do direito processual:
direito de ação x direito material
Historicamente, o direito processual apresenta restrita ligação com o direito material, não

havendo distinções entre o direito material lesado e os procedimentos utilizados para repará-lo.
Até os povos romanos, que concederam ao direito um aspecto científico, não haviam diferido
de forma clara e objetiva as vertentes materiais e
processuais do direito.
Apenas no século XIX, quando o direito
processual adquiriu consistência científica e
passou a ser conceituado como uma disciplina,
é que este ganhou autonomia necessária para
viabilizar a distinção entre direito de ação e direito material.
Assim, a evolução científica e doutrinária do
direito processual é marcada por três fases metodológicas fundamentais: fase sincretista, fase
autonomista ou conceitual e fase instrumentalista (GRINOVER, 1999, p. 42).
Na primeira fase, chamada sincretista, não
há propriamente um direito processual e a sua
principal característica é considerar o processo
como mero apêndice do direito material. O processo era considerado simples meio de exercício
dos direitos. A ação era o próprio direito subjetivo material. Não havia consciência da autonomia da relação jurídica processual em face da
relação jurídica de natureza substancial. O direito processual não era ramo autônomo do direito
e nem possuía autonomia científica. Havia uma
visão linear do ordenamento jurídico e uma
confusão entre os planos material e processual.
A jurisdição, por sua vez, apresentava um sistema de tutela dos direitos exercida com reduzida
participação do juiz (CICCO, 2010).
Na fase autonomista, também chamada
conceitual ou científica, é configurada pela predominância dos estudos direcionados à definição de conceitos essenciais componentes da ciência processual. O direito processual torna-se
ramo autônomo do direito, integrando o Direito
Público. Nesta fase, ocorreram diversas constru-

II Jornada de Direito Processual Civil

ções científicas do direito processual e surgiram
as teorias processuais, inclusive sobre a natureza
jurídica da ação e do processo, as condições da
ação e os pressupostos processuais.
Defendendo esta corrente, destacam-se juristas como Giuseppe Chiovenda, Francesco
Carnelutti, Piero Calamandrei, Enrico Tulio Liebman, Adolf Wach, James Goldschmidt, Oskar
Von Bullow, Alfredo Buzais e Moacyr Amaral
Santos, entre outros.
A fase instrumentalista caracteriza-se pela
visão epistemológica do Direito Processual, evidenciada pela tentativa de tornar mais célere a
prestação jurisdicional, sem eliminar os princípios basilares do direito processual. Apesar da
consciência da existência de diversas construções dogmáticas e científicas, a deficiência do
sistema é constatada, fazendo surgir a necessidade de garantia da efetividade da prestação
jurisdicional. Surge a necessidade de garantir
resultados práticos oriundos do sistema processual vigente.
A visão instrumentalista no Brasil influenciou as reformas processuais iniciadas em meados da década passada, como exemplo, a criação
da antecipação dos efeitos da tutela, a tutela inibitória, a execução específica das obrigações de
fazer e não fazer, a simplificação do processo de
execução, entre outras.
Surge, ainda, a necessidade de proteção dos
interesses supraindividuais, caracterizados pelos direitos difusos e coletivos, influenciando
na criação da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.
7.347/85), do Mandado de Segurança coletivo,
do Código de Defesa do Consumidor, da Lei dos
Juizados Especiais, além de fomentar o destaque
à atuação do Ministério Público.
Constata-se, neste momento, uma busca
pela justiça social, pela pacificação dos conflitos
e pela garantia do acesso à justiça, além da exigência de celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional.
Destacam-se nesta fase diversos juristas,
como Mauro Cappelletti, José Carlos Barbo-

sa Moreira, Cândido Rangel Dinamarco, Ada
Pellegrini Grinover, entre outros.
A Teoria Geral do Processo, então, propiciou a diferenciação da jurisdição, ação e processo, com conceitos próprios e delimitações
definidas. A jurisdição, como função do Estado,
permitindo a aplicação do direito objetivo na
composição dos conflitos de interesse ocorrentes (SANTOS, 1985, p. 70). A ação, como direito
autônomo em relação ao direito material, seria
o direito de provocar a jurisdição, direito ao
processo, direito de instaurar a relação jurídica
processual. (DIDIER, 2008, p. 168). O processo,
como uma operação por meio da qual se obtém
a composição da lide, consistente num complexo de atos combinados para a consecução de um
fim. No processo se desenvolve um conjunto de
atos coordenados, visando à composição da lide
(SANTOS, 1985, p. 12).
Cumpre observar, por fim, na fase atual a
inexistência de completo isolamento do direito
processual em relação ao direito material, como
ocorreu na segunda fase de evolução do direito
processual. Por meio da busca do equilíbrio das
tendências é que se verificou a existência do modelo ideal, ressaltando-se a adequação do processo como um instrumento de busca do direito
material, atendendo-se, principalmente, aos valores constitucionais estabelecidos nas normas,
a fim de alcançar a eficiente prestação jurisdicional (CICCO, 2006).

3

Evolução legislativa do processo civil
no Brasil
A necessidade de se estabelecer uma prestação jurisdicional efetiva, célere e capaz de solucionar concretamente os litígios e de promover
a pacificação social passou a ser uma prioridade
em todos os sistemas processuais.
A delonga na duração do processo, a burocracia processual, o exagero no formalismo,
a multiplicidade de demandas, o desaparelhamento e desestruturação do Poder Judiciário, a
ausência de consciência de conciliação entre os
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operadores do Direito passaram a preocupar os
doutrinadores do processo, fazendo surgir a necessidade de imposição de mudanças no sistema
processual vigente (PEIXOTO, 2010, p. 01).
Diversos movimentos em torno dessas reivindicações e diversas escolas doutrinárias se
formaram, visando equacionar os problemas
identificados e apresentar as variadas soluções
para essas questões.
Nesse contexto, no Brasil ocorreram as
reformas legislativas que alteraram o sistema
processual vigente, inovando no ordenamento
jurídico. Entre essas inovações trazidas para o
Código de Processo Civil, houve a criação da Lei
de Pequenas Causas, em 1984.
A Lei de Pequenas Causas, atendendo à necessidade de efetividade da prestação jurisdicional e à busca de vias alternativas para a agilização da justiça, visou dar celeridade aos feitos de
reduzido valor econômico, definindo, no artigo
3º, da Lei n. 7.244/84, esses feitos como sendo as
causas que versem sobre direitos patrimoniais e
decorram de pedido que, à data do ajuizamento,
não exceda a 20 (vinte) vezes o salário mínimo
vigente no País e tenha por objeto a condenação
em dinheiro; a condenação à entrega de coisa
certa móvel ou ao cumprimento de obrigação
de fazer, a cargo de fabricante ou fornecedor de
bens e serviços para consumo; a desconstituição
e a declaração de nulidade de contrato relativo a
coisas móveis e semoventes.
Como salienta J. E. Carreira Alvin (2003, p.
08), no âmbito estadual e do Distrito Federal,
a primeira experiência brasileira adveio com o
Juizado Especial de Pequenas Causas, instituído pela Lei n. 7.244 de 07.11.1984, que tinha seu
fundamento no art. 24, X, da Constituição, vindo a ser substituído pelos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, instituído pela Lei n. 9.099/95,
que tem seu fundamento no art. 98, inciso I, da
Constituição.
Prossegue o referido autor ressaltando que,
por não ter previsto a Constituição a possibilidade de criação de juizados especiais federais,
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tiveram estes que aguardar uma reforma constitucional, o que só veio a acontecer com a Emenda Constitucional n. 22, de 18.03.1999, de 2001
e posterior criação da Lei 10.259/01.
Da mesma forma, visando a agilidade da
prestação jurisdicional e buscando ministrar
justiça à grande massa dos jurisdicionados,
abarcando demandas com grande números de
pessoas, a Lei 7.347/85, chamada Lei da Ação
Civil Pública, instituiu a ação civil pública para
a defesa de interesses transindividuais, proposta
por diversos colegitimados ativos, entre os quais
as associações privadas, o Ministério Público e
outros órgãos públicos.
Neste sentido, salienta Hugo Nigro Mazzilli
(2005, p. 63):
Antes da Lei 7.347/85, poucas fórmulas
havia para defesa global, em juízo, de interesses transindividuais, tais como: a) a
ação popular, ajuizada pelo cidadão; b)
algumas ações civis públicas já cometidas
ao Ministério Público (p. ex., a ação reparatória de danos ao meio ambiente — Lei
6938/81, art. 14, § 1º); c) a autorização a
entidades de classe para postular interesses coletivos em juízo. Assim, mister se
tornava encontrar fórmula que, dentro da
tradição do nosso Direito, desse melhor
acesso ao Poder Judiciário quando de conflitos a propósito de interesses difusos ou
coletivos, tomados estes em sentido lato.

Cumpre ressaltar a importância da ação
coletiva como instrumento útil para solver judicialmente questões que atingem um número
infindo de pessoas, a todas lesando em pequenas quantidades, razão pela qual dificilmente serão propostas ações individuais para combater
a lesão. Se o forem, apenas concorrerão para o
aumento insuperável das demandas, a demorar
ainda mais a prestação jurisdicional e concorrer
para a negação da Justiça pela lentidão de que
tanto reclama a sociedade. A ação coletiva é a via
adequada para tais hipóteses e por isso deve ser
acolhida sempre que presentes os pressupostos
da lei, que foi propositada e significativamente o de liberar o sistema dos entraves da ação
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individual, pois pretendeu introduzir no nosso
ordenamento medida realmente eficaz (Resp.
n. 235.422-SP, rel. Min. Rosado de Aguiar. 4ª
t. STJ, v.u., j. 19-10-00, DJU, 18-12-00, p.202, e
JBCC, 187:321).
A Constituição Federal de 1988 também
teve um importante papel para a alteração do
ordenamento jurídico vigente, ao introduzir
um modelo de Estado Democrático de Direito,
visando implementar um Estado Social, com
previsões de prestações, além das limitações já
estabelecidas. Surgiu a previsão de um Estado
atuante, voltado para o bem estar social, com
deveres e obrigações, além de, em especial, estabelecer um novo papel para o Judiciário, incrementando o ativismo judicial.
Além disso, a Constituição Federal de 1988
aprimorou a proteção aos direitos transindividuais, atendendo à necessidade de garantia da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.
Como ressaltou Hugo Nigro Mazzilli (2005,
p. 64), após o advento da Lei 7.347/85, coube primeiro à própria Constituição de 1988 ampliar o
rol dos legitimados ativos para a defesa dos interesses transindividuais, bem como o objeto
das ações coletivas: a) as entidades associativas,
quando expressamente autorizadas, passaram a
deter legitimidade para representar seus filiados
judicialmente ou extrajudicialmente; b) foi instituído o mandado de segurança coletivo, que
pode ser impetrado por partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros e associados; c) o objeto da ação
popular foi alargado; d) aos sindicatos passou a
caber a defesa judicial dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria; e) o rol
dos legitimados ativos para a ação de inconstitucionalidade foi ampliado; f) o Ministério Público recebeu ampla legitimação para as ações
civis públicas em defesa do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos; g) os índios, suas comunida-

des e organizações passaram a deter legitimação
ativa para a propositura de ações em defesa de
seus interesses.
Ada Pellegrini Grinover (1996, p. 15), por
sua vez, analisando a atuação dos processualistas e sua influência na criação dos diversos
diplomas legais, em especial na elaboração da
Constituição de 1988, acrescenta a seguinte elucidação:
O processualista brasileiro de última geração também participou ativamente da
elaboração da Constituição de 1988, que
contém inúmeros dispositivos processuais-constitucionais, igualmente progressistas: entre as garantias do devido
processo legal, ganharam estrutura constitucional a regra da obrigatoriedade de
motivação das decisões judiciárias e da
publicidade dos atos processuais; a garantia do juiz natural em seu aspecto de juiz
competente; a regra da inadmissibilidade
das provas obtidas por meios ilícitos. Para
o processo penal, foram elevados a nível
constitucional a presunção de não culpabilidade e o direito ao silêncio; os controles sobre a prisão, inclusive pela previsão
de indenizações; o monopólio da ação penal pública nas mãos do MP, com o controle da ação penal privada subsidiária da
pública. Além disso, novos instrumentos
de tutela das liberdades foram cunhados,
como o mandado de segurança coletivo
e o mandado de injunção. Abriram-se os
esquemas da legitimação às ações coletivas
de associações, partidos políticos, sindicatos, do MP, de comunidades indígenas,
assim como foi ampliada a legitimação
à ação direta de inconstitucionalidade.
Institucionalizaram-se, em nível constitucional, a conciliação extrajudicial, assim
como juizados especiais para causas cíveis
de menor complexidade e infrações penais
de menor potencial ofensivo, prevendo-se
para ambos a conciliação, o procedimento
oral e sumaríssimo e o julgamento de recurso por turmas formadas por juízes de
primeiro grau.

Outro diploma legislativo importante elaborado com o objetivo de promover a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional no
Brasil foi o Código de Defesa do Consumidor.
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Criado em 11 de setembro de 1990, por
meio da Lei 8.078, o CDC foi um representativo
da forma de como se procurou criar largas condições para a defesa do consumidor em juízo.
Procurou, em verdade, esse Código estabelecer
uma correlação ou articulação entre o direito
processual e o direito material preexistente. Esse
sistema geral de ações coletivas coincidiu com
o sentido teleológico daquele estabelecido pela
Lei da Ação Civil Pública (ALVIN, 2008, p. 75).
Foi mercê da articulação da Lei da Ação Civil Pública com o Código do Consumidor que
este acabou logrando uma proteção cumulativa,
vale dizer, seja pela utilização das ações coletivas,
tais como disciplinadas pelo Código do Consumidor, seja, ainda, pela própria procedência da
ação civil pública, tendo-se em vista que o Código do Consumidor atribuiu a essa procedência eficácia suficiente para beneficiar também
individualmente. O que se verifica, portanto, é
que para poder-se acorrer na defesa de determinados bens, tais como o meio ambiente, bens de
valor artístico ou estético, etc., da mesma forma
que, para se poder lograr defender o consumidor, foi necessária a utilização de ações coletivas. (ALVIN, 2008, p. 76).
Em seguida, como bem salientado pela doutrina e muitas vezes consideradas como marco
da evolução processual, ocorreram as reformas processuais, em especial o advento da Lei
8.952/94, instituindo a antecipação dos efeitos
da tutela no sistema processual, por meio do art.
273, do Código de Processo Civil.
A produção dos efeitos da tutela antecipada era uma entidade processual conhecida no
ordenamento jurídico, entretanto, apresentava-se sem uma construção sistematizada e com
aplicações em situações restritas, previstas em
lei, como exemplo, nas demandas possessórias,
nas ações de alimentos, nas ações de despejo, no
mandado de segurança e na ação civil pública.
Para as demais situações de urgência sem
previsão legal criou-se as chamadas cautelares
satisfativas. Esse instituto foi uma distorção ju34

risprudencial da tutela cautelar, visando sanar a
omissão legislativa.
Com a reforma de 1994, essa situação foi
regulamentada com a criação da regra geral da
antecipação da tutela, aplicável a qualquer situação, desde que preenchidos os requisitos legais
estabelecidos no art. 273, do CPC.
Em seguida, foi introduzida a fungibilidade
entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, no §
7º, do art. 273, do CPC, viabilizando a concessão
da tutela cautelar caso, a título de antecipação de
tutela, fosse requerida providência de natureza
cautelar.
Outro aspecto da reforma processual que
merece destaque é a tutela específica da obrigação de fazer e não fazer. Nesses casos, a determinação do cumprimento de uma obrigação de
fazer/não fazer nem sempre significava cumprimento efetivo. Muitas vezes, essa determinação
se transformava em pagamento de multas. Por
influência do Código de Defesa do Consumidor,
a disposição da tutela específica nas obrigações
de fazer/não fazer passou para o Código de Processo Civil, que, pela Lei 8.952/94, alterou o art.
461 e a sentença do juiz passou a equivaler ao
resultado prático pretendido pelo demandante.
Já o art. 461-A, CPC, por sua vez, acrescentado pela Lei 10.444/2002, estendeu o cumprimento da sentença condenatória, sem necessidade de execução ex intervallo, às obrigações de
entregar coisa certa. Assim, nas obrigações de
fazer, não fazer e entregar coisa certa, a sentença
deixou de ser condenatória pura, sendo efetivada no próprio processo de conhecimento (GRINOVER, 2006, p. 14).
Em relação às obrigações de pagar, a Lei
11.232/2005 alterou o CPC para acrescentar o
cumprimento de sentença, eliminando a figura
do processo autônomo de execução fundado na
sentença civil condenatória ao pagamento de
quantia certa.
Observa-se, então, a existência de um trabalho de reestruturação do processo, necessário
para readequá-lo aos escopos sociais e políticos
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da jurisdição, revendo-se diversos esquemas
processuais clássicos, visando readaptá-los à realidade sociopolítica da sociedade contemporânea e readequá-los aos ditames estabelecidos na
Constituição.

4

Neoprocessualismo
A expressão “neoconstitucionalismo” corresponde ao estado do constitucionalismo contemporâneo, que apresenta características metodológicas-formais e materiais.
O constitucionalismo atual opera sobre três
premissas metodológicas-formais fundamentais
(a normatividade, a superioridade e a centralidade da Constituição) e pretende concretizá-las
elaborando técnicas jurídicas que possam ser
utilizadas no dia-a-dia da aplicação do direito.
Do ponto de vista material, cumpre a observância de dois elementos: a incorporação explícita de valores e opções políticas nos textos
constitucionais relacionados com a dignidade
humana e os direitos fundamentais e a expansão
de conflitos entre as opções normativas e filosóficas existentes dentro do próprio sistema constitucional (BARCELLOS, 2008, p. 28).
Neste sentido, Ana Paula de Barcellos (2008,
p.09) resume o neoconstitucionalismo:
Em suma: a Constituição é norma jurídica
central no sistema e vincula a todos dentro
do Estado, sobretudo os Poderes Públicos.
E, de todas as normas constitucionais, os
direitos fundamentais integram um núcleo normativo que, por várias razões,
deve ser especificamente prestigiado. O
que se acaba de resumir não representa
qualquer novidade. Ao contrário, cuidou-se apenas de sistematizar suscintamente
dados básicos do conhecimento já consolidado acerca do constitucionalismo contemporâneo.

Essa fase da renovação do estudo do direito
constitucional refletiu no estudo do direito processual, que volta a ser analisado segundo uma
perspectiva constitucional. Segundo essa orientação, o estudo e a aplicação do direito processual devem ocorrer conforme os princípios e re-

gras consagradas no texto constitucional. Esse é
o fenômeno chamado neoprocessualismo.
A doutrina, por sua vez, difere os princípios
processuais constitucionais e os direitos fundamentais processuais. Os direitos fundamentais
apresentam uma dimensão subjetiva, que são os
direitos subjetivos, atribuindo posições jurídicas vantajosas a seus titulares; e a dimensão objetiva, que refletem valores básicos consagrados
na ordem jurídica, orientando a interpretação e
aplicação de todo o ordenamento jurídico.
Nesses termos, o processo deve estar adequado à tutela efetiva dos direitos fundamentais
(dimensão subjetiva) e deve estar estruturado de
acordo com os direitos fundamentais (dimensão objetiva). No primeiro caso, as regras processuais devem ser criadas de maneira adequada
à tutela dos direitos fundamentais e, no segundo
caso, o legislador deve criar regras processuais
adequadas aos direitos fundamentais (DIDIER,
2008, p. 29).
Sendo os princípios constitucionais processuais garantidores dos direitos fundamentais
processuais, e tendo em vista a dimensão objetiva já mencionada, obtêm-se as seguintes consequências: a) o magistrado deve interpretar esses
direitos como se interpretam os direitos fundamentais, ou seja, de modo a dar-lhes o máximo
de eficácia; b) o magistrado poderá afastar, aplicado o princípio da proporcionalidade, qualquer regra que se coloque como obstáculo irrazoável ou desproporcional à efetivação de todo
direito fundamental; c) o magistrado deve levar
em consideração, na realização de um direito
fundamental, eventuais restrições a este impostas pelo respeito a outros direitos fundamentais
(DIDIER, 2008, p. 29).
Analisando o modelo constitucional do direito processual civil, Cássio Scarpinella Bueno
(2008, p. 164) apresenta a seguinte explicação:
[…] O que importa é que os temas sejam
aplicados a partir do seu habitat típico do
direito brasileiro, a Constituição Federal.
Trata-se de construir — a bem da verdade, reconstruir — o pensamento do direi35
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to processual civil daquela ótica, contrastando a legislação processual civil a todo
o tempo com o “modelo constitucional”,
verificando se e em que medida o “modelo” foi ou não alcançado satisfatoriamente. Trata-se, vale a ênfase, de apontar a
necessidade de uma alteração qualitativa e
consciente na interpretação e na aplicação
da legislação processual civil que não pode
se desviar daquele “modelo”.

Assim, as reformas não se limitam a alterar meras técnicas processuais para obtenção
de melhores resultados sensíveis no plano do
processo, mostrando-se mais profundas. Elas
tiveram o condão de trazer novos temas, novas
estruturas, novos desafios, enfim, ao ambiente
do Código Processual, impondo, consequentemente, a busca de novos paradigmas capazes de
dar à interpretação das mais recentes normas
jurídicas, em convívio com as antigas, um senso de unidade e de operacionalidade. O modelo
constitucional do direito processual civil tem o
condão de mostrar-se norte interpretativo seguro para o atingimento dessa finalidade (BUENO, 2008, p. 165).
Diante desse contexto e considerando as
reiteradas modificações do Código de Processo Civil por leis esparsas, criou-se, então, uma
comissão que elaborou o anteprojeto do Código
de Processo Civil prevendo, entre outras inovações, uma parte geral com conteúdo principiológico, retratando diversos princípios estabelecidos na Constituição Federal.
Da mesma forma, e no sentido das últimas
alterações processuais, no novo Código de Processo Civil constata-se uma preocupação com
a efetividade do processo e com a entrega rápida da prestação jurisdicional, prevendo, como
exemplo, a tutela de urgência e de evidência.
O processualista moderno adquiriu a consciência de que, como instrumento a serviço da
ordem constitucional, o processo precisa refletir as bases do regime demonstrativo nela proclamados; ele é, por assim dizer, o microcosmo
democrático do Estado de Direito, com as conotações da liberdade, igualdade e participação
36

(contraditório), em clima de legalidade e responsabilidade (DINAMARCO, 1993, p. 25).
Dessa forma, o neoprocessualismo reconstruiu a interpretação das normas processuais e
influenciou na criação do anteprojeto do novo
Código de Processo Civil, estabelecendo, no
conteúdo deste, uma base principiológica a ser
observada durante a interpretação e aplicação
do direito processual no caso concreto.

5

Conclusão
Cumpre observar, portanto, que diversas
transformações sofreu o direito processual, mudando não apenas sua definição, como também
as suas características e seu conteúdo. Passou-se de uma visão imanentista, que confundia o
direito material e o direito de ação, para uma
visão instrumentalista, sendo o processo um
instrumento por meio do qual a prestação jurisdicional é exercida.
A visão instrumentalista no Brasil influenciou as reformas processuais e a criação de diplomas normativos voltados para a efetividade
e celeridade da prestação jurisdicional. Tornou-se, então, progressiva a necessidade de se estabelecer uma prestação jurisdicional efetiva,
célere e capaz de solucionar concretamente os
litígios e de promover a pacificação social.
Por tal razão, com o objetivo de atender às
exigências da sociedade, surgiram as reformas
e inovações no ordenamento jurídico, que foram marcadas por alguns diplomas normativos,
como exemplo, a Lei de Pequenas Causas, a Lei
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a Lei
da Ação Civil Pública, a Constituição Federal de
1988, o Código de Defesa do Consumidor, as reformas processuais, entre outros.
Entre as reformas processuais destacam-se criação da antecipação dos efeitos da tutela
como regra geral, a tutela específica das obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisas,
a previsão do cumprimento de sentença com a
eliminação do processo autônomo de execução
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fundado na sentença civil condenatória ao pagamento de quantia certa.
O neoconstitucionalismo, por sua vez,
apresentou-se como uma renovação do estudo
do direito constitucional, refletindo no estudo
do direito processual. O estudo e a aplicação
do direito processual, segundo essa perspectiva,
passou a ocorrer conforme os princípios e regras consagradas no texto da Constituição. Esse
fenômeno é chamado de neoprocessualismo.
Diante desse contexto e considerando as reiteradas modificações do Código de Processo Civil
por leis esparsas, criou-se uma comissão que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil,
também preocupado com a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. O anteprojeto do
novo Código Processual previu, entre outras inovações, uma parte geral com conteúdo principiológico, retratando diversos princípios estabelecidos na Constituição Federal.
Pode-se perceber, portanto, que houve, nas
últimas décadas, uma reestruturação do processo, readequando-o aos escopos sociais e políticos
da jurisdição, revendo-se os esquemas processuais clássicos, adaptando-o à realidade sociopolítica da sociedade contemporânea e readequando-o
aos ditames estabelecidos na Constituição.

cessário de estudo do direito processual civil e algumas de suas aplicações. In: THEODORO JÚNIOR,
Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de; LAUAR, Maira Terra (coord.). Processo Civil: novas tendências: estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro
Júnior. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 157-166.
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O tempo e o processo civil
Juiz federal substituto Brunno Christiano Carvalho Cardoso

1

Introdução
“Il valore, que il tempo ha nel processo, è immenso e, in gran parte, sconosciuto. Non sarebbe
azzardato paragonare il tempo a un nemico, contro il quale il giudice lotta senza posa”1
Não se tem dúvidas de que o tempo representa bem de incomensurável valor em todas
as civilizações, conquanto estas possam fruí-lo
cada uma segundo seus costumes. No nosso
país, como de resto ocorre no mundo ocidental
globalizado, o império da tecnologia desenvolve diariamente mecanismos de nomes diversos
para que possamos realizar simultaneamente tarefas distintas, com uma facilidade de despertar
inveja aos malabaristas. Não é à toa que o antigo
ofício circense é metáfora constante utilizada
para se referir à vivência atual.
Desde os mais remotos pensadores do Direito, já se proclamava a sua suscetibilidade aos
reflexos que os avanços da ciência e o crescimento econômico projetam nos ramificados
segmentos da vida. Nesse contexto, a noção
de tempo se encurtou, de modo que os limites
do que seja razoável duração do processo estão
cada vez menos tolerantes. O que era razoável
no século passado, já não o é nesse final de primeira década do século XXI.
Atento a essa modificação na noção do
tempo, cuja evidência é sentida a todo instante,
mas também aos reclamos da população quanto
à excessiva longevidade dos processos no país,
não é novo o movimento dos processualistas
para encontrar soluções que possam tornar essa
sucessão de atos cada vez menos dolorosa para
quem aguarda seu desfecho.
O propósito presente é identificar pontos de
evolução, bem como alguns dos entraves sentidos

1

Carnelutti, Diritto e processo, n. 232, esp. p. 354.

na busca por um processo civil, cujo tempo não
seja destaque negativo para os sujeitos envolvidos.

2

Os interesses dos sujeitos processuais
Antes de lançar o olhar sobre as idéias da
doutrina e as alterações legislativas tendentes
a abreviar a prestação jurisdicional, é preciso
descortinar o véu da hipocrisia para se enxergar uma verdade conhecida de todos os profissionais do Direito, a saber: considerável parcela
dos conflitos que deságuam no Poder Judiciário
poderiam, para pelo menos uma das partes, nele
se eternizar perfeitamente.
Não se admite aqui a inocente abstração de
que as partes, quando buscam o Judiciário, possuem dúvida sobre o direito a ser proclamado
naquele caso concreto, tendo ambas interesse na
rápida solução da demanda.
A título ilustrativo, para se passar da teoria
ao cotidiano dos fóruns, seguem alguns exemplos: o possuidor ilegítimo que tem consciência
de sua condição vale-se de todos os meios para
perpetuar a demanda possessória e assim permanecer com o bem; o cônjuge a quem não interessa o divórcio; o devedor consciente na ação de
cobrança; a Fazenda Pública quanto ao direito já
reconhecido aos seus servidores, dentre outras
tantas situações que nos levam à seguinte indagação: a quem interessa um processo civil célere?
Pode-se argumentar que se trata de repercussão natural do direito material sobre o processo civil, portanto razoavelmente previsível,
devendo ser combatida não só pelo legislador,
mediante comandos que evitem a procrastinação pura e simples, como pelo Poder Judiciário,
órgão encarregado de conduzir o andamento
processual.
Não se está aqui, de modo algum, imputando às partes a responsabilidade exclusiva pela
duração indesejada do processo, mas somente
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chama-se atenção para o fato de que, no plano real, a colaboração entre Juiz e partes, tão
apregoada pela doutrina como marco do processo civil moderno e prestigiada pelo Projeto
de Lei nº 166 (Novo Código de Processo Civil
brasileiro)2, sendo erigida à categoria de princípio por alguns, esbarra naturalmente na colidência de interesses entre autor e réu.
Conquanto possa parecer óbvia a atuação
tendenciosa das partes no processo, por vezes,
no debate puramente teórico sobre a morosidade daquele, tal aspecto é posto de lado, como se
reflexo algum causasse na dinâmica da relação
processual. Cumpre, pois, que seja discutido ou
ao menos considerado, de modo a se precisar
cada uma das causas do problema e, assim, facilitar seu entendimento e, consequentemente,
sua solução.

3

Os impulsos legislativos
No Brasil, em regra, há uma espécie de consenso quanto ao conteúdo avançado de nossa legislação, por vezes até vanguardista nos valores
que prestigia, havendo uma evidente preocupação para que o Direito acompanhe a velocidade
das mudanças sociais e possa ser instrumento
moderno à disposição dos cidadãos.
Nesse sentido, vale lembrar que já no ano
de 1984, foi editada a Lei nº 7.244, criando e
dispondo sobre o funcionamento dos Juizados
de Pequenas Causas, órgão que se propunha a
uma solução rápida de demandas de valor determinado, mediante a adoção de procedimentos simplificados e valorização da conciliação,
podendo-se destacar já naquela ocasião: a)
possibilidade de dedução do pedido oralmente,
dispensando-se advogado; b) vedação às intervenções de terceiros e assistência; c) dispensa de

2

“Art. 8º As partes tem o dever de contribuir para a
rápida solução da lide, colaborando com o juiz para
a identificação das questões de fato e de direito,
abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e
procrastinatórios.”

relatório na sentença; d) inexigibilidade de intimação prévia, nos casos de constatação de vícios
capazes de levar à extinção, sem julgamento do
mérito; e) não admissão de ação rescisória.
Com o advento da Constituição de 1988,
os Juizados foram expressamente integrados
ao Poder Judiciário, ensejando a edição da Lei
nº 9.099/95, que substituindo a Lei nº 7.244/84,
abraçou, porém, muitas de suas disposições. O
novo diploma consagrou em seu texto os princípios orientadores do processo que ali se pretendia: oralidade, simplicidade, informalidade,
economia processual, celeridade, conciliação e
transação.3
No tocante à oralidade, cumpre ressaltar
que o próprio Código de Processo Civil buscou
prestigiá-la, tanto que em sua Exposição de Motivos cita Chiovenda4, quando trata dos elementos que a definem em sua noção pura: a) identidade da pessoa física do juiz, que deve conduzir
o processo do início ao fim; b) concentração
máxima da produção probatória; e c) irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Entretanto, há de se admitir que sua realização plena no
mundo real encontra desafios ruidosos. O crescimento do Poder Judiciário, demandado pela
própria sociedade, impede que um magistrado
apenas possa atuar no feito, dada as possibilidades de deslocamento que a carreira oferece.
Por outro lado, quanto à vedação de recursos das decisões interlocutórias, se é certo que o
Código vigente no seu texto original a mitigou,
permitindo amplo manejo do agravo, a Lei nº
10.259/2001, que se ocupou dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu,
como regra, a possibilidade de recurso somente

³ “Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”
4
La Riforma del Procedimento civile, separata, Roma,
1911, p. 10 e segs.
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das sentenças definitivas, conferindo bastante
celeridade aos feitos submetidos a sua disciplina.
Igualmente digna de encômios em tal diploma, é a previsão que elimina o reexame necessário, orientação que foi adotada posteriormente
pelo próprio Código de Processo Civil, nas demandas de valor não excedente a 60 (sessenta)
salários-mínimos. Evita-se, de tal modo, que
diversas demandas sejam levadas aos Tribunais,
mesmo quando não houve recurso voluntário
dos interessados.
As reformas específicas sofridas pelo Código de Processo Civil também denotam a preocupação do legislador com o tempo do processo,
merecendo destaque a universalização da tutela
antecipada, quebrando-se o modelo da anterioridade da cognição, a significativa alteração procedimental no modo de se dar efetividade às sentenças, operada pela Lei nº 11.232/2005 e, mais
recentemente, a regra do art. 285-A, admitindo
o julgamento imediato da demanda inicial, nos
casos de matéria estritamente jurídica já sentenciada improcedente em situações anteriores.
Por fim, há o Projeto de Lei nº 166/2010, que
se propõe a aprovar novo Código de Processo
Civil, cuja elaboração contou com prestigiosos
doutrinadores e profissionais do Direito.
Numa leitura primeira, identificam-se modificações voltadas para aceleração da prestação
jurisdicional, tais como: a) extinção de alguns
dos incidentes, como impugnação ao valor da
causa e à gratuidade de justiça, as quais podem
ser feitas na própria peça de defesa, valendo o
mesmo para as duas modalidades de arguição
de incompetência; b) fim do agravo retido, de
modo que as decisões que o ensejavam devem
ser questionadas por ocasião da apelação; c) extinção dos embargos infringentes; d) redução do
prazo decadencial para proposição de ação rescisória, para 1 (um) ano.
Tem sido alvo, ainda, de considerável atenção a previsão do incidente de resolução de demandas repetitivas, disciplinado em Capítulo
próprio, no Livro “Dos Processos nos Tribu40

nais e dos Meios de Impugnação das Decisões
Judiciais”5.
Trata-se de expediente de inspiração alemã,
cuja realização se dá pela identificação de demandas tramitando no 1º grau, que versem sobre
a mesma questão de direito e revelem potencial
efeito multiplicador, para que seja instaurado o
incidente perante o Tribunal competente, o qual
proferirá julgamento, evitando assim a profusão
de processos e as decisões conflitantes.
Lamenta-se, todavia, que o Projeto tenha
mantido o reexame necessário, nas ações contra
a Fazenda Pública, uma vez que o hodierno vastíssimo quadro de advogados públicos não justifica tal benefício, notadamente porque igualmente manteve o prazo duplicado para recursos.
Na verdade, a nova redação estendeu o
privilégio de prazo diferenciado para todas as
oportunidades em que a Fazenda houver de se
manifestar nos autos6, ao contrário do Código
vigente que o confere somente por ocasião da
contestação e recursos, ocasionando, portanto,
dilação injustificada no tempo de duração processual em tais casos.
Há de se atentar, ainda, que, sob a égide de
se promover um contraditório substancial, o
Projeto em comento dispõe que as partes sejam
ouvidas previamente quanto às matérias que o
Juiz deva conhecer de ofício7. A inovação, com

5

“Art. 895. É admitido o incidente de demandas repetitivas sempre que identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos
fundados em idêntica questão de direito e de causar
grave insegurança jurídica, decorrente do risco de
coexistência de decisões conflitantes.”

6

“Art. 186. Os litisconsortes que tiverem diferentes

procuradores, a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública terão prazos contados em
dobro para se manifestar nos autos.”
7
“Art. 110 O juiz decidirá a lide nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões
não suscitadas a cujo respeito a lei exija a iniciativa
das partes. Parágrafo Único. As partes deverão ser
previamente ouvidas a respeito das matérias de que
deve o juiz conhecer de ofício.”
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o devido respeito aos seus defensores, que talvez não tenham dimensionado seus efeitos no
cotidiano forense, em nada favorece a dinâmica
processual, resultando em etapa desnecessária a
retardar sobremodo a prestação jurisdicional.
O contraditório é assegurado pela oportunidade de manifestação de uma parte quanto às
alegações e meios de provas oriundos daquela
que lhe é adversa. O dispositivo citado pretende
estabelecer uma espécie de contraditório entre o
Poder Judiciário e as partes, levando ao extremo
a realização do princípio, sem que se explicite
o efetivo benefício de tal inovação. Olvidou-se,
ainda, que a parte insatisfeita dispõe da via recursal, para poder contrapor os argumentos judiciais, de modo legítimo e amplo.
Nem se argumente que a inserção de tal regra busca evitar a surpresa das partes pela proclamação da matéria de ofício pelo Juiz, pois
pela própria natureza de tais questões, o seu
conhecimento não é exclusivo do julgador, mas
emerge dos autos e, portanto, presume-se verificado pelas partes, as quais estão devidamente
representadas por profissionais habilitados.
A título de exemplo, na hipótese de o Juiz
verificar a sua incompetência absoluta para
processar determinado feito, terá que ouvir as
partes antes de assim decidir, numa espécie de
aviso prévio, para que estas possam, só a partir
de então, descortinar uma questão que resulta
de texto legal.
Verifica-se, com efeito, que o dispositivo tende a ensejar incidentes indesejados, cuja
ocorrência é perfeitamente previsível, a partir
da experiência do que hoje sói ocorrer. As partes, intimadas para falarem sobre a específica
questão de ofício aventada pelo Juízo, irão deduzir toda a matéria de conhecimento já explicitada, além de promover discussão sobre novos
pontos, desvirtuando-se, à evidência, o espírito
da regra.
Observe-se ainda que, como se vê igualmente na prática, a manifestação das partes a
respeito da matéria de ofício identificada pelo

julgador dificilmente alterará a percepção deste
último, que terminará por julgar de acordo com
a convicção que já possuía.
Ressalte-se que o aludido Projeto traz inúmeras outras modificações, aqui não mencionadas, pois não vinculadas diretamente à minoração do tempo do processo civil.

4

A atuação do Judiciário
Não há como se pretender um processo civil de duração satisfatória, sem a participação do
Poder Judiciário. Não se colhe os frutos de uma
legislação moderna e simplificadora, se os julgadores não se orientam pelo mesmo vetor, mas
reproduzem vezos procedimentais que há muito
deveriam ter sido extirpados.
Há uma indisfarçável resistência dos profissionais do Direito, notadamente do Poder Judiciário, de se amoldar rapidamente a mudanças, o
que decorre da própria matriz conservadora que
define a carreira. Ainda que se perceba hoje uma
magistratura claramente mais jovem, em todas
as instâncias, vale observar que há uma tendência natural do homem, com o passar dos anos, de
apego excessivo a conceitos, fórmulas e comportamentos que lhes foram transmitidos por ocasião de sua formação intelectual e profissional,
mas que já não se revelam suficientes e consentâneos com as situações hoje enfrentadas.
Não se está aqui condenando o Poder Judiciário ao envelhecimento de idéias, mesmo porque há diversos mecanismos para se evitar que
tal fenômeno ocorra e são incontáveis os benefícios que a experiência advinda com o passar
dos anos traz à difícil missão de decidir destinos.
O que se destaca é a necessidade de arejamento
de seus membros, de diálogo com a comunidade
jurídica, a fim de que os vícios de outrora não
impregnem a mente do julgador, impedindo-o
de fornecer novas soluções a questões que atormentam o bom andamento dos feitos.
Cumpre assinalar, no entanto, que não se
pode ter um Judiciário moderno, sem o aporte de recursos para seu aparelhamento material
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e humano. A profusão de conflitos que diariamente buscam solução judicial reclama estrutura ampla e funcional. Não se admite que no
século XXI, haja Comarcas que não dispõem de
equipamentos de informática eficientes e atuais,
tampouco de quadro de servidores qualificado,
com condições físicas elementares de trabalho.
Se é certo que nos últimos tempos houve significativo esforço para se munir o Poder Judiciário
de recursos adequados de atuação, há de se admitir que as melhorias não podem se restringir a
um determinado momento político, mas devem
ser constantes prioridades do Estado, sob pena
de se relegar o exercício da jurisdição a mártires,
em grave comprometimento à regular e eficiente prestação do serviço.
No esforço de permitir ao Poder Judiciário
um papel ativo na redução do tempo dos processos, deve-se evidenciar que a Emenda
Constitucional nº 45/2004 muniu o Supremo
Tribunal Federal do poder de editar súmulas
vinculantes em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública.
Trata-se, sem dúvida, de importante missão incumbida ao Supremo, tendente a impedir discussões inférteis. Desde então, já foram editadas
mais de 30 súmulas de tal espécie.

5

Reflexão final
A idéia de Carnelutti estampada no início
do presente texto, do tempo como inimigo, é
um dilema que as reflexões aqui lançadas não
ousam esgotar.
Como dito acima, frequentemente o processo é utilizado como instrumento de postergação por parte do devedor, ou por qualquer das
partes que não tenha interesse na solução efetiva
do conflito, pois beneficiada pelo estado de paralisação em que se encontra aquele. Não raro,
tal postura é assumida pela própria Fazenda Pública, que se vale de todos os recursos possíveis
para se furtar ao reconhecimento de notórios
direitos da parte adversa.
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De um lado, a generalização dos pleitos de
tutela antecipada e medidas liminares em todos
os feitos que são distribuídos ao Judiciário denota a descrença dos demandantes numa solução via sentença que lhes seja útil, em função do
tempo decorrido até tal provimento. Assim, lançam mão do pedido antecipatório, a fim de que
possam desde já exercer o direito reclamado.
Contudo, há igualmente a ânsia pura e simples, que não se contenta com a duração do processo, ainda que esta seja razoável, buscando a
todo custo obter o provimento de mérito, com
um imediatismo que não se revela necessário ao
caso concreto. É o efeito do momento em que
vivemos, de intolerância generalizada e supervalorização do próprio tempo, em detrimento,
por vezes, do curso natural da vida.
Não se pode esquecer, no entanto, que o
processo, como espelha o próprio nome, não é
ato único, mas encadeamento de atos, sucessão
de etapas, sendo de sua essência o decurso do
tempo.
O desafio se renova, pois a cada solução encontrada para abreviar o tempo de duração do
processo, surgem novos dados da realidade a
reclamar uma constante busca de artifícios para
equilibrar a celeridade, com a necessária dinâmica da relação processual e com a segurança
que deve permear o método.
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O novo Código de Processo Civil: necessidade de compatibilizar o
exercício do contraditório com a celeridade processual
Juíza federal substituta Candice Lavocat Galvão Jobim

A Constituição Federal, já no seu art. 5o, LV,
assegura aos litigantes o contraditório e a ampla
defesa, corolários das liberdades e garantias instituídas nas cartas modernas.
A própria Constituição Imperial de 1824,
ainda que outorgada, já deu o tom de norma tipicamente democrática e, ainda que em regime
imperial, foi um soneto típico de um regime republicano, que foi instituído entre nós somente
em 1889, trazendo em seu texto as garantias do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
No processo judicial, por óbvio, tais garantias restaram insculpidas na norma processual.
O Código de Processo Civil vigente rege o contraditório não só como norma própria de reprodução e execução de garantia constitucional,
mas também como obrigação do magistrado em
assegurar às partes a igualdade de tratamento,
consoante o disposto no art. 125, I, da Lei n.
5.869, de 1973.
Como afirma Humberto Theodoro Júnior
em sua obra Curso de Direito Processual Civil
– Vol. I, o principal consectário do tratamento
igualitário das partes se realiza através do contraditório, que consiste na necessidade de ouvir
a pessoa perante a qual será proferida a decisão,
garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de pronunciamento durante todo o curso do processo.
Assim, seja pela garantia do contraditório,
ou pela garantia da ampla defesa, ou, ainda, pela
garantia de tratamento igualitário entre as partes, em verdade não tem havido problemas neste
campo entre os atores da tríade processual, considerando que o bom senso tem prevalecido no
exercício destas garantias nos ritos processuais.
Vale ressaltar que atualmente quando o
bom senso e respeito a tais garantias não são
observados, as próprias partes sempre diligen-

ciam para corrigir eventual deslize por parte do
magistrado, seja por petição nos próprios autos,
seja pela via recursal.
Em outras palavras, têm as partes diversas
maneiras de verificar se o contraditório está
sendo realizado, e de velar pela sua observância,
impugnando os atos realizados com violação a
essa garantia processual.
Portanto, a experiência tida com o atual sistema processual brasileiro permite concluir que
a ausência de contraditório não é uma tônica do
processo, já que há diversos meios de se evitar
isso e de se impugnar caso isso não ocorra.
Por outro lado, o que se pode afirmar, sem
que se corra risco de errar, é que o processo brasileiro é demorado. Indubitavelmente, o vigente Código de Processo Civil, em que pese todas
as tentativas de mudança, permite com que um
processo perdure no tempo por períodos muito
longos até que receba sua decisão final transitada em julgado.
Com efeito, sempre que se fala da Justiça
brasileira, ouvem-se críticas a respeito de sua
morosidade. A delonga do processo é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores problemas do
Judiciário brasileiro. E tal característica é uma
unanimidade, tanto entre os magistrados, os advogados e as partes, quanto entre os leigos e a
sociedade em geral. É muito comum ouvir das
partes e dos advogados que o que vai se receber
com aquela ação judicial ficará para ser usufruído por seus filhos e netos.
Assim, quando se pensa na elaboração de
um novo Código de Processo Civil, a primeira
idéia que vem à cabeça é que ele cuidará de promover alterações no diploma vigente de modo a
promover a sua aceleração.
A exposição de motivos do projeto, em consonância com essas aspirações, explica que O
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Novo Código de Processo Civil tem o potencial de
gerar um processo mais célere, mais justo, porque rente às necessidades sociais e muito menos
complexo.
Por sua vez, uma das juristas membro da
comissão de elaboração — Tereza Arruda Alvim
Wambier — mencionou, em artigo intitulado
Um novo Código de Processo Civil, publicado no
sítio de O Estado do Paraná na seção Direito e
Justiça, que de certo modo, as mudanças que vai
haver já estavam ‘embutidas’ no presente: são
resultados de críticas, queixas, necessidades. E
são, sobretudo, fruto de um quase consenso na
comunidade jurídica, e que Parece evidente que,
sendo o processo civil, sob certo aspecto, um método, não pode converter-se em objeto central da
atenção dos magistrados. É uma deformação discutirem-se, num processo, com mais intensidade,
questões processuais do que o mérito. É consenso
que o trato da forma não deve sobrepujar o cuidado com o conteúdo.
Entretanto, percebe-se que o Código de
Processo Civil que se avizinha, considerando o
texto aprovado pelo Senado Federal neste mês
de dezembro de 2010 que será enviado à Câmara dos Deputados, contém algumas contradições
no que tange à celeridade e ao contraditório.
Por um lado, já no seu intróito, a proposição legislativa traz diretrizes de celeridade, tais
como:
Art. 4o As partes têm direito de obter em
prazo razoável a solução integral da lide,
incluída a atividade satisfativa.
...
Art. 8o As partes e seus procuradores têm
o dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz para a
identificação das questões de fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes
desnecessários e procrastinatórios.

Noutro giro, cria as normas dos arts. 9o e 10:
Art. 9º Não se proferirá sentença ou decisão contra uma das partes sem que esta
seja previamente ouvida, salvo se se tratar
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de medida de urgência ou concedida a fim
de se evitar o perecimento de direito.
Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual tenha de decidir de ofício (grifos
nossos).
Parágrafo único. O disposto no caput não
se aplica aos casos de tutela de urgência e
nas hipóteses do art. 307 (prescrição e decadência).

Frise-se, nesse momento, que as matérias as
quais ao juiz é dada a prerrogativa de conhecer
de ofício são aquelas de ordem pública. A esse
respeito, explique-se que, como bem colocado
por Cândido Rangel Dinamarco em sua obra
Instituições de Direito Processual Civil I, às fls.
87, existem normas processuais de ordem pública e outras, também processuais, que não o são.
(...) Como critério geral, são de ordem pública
as normas processuais destinadas a assegurar o
correto exercício da jurisdição (que é uma função
pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes. Não o são aqueles
que têm em conta os interesses das partes em primeiro plano, sendo relativamente indiferente ao
correto exercício da jurisdição a submissão destas
ou eventual disposição que venham a fazer em
sentido diferente.
O artigo 338, por exemplo, estabelece algumas matérias que podem ser conhecidas de
ofício pelo juiz, inserindo-se aí as condições da
ação e os pressupostos processuais. Vejamos.
Art. 338 Incumbe ao réu, antes de discutir
o mérito, alegar:
I – inexistência ou nulidade da citação;
II – incompetência absoluta e relativa;
III – incorreção do valor da causa;
IV – inépcia da petição inicial;
V – perempção;
VI – litispendência;
VII – coisa julgada;
VIII – conexão;
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IX – incapacidade da parte, defeito da representação ou falta de autorização;
X – convenção de arbitragem;
XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII – falta de caução ou de outra prestação
que a lei exige como preliminar;
XIII – indevida concessão do benefício da
gratuidade de justiça.
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando
têm as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete
ação que está em curso; há coisa julgada
quando se repete ação que já foi decidida
por sentença de que não caiba recurso.
§ 4º Excetuada a convenção arbitral, o juiz
conhecerá de ofício da matéria enumerada
neste artigo.

Confrontando-se os dispositivos podemos
concluir, sem muito esforço, que, se de um lado
o novo Código tende a exigir do juiz e das partes
o bom senso na celeridade, de outro, cria empecilho a tal celeridade, criando uma obrigação de
contraditório, independentemente do teor e da
importância do que decidido pelo magistrado.
Como se vê, a norma do artigo 10 não dá
ao magistrado outra alternativa senão intimar a
parte toda vez que for decidir qualquer assunto,
inclusive quando for decidir pela inexistência
das condições da ação e dos pressupostos processuais, matérias essas cognoscíveis de ofício
pelo juiz, e não inseridas nas exceções previstas
no parágrafo único do artigo 10, acima citado.
Registre-se que tal determinação permeia
todo o texto do projeto do novo Código de Processo Civil como se pode verificar da leitura dos
artigos 110 e 475, in verbis:
Art. 110 O juiz decidirá a lide nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Parágrafo único. As partes deverão ser previamente ouvidas a respeito das matérias

de que deve o juiz conhecer de ofício (grifos
nossos).
...
Art. 475 Se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento
da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte, no momento de proferir a sentença.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o
fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele
antes de decidir (grifos nossos).

Dessa constatação, percebe-se que houve
uma preocupação dos juristas que elaboraram
o projeto do novo CPC em não permitir que
as partes sejam “pegas de surpresa” com o fundamento utilizado pelo julgador para decidir o
caso. Entretanto, data venia do pensamento dos
juristas que integraram a referida comissão, tal
expediente acarretará uma demora desnecessária do processo, sem que haja resultado prático
e útil para tal. Isso porque, como já frisado acima, a lentidão e morosidade da Justiça hoje são
o grande, senão o único, problema do processo
brasileiro.
O próprio legislador, na exposição de motivos do projeto do novo CPC expôs que há mudanças necessárias, porque reclamadas pela comunidade jurídica, e correspondentes a queixas
recorrentes dos jurisdicionados e dos operadores
do Direito, ouvidas em todo país. (...) Entretanto,
pelo que se sabe, as reclamações das partes e dos
advogados por não terem tido oportunidade de
se manifestar a respeito de algum fundamento,
frise-se: de ordem pública, — já que estamos
tratando da matéria cognoscível de ofício pelo
juiz — não estão em primeiro lugar na ordem de
insatisfação. Mas a celeridade, sim.
Portanto, ainda que louvável a tentativa de
tornar mais rígida a observância da garantia
do contraditório pelo novo CPC, na prática tal
iniciativa prejudicará o andamento do processo como um todo, e não são poucas as razões
para se afirmar tal preocupação. Eis apenas algumas delas.
45

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Em primeiro lugar, a burocracia cartorária
efetivamente atrasa o processo e prejudica a sua
celeridade. Ainda que o magistrado decida de
pronto, proferindo por exemplo um simples despacho de “Intime-se o autor/réu para se manifestar sobre a existência de coisa julgada”, tal decisão somente aparecerá no mundo jurídico com a
sua publicação, requisito de eficácia de qualquer
decisão. A publicação, atualmente, ao menos na
Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito
Federal, tem sido um gargalo no andamento do
processo ocorrendo, a depender do cartório, entre sessenta e noventa dias após o despacho ou
decisão. A intimação do representante do ente
público, como se sabe, é pessoal, e ocorre por
remessa, demandando alguns dias para ser feita.
Além disso, é necessário dar o tempo de manifestação das partes para, então, o processo voltar
concluso ao juiz para acolher a ausência do pressuposto processual. Em todo esse processamento ainda há o tempo gasto com o trabalho quase
braçal dos servidores de carregar os processos de
um lado para o outro, a fim de que recebam o
despacho e as manifestações das partes.
Ou seja, ainda que o magistrado tenha, no
exemplo em questão, absoluta convicção a respeito da existência de coisa julgada, não poderá
extinguir o feito de plano, sem a oitiva das partes.
Este contraditório obrigatório, indubitavelmente, tornará o processo, de per se, bem mais lento.
Em segundo lugar, tal obrigação de contraditório ensejará um pré-julgamento, já que o
juiz terá de informar às partes que ele julgará de
tal e qual forma, para que as partes se manifestem sobre o fundamento a ser utilizado.
Portanto, se de um lado a norma se preocupa com a garantia do contraditório, de outro
inviabiliza a busca da celeridade, já que a cada
momento que o juiz for acolher de plano matérias de ordem pública, terá de fazer a máquina
judicial andar para ouvir as partes sobre tal ou
qual matéria. Ressalte-se que a cada uso indevido do cartório, prejudica-se o andamento dos
outros processos, em uma realidade em que o
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Judiciário já não está dando cabo aos processos
que possui na rapidez esperada.
Conclui-se, pois, que a regra inserta pelo
novo Código de Processo Civil de necessidade
de contraditório quanto às matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz vem na contramão das
necessidades do jurisdicionado, já que estabelece um contraditório não-necessário e em tudo
protelatório à atividade judicante, que não se
justifica nos dias de hoje, seja pela possibilidade
de se reverter qualquer decisão erroneamente
exarada por meio dos recursos existentes, seja
pela necessidade de se dar uma resposta célere
ao jurisdicionado, o que resta prejudicada pelo
aumento do movimento processual.
Está, pois, com essa alteração, o novo Código de Processo Civil dando mais importância
à forma do que ao mérito da causa, o que vai
de encontro ao objetivo de sua comissão de elaboração que afirmou na sua Exposição de Motivos, que A simplificação do sistema, além de
proporcionar-lhe coesão mais viável, permite ao
juiz centrar sua atenção, de modo mais intenso,
no mérito da causa.
Pelos motivos expostos nesta reflexão, espera-se o bom senso dos legisladores.
Não podemos deixar que as novidades normativas criem outras novidades que, ao fim e ao
cabo, simplesmente piorem a situação posta, em
detrimento, justamente, da intenção primeira
desta reforma: simplificar e dar celeridade ao
processo e ao Poder Judiciário como um todo.
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O anteprojeto do novo Código de Processo Civil e
as leis dos Juizados Especiais
Juíza federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa

1

Introdução
O processo vem passando por grandes
transformações. Tem-se procurado utilizar o
processo como instrumento para a realização do
direito material. A tendência é ampliar o conceito de acesso a justiça, o que não significa somente acesso aos órgãos judicial, mas sim a uma
ordem jurídica justa.
Houve grandes marcos nas últimas décadas que demonstram claramente essa tendência como: a lei de pequenas causas de 1984, que
modificou todo o método de fazer justiça, facilitando o acesso ao judiciário; a lei da ação civil
pública em 1985, que possibilitou o acesso ao
judiciário para os interesses metas individuais;
a Constituição Federal de 1998, que criou um
outro modelo de Estado e um outro papel do
judiciário na concretização do direito; o Código
de Defesa do Consumidor em 1990; a Lei dos
Juizados Especiais Estaduais de 1995; as reformas processuais pontuais na década de 1990 (ex:
art. 273 do CPC antecipação da tutela — trouxe
mudança de paradigma no âmbito processual,
antes quem suportava os encargos da demora
processual era o autor); a Lei dos Juizados Especiais Federais de 2001 e as reformas no agravo e
no processo de execução, em 2005.
Assim, é nesse contexto que está tramitando no Senado Federal o Projeto de Lei n. 166,
de 2010, que cria o novo Código de Processo
Civil. Disse o Ministro Luiz Fux, Presidente da
Comissão de Juristas encarregada de elaborar
o anteprojeto do CPC, “o Brasil clama por um
processo mais ágil, capaz de dotar o país de um
instrumento que possa enfrentar de forma célere, sensível e efetiva, as misérias e as aberrações
que passam pela Ponte da Justiça”.
Neste artigo analisar-se-ão algumas das
principais inovações constantes no Projeto de

Lei n. 166 e sua afinidade com a sistemática da
Lei dos Juizados Especiais.

2

As Leis dos Juizados Especiais,
Estaduais e Federais
A criação dos Juizados Especiais foi prevista
na Constituição Federal de 1988 (art. 98, caput,
inciso I) e estes foram implantados em 1995 com
a Lei 9.099. Já os Juizados Especiais Federais foram previstos com a Emenda 22, de 18 de março
de 1998, que acrescentou o parágrafo único ao
art. 98 da Constituição Federal e sua implantação ocorreu em 2001 com a Lei 10.259.
Os Juizados Especiais foram criados para
proporcionar uma melhor prestação jurisdicional principalmente à população mais carente,
facilitando o acesso à Justiça, com um menor
formalismo e visando uma concentração dos
atos, a identidade física do juiz e a oralidade.
Como diz, acertadamente, Joel Dias Figueira Junior, “essa nova forma de prestar jurisdição [mediante dos Juizados Especiais] significa
antes de tudo um avanço legislativo de origem
eminentemente constitucional, que vem dar
guarida aos antigos anseios de todos os cidadãos, especialmente da população menos abastada, de uma justiça apta a proporcionar uma
prestação de tutela simples, rápida, econômica e
segura, capaz de levar a liberação da indesejável
litigiosidade contida. Em outros termos, tratase, em última análise, de mecanismo hábil de
ampliação do acesso a ordem jurídica justa.”
O Juizado Especial não é uma nova Justiça especializada, como a Justiça do Trabalho, a
Eleitoral e a Militar, mas sim um órgão da Justiça Ordinária. O Juizado é regido pelos seguintes
princípios: oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, imediação, concentração dos atos, identidade física do Juiz, celeri-

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

dade e busca da autocomposição. E os processos
que seguem o procedimento sumariíssimo dos
Juizados têm algumas peculiaridades para evitar
o atraso na tramitação:
a) inadmissibilidade de intervenção de terceiros e assistente — em relação ao litisconsórcio a lei não impediu, mas é facultado ao Juiz
limitar o número no caso de litisconsórcio facultativo;
b) a nulidade somente pode ser decretada se
acarretar prejuízo às partes — o ato é válido se
alcançar sua finalidade sem acarretar prejuízo
para uma das partes;
c) não é admissível citação por edital — a
única ressalva que alguns doutrinadores fazem
é quando o devedor não é encontrado, mas são
localizados bens de sua propriedade suficientes
para garantir a execução;
d) não é admitida reconvenção e sim apenas
pedido contraposto, que neste caso, será julgado na mesma sentença. O pedido contraposto
é mais restrito do que a reconvenção, pois o réu
tem de ser ater aos fatos em que se baseiam a
pretensão do autor;
e) o réu pode não apresentar defesa sem que
seja apenado com a revelia desde que, no prazo
para resposta, apresente pedido contraposto;
f) não se aplica o art. 267, § 1º do CPC, ou
seja, o processo é extinto sem resolução do mérito independente de prévia intimação pessoal
das partes;
g) as sentenças serão necessariamente líquidas — com isso, transitando em julgado, a parte
que perdeu já é logo intimada para cumprir a
sentença. Não há fase de liquidação;
h) exceto no caso de decisão que defere ou
indefere medida cautelar, somente é admitido
recurso de sentença definitiva;
i) não há prazo diferenciado para a prática
de qualquer ato processual pela pessoa jurídica
de direito público;
j) não há reexame necessário;
l) eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em quais48

quer Turmas Recursais, ficarão retidos nos
autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça; e
m) o recurso terá somente efeito devolutivo,
podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para
evitar dano irreparável para a parte.

3

Algumas inovações previstas no
anteprojeto do novo Código de
Processo Civil
O novo Código de Processo Civil está sendo
elaborado a partir do direito material, buscando
identificar as tutelas por ele prometidas; estruturando um Código com esta finalidade é que
se alcança o processo justo, um processo que
procura atender aos anseios do Estado Constitucional, aproximando-se da Constituição Federal, concretizando os direitos fundamentais
processuais civis.
Na exposição de motivos desse anteprojeto, é mostrada a finalidade que se quer alcançar
com este novo Código, tornando-o mais eficiente e efetivo — que muito se assemelha com os
objetivos explicitados na Lei dos Juizados.
Consta da exposição de motivos, in verbis:
O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere,
mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo.
A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível, permite
ao juiz centrar sua atenção, de modo mais
intenso, no mérito da causa.
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) estabelecer 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 considera-
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do; 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.
(grifei).

O anteprojeto do novo Código de Processo
Civil traz algumas inovações que são extremamente importantes para se alcançar o tão almejado processo justo. Irei relacionar algumas que
considero bastante significativas. Vejamos:
a) uniformização e estabilização da jurisprudência — há uma preocupação grande em
manter a jurisprudência estável. Na exposição
de motivos consta que “a segurança jurídica fica
comprometida com a brusca e integral alteração
do entendimento dos tribunais sobre questões
de direito”. No item IV do art. 847 estabelece
que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores deve nortear as
decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente
os princípios da legalidade e da isonomia.” Em
conseqüência, prevê o NCPC a não rescisão de
sentenças transitadas em julgado baseadas em
orientação abandonada pelo Tribunal e a redução para um ano do prazo para a propositura de
ação rescisória, para as situações em que é admitida a rescisão;
b) criação do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas — pode ser instaurado no
Tribunal local por iniciativa do Juiz, do MP,
das partes, da Defensoria Pública ou do próprio
Relator através de ofício ao Presidente “sempre
que identificada controvérsia com potencial de
gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do
risco de coexistência de decisões conflitantes”.
Diferente do incidente de uniformização de jurisprudência hoje em vigor este novo incidente
tem a vantagem de ser vinculante para todos os
“órgãos fracionários”;
c) os Tribunais superiores podem apreciar
recursos que veiculem questões relevantes mes-

mo que não preencham os requisitos de admissibilidades, considerados menos importantes.
Como bem dizem Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitiero “trata-se de disposição que leva a
sério o caráter pradigmático das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça e que outorga o devido valor ao fato
de nesses tribunais julgar-se a partir dos casos
para promoção da unidade do Direito”;
d) não há mais extinção do processo por decisão de inadmissão de recurso, caso o Tribunal
destinatário entenda que a competência seria de
outro tribunal. Remetem-se os autos para o Tribunal competente;
e) o juiz de primeiro grau não faz mais o juízo de admissibilidade do recurso de apelação;
f) unificou o prazo para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração, para
quinze dias;
g) cabimento dos embargos de divergência
somente quando houver teses contrapostas, ou
seja, controvérsia jurídica decidida de forma
diferente pelo Superior Tribunal de Justiça ou
pelo Supremo Tribunal Federal;
h) extinguiu-se o agravo retido, alterando o
regime da preclusão. Todas as decisões anteriores à sentença podem ser impugnadas na apelação. E, em relação ao agravo de instrumento
faz uma enumeração casuística das hipóteses de
cabimento (art. 929);
i) extinguiram-se os embargos infringentes;
j) os embargos de declaração opostos para
fins de prequestionamento mesmo quando não
admitidos são considerados prequestionados;
l) deu-se ênfase à possibilidade das partes
porem fim ao conflito pela via da mediação ou
da conciliação — compor amigavelmente as partes é dever do Juiz com auxílio de conciliadores
e mediadores judiciais (art. 107, IV). Com isso é
previsto no novo projeto a citação do réu para
comparecer a audiência de conciliação, se não
houver acordo ele não está obrigado a apresentar contestação, como ocorre no procedimento
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comum sumário do código vigente, pois terá
um prazo de quinze dias a partir da audiência;
m) extinguiram-se muitos incidentes, que
passaram a ser alegados em preliminar da contestação — incorreção do valor da causa, indevida concessão da Justiça Gratuita, as duas espécies de competência. Visando à simplificação
do procedimento o Projeto aboliu as exceções,
transformou a reconvenção em pedido contraposto;
n) extinguiram-se a ação declaratória incidental, a ação declaratória incidental de falsidade de documento e ação de exibição de documentos;
o) reduziram-se as formas de intervenção
de terceiros — criou-se um só instituto (chamamento), que abrange as hipóteses de denunciação da lide e de chamamento ao processo. É
proposta a introdução do amicus curiae como
hipótese de intervenção de terceiros, é mantida
a assistência e são extintas a oposição e a nomeação à autoria;
p) extinguiram-se alguns procedimentos especiais. Foram mantidos a ação de consignação
em pagamento, a ação de prestação de contas, a
ação de divisão e demarcação de terras particulares, inventário e partilha, embargos de terceiro, habilitação, restauração de autos, homologação de penhor legal e ações possessórias;
q) extinguiram-se as ações cautelares nominadas;
r) criou-se a possibilidade de concessão de
tutela de urgência e de tutela de evidência. A
tutela de evidência é concedida dispensando a
comprovação de risco de dano em situações em
que o direito do autor está amparado por provas
substanciais;
s) criou-se um procedimento autônomo
sem processo para obter tutela de urgência e
de evidência antecedente (ex: fornecimento de
medicamento, ligação de energia elétrica, obrigar plano de saúde a realizar cirurgia) — não
tendo havido resistência à liminar concedida, o
juiz, depois da efetivação da medida, extingue
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o processo, conservando-se o efeito da medida
e sem operar a coisa julgada. É a estabilização
dos efeitos da tutela de urgência. Estabelece o
art. 293 que “a decisão que concede a tutela não
fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que
a revogar, proferida em ação ajuizada por uma
das partes”;
t) estendeu-se a autoridade da coisa julgada às questões prejudiciais. Visa-se, com isso, o
máximo aproveitamento do processo;
u) a possibilidade jurídica do pedido deixa
de ser condição da ação. Assim, ao invés de extinguir o processo sem resolução do mérito por
impossibilidade jurídica do pedido, como ocorre atualmente, se extinguirá com resolução do
mérito (sentença improcedente); e
v) as partes podem, até a sentença, modificar o pedido e causa de pedir, desde que não haja
ofensa ao contraditório. Diz o artigo 314 que “o
autor poderá, enquanto não proferida a sentença, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
desde que o faça de boa-fé e que não importe
em prejuízo ao réu, assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze dias, facultada a
produção de prova suplementar.”

4

Conclusão
A sociedade clama por um processo que
concretize os direitos fundamentais processuais
previstos na Constituição Federal. A tendência
atual é a busca de um processo justo. E processo
justo, como dizem Luiz Guilherme Marinoni e
Daniel Mitiero, “é direito a tutela jurisdicional
adequada, efetiva e tempestiva, ao juiz natural, a
igualdade e paridade de armas, ao contraditório,
a ampla defesa, a prova, a publicidade do processo, a motivação das decisões judiciais, segurança
e a confiança nos atos do Estado e a assistência
jurídica integral”.
Para adequar o processo a este anseio da
sociedade esta sendo elaborado o novo Código
de Processo Civil e como consta na sua Expo-
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sição de Motivos “o novo Código de Processo
Civil tem o potencial de gerar um processo mais
célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe
coesão mais visível, permite ao juiz centrar sua
atenção, de modo mais intenso, no mérito da
causa”.
Observa-se, assim, que os objetivos que levaram o constituinte a criação dos Juizados especiais estão se expandido para toda a Justiça
Ordinária. Os princípios dos Juizados tendem a
reger todo o processo. Com o novo Código de
Processo Civil não há mais espaço para aqueles
formalistas processuais extremados dizerem que
a informalidade, a busca da celeridade e simplicidade somente são aceitáveis nos processos que
tramitam nos Juizados Especiais. Os Juizados
não serão mais vistos como Justiça de segunda
classe, pois tudo o que se visa nos processos que
tramitam nos Juizados Especiais se visará também naqueles que tramitam nas varas civis.
O Novo Código de Processo Civil tem a
finalidade de organizar um processo que corresponda a um processo justo, “simplificando,
resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas”, como consta da sua exposição de motivos.
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1

Introdução
O anteprojeto do novo CPC foi encaminhado ao Congresso Nacional no dia 08.06.2010
após a conclusão dos trabalhos da comissão de
juristas especialmente constituída pelo Senado Federal para esse objetivo1, tendo recebido
a identificação de Projeto de Lei do Senado nº
166, de 2010.
Conforme aduzido na exposição de motivos
do anteprojeto, os trabalhos tiveram por objetivo simplificar os procedimentos processuais
de forma a garantir uma prestação jurisdicional
mais célere e eficaz, in verbis2:
O novo Código de Processo Civil tem o
potencial de gerar um processo mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo.
A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível, permite
ao juiz centrar sua atenção, de modo mais
intenso, no mérito da causa.
Com evidente redução da complexidade
inerente ao processo de criação de um
novo Código de Processo Civil, poder-

A Comissão de Juristas foi instituída pelo Ato nº 379,
de 2009, da Presidência do Senado Federal, tendo
sido presidida pelo Ministro Luiz Fux e relatado pela
Dra. Teresa Arruda Alvim Wambier.
2
Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 166, encontrada no site do Senado Federal, no endereço
eletrônico http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=79547, pág. 237.
1

-se-ia dizer que os trabalhos da Comissão
se orientaram precipuamente por cinco
objetivos: 1) estabelecer 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 organização ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão.

Entretanto, o texto da Comissão não está
imune às críticas dos operadores do direito,
especialmente em algumas questões pontuais,
como a manutenção da exigência de reexame
necessário no caso de sentença proferida contra
a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou as respectivas autarquias e fundações de direito público.
Assim, o objetivo deste artigo é analisar o
referido anteprojeto especificamente no ponto
em que trata da remessa necessária, abordando
a necessidade ou não da manutenção desta exigência, bem como o âmbito de sua abrangência.

2 Celeridade processual e razoável
duração do processo
O Poder Judiciário se depara constantemente com a busca pela celeridade processual e
com a razoável duração do processo, para tanto são frequentemente criadas metas, projetos e
programas, tanto pelos órgãos da administração
do Poder Judiciário, como pelos próprios juízes
no âmbito de sua atuação.
Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, a celeridade processual passou a ter expressamente status de direito

II Jornada de Direito Processual Civil

fundamental, ao ser inserida no inciso LXXVIII
do art. 5º da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5º (...) LXXVIII – a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são asseguradas
a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade processual.

O Desembargador Federal Francisco Wildo
Lacerda Dantas, do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região3, analisou a questão do prazo razoável da duração do processo e da celeridade
processual da seguinte forma:
Resta bem claro, pois, que não se trata de
um mero aconselhamento, um simples
desejo de que tanto o processo administrativo quanto o judicial se desenvolvam
de modo rápido. É uma garantia de que
isso se dê em prazo célere, ainda que essa
rapidez seja considerada dentro da razoabilidade. Aqui, vem a calhar a observação
de Samuel Miranda Arruda a respeito da
imensa dificuldade de compreensão deste direito fundamental, que possui caráter bidimensional: tempo razoável não é
sinônimo de aceleração processual ou de
dilatação de prazos. Ao reverso, significa
um tempo de tramitação otimizado, em
compasso com o tempo da justiça.
(...)
Penso que a norma do art. 5º, LVIII, da
CF/88, acrescentada pela EC n. 45/2004,
pode ser caracterizada como a exterioriza
ção e desdobramento da garantia processual constitucional do devido processo legal, destinada a assegurar que os processos
judicial e administrativo se desenvolvam
em prazo razoável, com o compromisso
de o Estado prover os meios necessários
para que essa garantia se realize.

Indiscutivelmente, o alcance da duração razoável do processo e da visada celeridade processual depende em grande parte da atuação do
Poder Judiciário, por meio de seus magistrados
e servidores.

3

In: DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. A questão
do prazo razoável da duração do processo. In: Revista
CEJ, ano XIV, nº 48, jan.-mar./2010, p. 6.

Contudo, o alcance destes objetivos depende ainda dos demais operadores do direito
e também das regras processuais estabelecidas
pelo Poder Legislativo.
Este entendimento é externado pelo Professor Luiz Guilherme Marinoni, no seu artigo
Direito fundamental à razoável duração do processo, como se depreende do seguinte trecho4:
O direito à duração razoável é agora garantido por um postulado constitucional
autônomo (inciso LXXVIII), tornado fora
de dúvida o dever de o Estado dar tempestividade à tutela jurisdicional, mediante
prestações do legislador, do administrador e do juiz.

Em diversas situações, o magistrado tem
condições de agilizar a tramitação do processo,
quer proferindo despachos, decisões ou sentenças de forma mais ágil, quer desburocratizando
a secretaria da vara e possibilitando a celeridade processual em questões cartorárias, como no
caso da juntada das petições ou da publicação de
seus atos, por exemplo.
Entretanto, em outras situações, o magistrado se vê “amarrado” a diversas regras processuais que o impedem de tornar o trâmite processual mais ágil. É o caso, por exemplo, do atual
prazo de 60 dias para contestação pela fazenda
pública ou da obrigatoriedade de remessa do
processo ao tribunal para reexame necessário,
mesmo na hipótese de não ter sido interposta
apelação.

3 Remessa necessária no projeto do
Código de Processo Civil
O anteprojeto do Código de Processo Civil,
em seu art. 478 prevê, assim como o art. 475 do
Código de Processo Civil vigente, prevê a necessidade de remessa necessária. Eis a redação do
dispositivo do anteprojeto do CPC:

4

MARINONI, Luiz Guilherme. Direito fundamental
à razoável duração do processo. In: Revista Jurídica,
ano 57, nº 379, maio/2009, p. 12/13.
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Art. 478 – Está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I – proferida contra a União, os Estados,
o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II – que julgar procedentes, no todo ou em
parte, os embargos à execução de dívida
ativa da Fazenda Pública.
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz
ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação ou o direito
controvertido for de valor certo não excedente a mil salários mínimos, bem como
no caso de procedência dos embargos do
devedor na execução de dívida ativa do
mesmo valor.
§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal, em súmula desse
tribunal ou de tribunal superior competente, bem como em orientação adotada
em recurso representativo da controvérsia
ou incidente de resolução de demandas
repetitivas.
§ 4º Quando na sentença não se houver fixado valor, o reexame necessário, se for o
caso, ocorrerá na fase de liquidação.

Há algumas diferenças entre as duas redações, mas, na essência, a exigência de reexame
de ofício se mantém. Assim, sob pena de não
formar a coisa julgada, há necessidade de reexame pelo tribunal competente no caso de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou as respectivas
autarquias e fundações de direito público, independentemente da interposição de apelação.
A primeira diferença entre a redação atual e a redação do projeto é o teor do parágrafo
segundo. Enquanto o CPC vigente afasta a exigência de reexame de ofício nos casos em que o
valor certo não exceder a sessenta salários míni54

mos, o anteprojeto afasta a exigência nos casos
em que o valor certo não exceder a mil mínimos.
A diferença é significativa. A exclusão certamente afastaria a necessidade de remessa necessária em um grande número de casos, o que
reduziria o prazo de duração destes processos.
Entretanto, o parágrafo quarto do art. 478
do anteprojeto causa certa estranheza, ao determinar que, quando a sentença não houver fixado valor, o reexame obrigatório poderá ocorrer
na fase de liquidação.
Esta previsão certamente iria de encontro
ao princípio da celeridade processual, pois seria
obrigatória a remessa ao tribunal na já adiantada fase de liquidação de sentença.
Outra diferença entre a redação atual e a
redação do projeto se encontra no parágrafo
terceiro. O CPC vigente afasta a necessidade
de reexame de ofício quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do
Supremo Tribunal Federal ou em súmula desse
tribunal ou de tribunal superior competente.
Por sua vez, o anteprojeto afasta a necessidade de remessa de ofício também quando a
sentença estiver fundada em orientação adotada
em recurso representativo da controvérsia ou
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Os recursos especial e extraordinário representativos da controvérsia estão previstos nos
artigos 954 e seguintes do anteprojeto, enquanto
o incidente de resolução de demandas repetitivas está previsto nos artigos 895 e seguintes.

4 Conclusão
Desta forma, resta evidente que a exigência
prevista no art. 478 do anteprojeto de CPC de
remessa de ofício, no caso de sentença proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios ou as respectivas autarquias e fundações de direito público, vai de encontro aos
princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo.
No caso da Justiça Federal especificamente,
além da manutenção da remessa necessária vio-
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lar aos princípios constitucionais da celeridade
processual e da razoável duração do processo,
tem-se que considerar que as partes beneficiadas
com a referida norma são a União, suas autarquias e fundações, as quais contam atualmente
com ótima estrutura em suas procuradorias.
Com efeito, a União, suas autarquias e fundações têm procuradorias organizadas, com
quadros de advogados qualificados, os quais foram aprovados em concurso público concorrido
e que recebem subsídio compatível com a função que exercem.
Assim, nos dias atuais, em que se valoriza
a celeridade processual e a razoável duração do
processo, não se faz mais necessário, no âmbito
do sistema do processo civil, a exigência de remessa necessária.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado
de Processo Civil, volume 1. 6ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2003.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Um novo Código de
Processo Civil. In: http://www.parana-online.com.br/
canal/direito-e-justica/news/426398.
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Juizados especiais federais: uma nova inspiração para o
processo civil brasileiro
Juiz federal substituto Eduardo Pereira da Silva

Introdução
O Projeto de Lei do Senado n. 166, de 2010,
que pretende dispor sobre o novo Código de
Processo Civil, tem por base o Código de Processo em vigor, propondo alterações pontuais,
em sua maior parte.
Em sua concepção, porém, não foram aproveitadas as experiências dos juizados especiais
federais na prática processual brasileira. Isso se
deve, talvez, a dois fatos: 1. o advento dos juizados especiais federais ainda ser recente; 2. ainda
não haver estudos que objetivem sistematizar as
práticas desenvolvidas nos juizados.
Os juizados especiais federais foram criados pela Lei n. 10.259/2001 com o objetivo de
processar de maneira mais célere as causas de
competência da Justiça Federal até o valor de
sessenta salários mínimos, adotando como
princípios informadores aqueles dos juizados
especiais da Justiça Estadual regulados pela Lei
n. 9.099/1995.
Embora informados pelos mesmos princípios, os juizados especiais federais têm uma característica que os distingue fundamentalmente
dos juizados criados pela Lei 9.099/1995: têm
como réu o poder público federal (União, autarquias e empresas públicas federais, além, eventualmente, de outros entes de direito público
como litisconsortes)1.
Tal característica, como veremos, permitiu
o surgimento de diversas práticas que em muito
diferem daquelas desenvolvidas sob o regime do
nosso Código de Processo Civil.

1

A Lei 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processar causas de pequeno valor que têm o Distrito Federal, Estados, Municípios
no pólo passivo.

Os juizados especiais federais
A criação de um órgão judiciário com o fim
de processar causas de “menor complexidade”
ou as “pequenas causas” teve por fundamento o
disposto no artigo 24, inciso X, e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
No âmbito federal, a competência teve por
base o valor da causa (até 60 salários mínimos,
nos termos do artigo 3º da Lei 10.259/2001). A
lei não fez qualquer menção à complexidade da
causa, como fizera a Lei n. 9.099/1995, em seu
artigo 3º.
Há, em curso, interessante discussão acerca
da impossibilidade de processamento de causas
de “maior” complexidade no âmbito dos juizados especiais federais, bem como do próprio
conceito de complexidade.
Certo é que se destacam nos juizados especiais federais, pela quantidade, as causas de natureza previdenciária, que têm o INSS como réu,
muitas das quais são processadas com utilização
de perícia médica.
Para fins de fixação da competência, o valor
da causa nos processos previdenciários leva em
consideração o valor das parcelas vencidas e 12
prestações vincendas.
Na prática, porém, uma condenação no
âmbito dos juizados especiais federais pode ter
repercussão patrimonial muito superior a 60
salários mínimos. Com efeito, a condenação
na obrigação de fazer consistente na implantação de um benefício previdenciário (pensão por
morte, por exemplo) pode ter efeitos financeiros
por décadas superando o valor de outra eventual condenação fora do âmbito dos juizados.
O mesmo se diga, também, sobre determinadas causas que têm por fim a declaração de
inexistência de determinada relação jurídica tributária com a União.
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De onde se conclui facilmente que é possível
ter causas de mesma natureza, grau de complexidade e efeitos financeiros sendo processadas em
ritos (e mesmo regimes processuais) diversos.
Daí que, a meu ver, as experiências vivenciadas no âmbito dos juizados especiais federais
devem ser consideradas pelo legislador ao tratar
da reformulação do Código de Processo Civil.

A idéia de processo-tipo
As leis que tratam dos juizados especiais
trazem poucas disposições acerca do rito a ser
adotado, observando, porém, que deverá ser o
processo informado pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
No âmbito federal, desenvolveram-se uma
série de práticas com o fim de permitir o julgamento com observância de tais critérios. Para tanto, identificaram-se as demandas mais comuns,
bem como as questões jurídicas nelas envolvidas.
Poderíamos chamar tais demandas de processos-tipo. Uma vez identificadas tais demandas, tem sido adotada uma série de atos processuais de maneira diversa da prática corrente no
processo comum.
Fixação do rito
Nos juizados especiais, ganha realce o papel
do magistrado na análise da inicial. Já de início,
identificada uma demanda-tipo, fixa o juiz o
rito que pretende seguir, determinando desde já
a sequência dos atos processuais até a conclusão
para sentença e o tipo de prova a ser produzida.
No caso de pedido de aposentadoria por idade de segurado especial, por exemplo, há tipos
bastante distintos de despachos iniciais. Alguns
juízes entendem ser essencial a prova oral em
audiência (depoimento pessoal e testemunhas).
Outros entendem que a questão deve ser objeto
de justificação administrativa.
Analise-se o caso de demanda de natureza
assistencial, em que se pleiteia o amparo social
ao portador de deficiência.

No despacho inicial, há juízes que determinam a realização de perícia médica e de estudo
socioeconômico por assistente social. Outros
magistrados entendem ser suficiente um laudo
de constatação feito por oficial de justiça.
Note-se, nos casos de pedido de benefício
decorrente de incapacidade laboral, que o juiz já
fixa desde o início os seus quesitos, facultando a
apresentação de quesitos pelas partes. Dispensase com isso uma série de atos, como a intimação
do perito e das partes para dispor sobre a proposta de honorários e intimação das partes exclusivamente para se manifestar sobre o laudo.
Nesse ponto, ganha relevo a figura do demandado réu. Nos juizados especiais federais,
o réu é, em regra, pessoa jurídica com grande
acervo de processos em curso. Aqui trataremos
de tal figura como “litigante de massa”.
Tratando-se de pessoa jurídica de direito
público é possível afirmar que tem ela interesse não apenas na vitória processual, mas na solução justa da demanda (ainda que em caso de
derrota processual).
Mas dado o volume de processos em que é
parte, o litigante de massa tem interesse ainda em
que a administração de tal acervo de processos
lhe demande o menor custo possível. Daí ser possível “negociar” a prática de determinados atos
que no processo comum não seriam admitidos.
O maior exemplo desse tipo de negociação
diz respeito à prática de atos instrutórios antes
da citação do réu.
Para fins de compreensão, mencione-se a
prática adotada pela Seção Judiciária do Acre,
conhecida como “Perícia na Ordem do Dia”
[ii]. Em pedidos de benefícios em que é necessária a realização de perícia médica, o exame já
é realizado por ocasião do ajuizamento da ação
(protocolo da inicial), a partir de quesitos previamente indicados pelo Juízo e quesitos depositados em juízo pelo INSS.
Quando o INSS é citado, já tem ele a oportunidade de se manifestar tendo por base o laudo pericial.
57
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Na Seção Judiciária de Goiás, por sua vez, já
se adota a prática de citar o INSS após apresentação do laudo médico e socioeconômico.
Obviamente que tais práticas, exigem acordo prévio com o litigante de massa. Nesse caso,
por exemplo, sua defesa será mais eficaz, pois
em um único ato terá condições de se manifestar sobre todos os aspectos envolvidos no caso,
sem necessidade de novas manifestações. Isso,
aplicado aos milhares de processos em que a
autarquia deve se manifestar, numa única Seção
judiciária, representa economia de tempo e custos.
Alguns outros exemplos de atos negociados
podem ser citados. No âmbito das ações de reposição de expurgos inflacionários sobre o saldo
da poupança, por exemplo, a Seção Judiciária de
Goiás tem tido acesso ao sistema da Caixa Econômica Federal (ré) no que diz respeito à prévia
adesão da parte a acordo administrativo.
No âmbito da Justiça do Trabalho, as empresas com grande número de demandas tiveram a faculdade de cadastrar uma conta sobre
o qual incidiria preferencialmente a penhora on
line, de forma a evitar o bloqueio de recursos em
contas utilizadas para movimentação diária da
empresa.
Vê-se com isso que no âmbito dos juizados
especiais federais, é possível ao juiz moldar o
rito dos denominados processos-tipo.

Exigências processuais a quem propõe a ação
Também no âmbito dos processos-tipo,
a fim de obter o julgamento do processo da
maneira mais rápida possível, têm sido feitas
exigências à parte demandante já no início do
processo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, aqui, também, de maneira
diversa daquela no processo comum.
O atual Código de Processo Civil já exige
que a inicial especifique os fundamentos jurídicos do pedido, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e que seja
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instruída com os documentos indispensáveis
para a propositura da ação.
Com efeito, tem-se se exigido da parte que
apresente desde o início todas as informações
que possam ter relevância para a instrução e julgamento do feito.
No caso dos pedidos de aposentadoria por
idade de segurado especial, por exemplo, temse exigido a apresentação de dados cadastrais
(RG e CPF) do cônjuge, que permitirá ao INSS
verificar em seus registros informações a ele relativas e que possam ser relevantes para investigar a existência do alegado regime de economia
familiar.
No caso de pedidos de amparo assistencial,
a 13ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás tem exigido que o autor apresente o nome e
dados cadastrais de todos os parentes que com
ele residem (bem como informações mais genéricas de outros parentes que tenham obrigação de prestar alimentos), a fim de se verificar
a renda da família e sua capacidade de prestar
assistência ao autor.
Os dados exigidos permitirão que haja no
processo todas as informações necessárias ao
julgamento do feito. Não apresentados os dados
pelo autor, tem-se extinto os processos sem resolução do mérito.
Já nos pedidos de benefícios decorrentes de
incapacidade laboral, tem-se exigido que o autor indique as patologias incapacitantes e apresente documentos médicos que comprovem tais
patologias.

Outros atos
Nos juizados especiais federais, é possível
destacar diversas outras características relativas
ao rito que divergem do rito tradicional: ausência de intimação para impugnação à contestação, ausência de debates finais (ou memoriais,
conforme a prática), ausência de intimação para
falar sobre documentos juntados ou laudo pericial quando já prevista outra fase de manifestação das partes.
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Nos processos em que se discute exclusivamente matéria de direito, sem necessidade de
dilação probatória, caso, por exemplo, de ações
que objetivam a declaração de inexigibilidade
de tributo por inconstitucionalidade, tem-se
simplesmente determinado a citação da parte e
julgado o caso após o prazo para resposta.
Havendo matéria argüida na contestação e
não ventilada na inicial, caberá à parte irresignada debatê-la por ocasião de razões ou contrarrazões de recurso.

O sistema de nulidades nos processos-tipo
O processo civil brasileiro ainda é extremamente formal, com previsão de decretação de
nulidade por inobservância de forma prevista
em lei.
Embora haja no Código de Processo Civil
uma série de disposições que objetivam evitar a
decretação de nulidade, a prática judiciária ainda é permeada pela idéia de presunção absoluta
de prejuízo em determinados casos.
A Lei n. 9.099/1995 dispõe em seu artigo 13
que os atos processuais serão válidos sempre que
preencherem as finalidades para as quais forem
realizados e que não se pronunciará qualquer
nulidade sem que tenha havido prejuízo.
Tal disposição, que também pode ser extraída também do Código de Processo Civil (art.
249, parágrafo primeiro), tem tido aplicação
maior no regime dos juizados especiais de maneira a preservar o processo.
É certo que há determinadas nulidades que
nem mesmo nos juizados, o julgador pode deixar de reconhecer, como vício de incompetência
e ausência de citação.
Entretanto, nos processos-tipo, em que as
questões jurídicas debatidas já são amplamente
conhecidas, e em que as partes sabem desde o
início todo o rito do processo fixado (incluindo
as provas que serão produzidas), a exigência de
prova do prejuízo concreto — ou prova de que o
resultado do processo poderia ter sido outro na
ausência da nulidade — deve ser a regra.

Assim, não deve ser decretada nulidade por
ausência de intimação das partes da juntada do
laudo (Enunciado 84 – FONAJEF), como de
qualquer outro documento.
Discordando do julgamento, deve a parte
argüir todas as questões relativas à prova por
ocasião do recurso inominado.
Ressalte-se que, nestes casos, a parte já tinha
ciência da prova que iria ser produzida, bem
como de sua juntada antes do julgamento.
Da mesma forma, não deve ser decretada de
ofício nulidade decorrente de ausência de intimação do Ministério Público, nos processos em
que deva atuar como fiscal da lei, sobretudo se
ele se manifesta em segunda instância sem demonstrar que o processo poderia ter chegado a
outro resultado sem sua participação.

A idéia de processo-tipo e litigante de
massa fora do âmbito do JEF
Não é só no âmbito dos juizados especiais
federais (e dos juizados da Fazenda Pública) que
é possível conceber a idéia de processo-tipo e de
litigante de massa.
Há no país grandes empresas, pessoas jurídicas de direito privado, demandando como rés
em juizados especiais, sobretudo em matéria de
direito do consumidor. Também nestes casos é
possível conceber a negociação de um rito processual específico para determinados tipos de
processo (por exemplo, naqueles em que se pede
por danos morais pela inclusão do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito).
Fora do âmbito dos juizados, é possível conceber a idéia de processos-tipo, por exemplo, em
mandados de segurança que objetivam a declaração de inexigibilidade de débito com base na
inconstitucionalidade de determinado tributo e
mesmo em ações mais complexas como aquelas
relativas ao sistema financeiro de habitação.
Em tais casos, a idéia da possibilidade de fixação prévia de um rito determinado pelo juiz
desde o início, com indicação das provas a serem
produzidas, bem como de exigência de prova do
59
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prejuízo para decretação de nulidade poderia
trazer interessantes avanços para a sistemática
do processo civil brasileiro.

Conclusão
Os juizados especiais têm propiciado uma
nova experiência processual no país. Pelo volume de processos em curso nos juizados, tal prática não deveria ser vista como exceção ou um
regime processual diverso e separado daquele
comum.
Pelo contrário, os acertos e sucessos obtidos
nos juizados deveriam servir de inspiração aos
estudiosos do direito processual, bem como ao
legislador, de forma a beneficiar todo o processo
civil brasileiro.
Acreditamos que o aprofundamento da experiência nos juizados e a própria criação dos
juizados especiais da Fazenda Pública com o
tempo acabarão por influenciar o processo civil
brasileiro.

60

Conciliação e Administração Pública
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Resumo
Este trabalho visa a mostrar que, ao contrário de ideia amplamente difundida, a indisponibilidade do interesse público não inviabiliza
a realização de conciliações pela Administração
Pública. Ao invés, princípios constitucionais
como o da legalidade e da economicidade, impõem um dever à Administração de se dispor à
conciliação judicial sempre que o Direito estiver
ao lado da pretensão do administrado.
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princípio da legalidade; princípio da economicidade.
1

Introdução
A doutrina processualista elenca a pacificação social como sendo um dos escopos da jurisdição1. E a conciliação talvez seja, dentre todas
as formas de se resolver jurisdicionalmente um
conflito, a que mais próxima chega desse objetivo, uma vez que, por ela, as próprias partes
estabelecem livremente os termos e as condições para a solução da demanda2. A conciliação,
ainda, na medida em que faz valer as vontades
das partes na elaboração da norma do caso conEntre outros, CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições
de Direito Processual Civil – Vol. I. Rio de Janeiro:
Lumen Juris. P. 83.
2
MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio
Cruz. Curso de Processo Civil. V. 2. Processo de Conhecimento. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. P. 243.
1

creto, configura uma participação direta dos jurisdicionados na atuação de um dos poderes do
Estado, o que é sempre salutar e desejável numa
sociedade que se pretende democrática, aproximando-se do ideal manifestado pelo constituinte no parágrafo único do art. 1º3.
A conciliação permite, outrossim, uma resolução mais rápida da demanda, e aí reverencia o princípio da duração razoável do processo,
introduzido na Carta Magna pelo constituinte
derivado por intermédio da Emenda Constitucional nº. 45/2004, inciso LXXVIII do artigo
5º4. Disso decorre ainda outro aspecto positivo
da conciliação, caso se difunda sua adoção, que
é o desafogamento do Judiciário, resultando na
diminuição de processos em trâmite e, via de
consequência, uma maior celeridade também
na resolução de causas em que a conciliação não
tiver sido realizada.
Tantos benefícios não passaram despercebidos pelo legislador ordinário. O artigo 125, IV
do Código de Processo Civil, incluído pela Lei
nº. 8.952, de 13/121994, prescreve que compete ao juiz “tentar, a qualquer tempo, conciliar
as partes”. Assinale-se que essa tentativa, mais
que uma faculdade do juiz, é uma obrigação sua,
conforme se depreende sem maiores esforços

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
4
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
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.
3
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interpretativos pelo verbo utilizado no caput do
artigo (competir) e pelo conteúdo dos demais
incisos do mesmo artigo 1255, que inequivocamente se configuram em deveres do magistrado.
Além disso, o legislador previu a realização
de uma audiência de tentativa de conciliação no
procedimento comum, tanto na modalidade sumária6, quanto na ordinária7/8. O mesmo ocorre no procedimento sumaríssimo dos juizados
especiais9, tendo a Lei nº. 9.099/95, inclusive,
inovado ao prever a conciliação também para
os processos penais relativos a crimes de menor
potencial ofensivo. Outra inovação foi a criação
da figura do conciliador, no artigo 7º, caput10 ,
que, sob supervisão do juiz, poderá conduzir a
audiência de tentativa de conciliação, inclusive
com a colheita de provas orais, se útil e necessário for para a obtenção da composição ami-

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
II - velar pela rápida solução do litígio;
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à
dignidade da Justiça;
6
Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação
a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o
réu com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste artigo, determinando
o comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda
Pública, os prazos contar-se-ão em dobro.
7
Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre
direitos que admitam transação, o juiz designará
audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30
(trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a
comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.
8
Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará
conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-lo por termo.
9
Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
10
Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos,
entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
5
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gável, conforme disposto no artigo 16 da Lei nº.
12.153, de 22/12/200911, extensível aos Juizados
Especiais Federais por força do seu artigo 26.
Isso tudo mostra que a conciliação é instituto repleto de vantagens e via de promoção de
diversos princípios insculpidos na Constituição
Federal, e digna, por isso mesmo, de especial
atenção do legislador ordinário, o que, todavia,
não impede, infelizmente, que, fora os juizados
especiais e a Justiça do Trabalho, ela seja coisa
rara. Decerto por causa da propalada “‘cultura
do conflito’ que predomina na mente dos operadores do direito”12 — leia-se: juízes e advogados
—, que obstrui a visão destes e das partes da relação litigiosa para as suas vantagens. E quando
uma das partes é um ente público há ainda uma
agravante a inibir a sua realização: o mito da
contradição entre a conciliação e a indisponibilidade do interesse público.
Visando a afastar tal mito é que demonstraremos que a conciliação é juridicamente possível para os entes públicos. E mais ainda: verificadas certas circunstâncias, estabelece-se um
poder-dever de a Administração Pública conciliar. Com isso, esperamos colaborar com a superação da cultura do conflito e a promoção de um
Poder Judiciário que chegue mais próximo dos
propósitos para os quais ele existe: efetivação da
pacificação social com justiça e celeridade.

2

Conciliação X indisponibilidade do
interesse público: um falso mito
É amplamente difundido no inconsciente
coletivo dos operadores do direito a ideia de que
os entes que compõem a Administração Pública, por cuidarem de bens e interesses públicos,

Art. 16. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do
juiz, conduzir a audiência de conciliação.
12
VOLPI, Elon Kaleb Ribas. Conciliação na Justiça Federal. A indisponibilidade do interesse público e a questão da isonomia. Disponível
em
http://www.lfg.com.br/public_html/article.
php?story=20080306123825312. Consulta em
09/01/2010.
11
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não podem reconhecer o pedido do autor13 e,
consequentemente, transigir. Partamos de um
raciocínio simples para mostrar a inconsistência
dessa ideia: pode um ente público reconhecer e
satisfazer administrativamente a pretensão de
uma pessoa, caso ela esteja amparada no Direito? Óbvio que sim, não há quem possa negar.
Então por que não poderia fazer o mesmo em
juízo? Sim, pois se o INSS pode deferir o pedido de um benefício previdenciário ou proceder
à revisão de uma renda mensal inicial calculada
erroneamente, ou se a União, por meio da Receita Federal, pode reconhecer administrativamente, no bojo de um processo administrativo
instaurado pela impugnação do contribuinte,
que um determinado lançamento tributário foi
equivocado14, o mesmo pode ser feito em juízo.
Ou se defenderá que, uma vez que a pretensão
não foi reconhecida administrativamente o ente
não poderá fazê-lo em juízo, ainda que o erro
esteja patente? Ora, lembremos que a Administração, no exercício do seu poder de autotutela,
deve15 anular os seus atos eivados de vício de

Nas palavras de Leonardo José Carneiro da Cunha,
“não se tem admitido que a Fazenda Pública reconheça a procedência do pedido. Sendo indisponível
o direito tutelado pela Fazenda Pública, não parece
ser possível haver o reconhecimento da procedência
do pedido”. Na sequência, ele afirma que, ao invés,
a Fazenda deve celebrar transações, desde que haja
lei que a autorize a tal. In CUNHA, Leonardo José
Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 6ª Ed. São
Paulo: Dialética, 2008. P. 90.
14
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao
sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
(...)
15
Segundo José dos Santos Carvalho Filho, “defrontando-se com esses erros (...) pode ela mesma [a
Administração] revê-los para restaurar a situação
de regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se
pode admitir que, diante de situações irregulares,
permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só
restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do
qual a autotutela é um dos mais importantes corolá13

ilegalidade, nos termos do artigo 53 da Lei nº.
9.784/9916, e não há razão alguma para crer que
ela não possa reconhecer a existência do erro em
juízo ou após o ajuizamento da ação.
Um pensamento que parece estar por trás
da negativa da possibilidade de conciliação pela
Administração Pública é de que a transação representa sempre uma liberalidade em relação a
um direito ou interesse, o que não é verdade. Um
particular que estiver sendo demandado judicialmente pode transigir, oferecendo uma soma
de dinheiro ao autor, apenas para ver-se livre do
inconveniente moral de responder a uma ação
judicial, embora não reconheça a procedência
do pedido e até considere que a ação tem pouca chance de êxito. Estará, então, exercendo o
direito de dispor livremente de seu patrimônio.
A Administração não pode fazer o mesmo, isso
é claro. Ela pode, contudo, admitir a pretensão
do autor se o direito alegado tiver fundamento
legal, o que é substancialmente diferente da atitude tomada pelo particular no exemplo dado,
pois a transação, para a Administração, não se
baseará no exercício de uma liberalidade, mas
no cumprimento da vontade da lei. Aliás, em casos como esse a Administração tem o dever de
buscar a conciliação, pois, do contrário, estaria
ofendendo o princípio da legalidade17 previsto

rios”. In CARVALHO Fº, José dos Santos. Manual
de Direito Administrativo. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006. P. 25.
16
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios
atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
17
E aqui falamos do princípio da legalidade em sua
concepção moderna, dada pelos recentes estudos
em Direito Administrativo, pautados pela nova atmosfera trazida pelos ventos do pós-positivismo e
do Estado Constitucional de Direito. Sob essa inspiração, o princípio da legalidade deve ser visto não
de forma estrita – segundo a qual a Administração
só pode agir em conformidade com as disposições
literais da lei –, mas sim com contornos mais abrangentes, atribuindo como parâmetro de atuação da
Administração também os princípios constitucio63
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no artigo 37, caput, da Constituição Federal18 ao
não observar a prescrição legal em que o direito
pleiteado se sustenta.
O Juiz Federal Emmerson Gazda, na mesma linha de nosso raciocínio, sustenta que a
Administração Pública possui um poder-dever
de transigir em casos em que o Poder Judiciário
fixou entendimento favorável ao administrado.
Colhamos o magistério de suas próprias palavras:
Quando o Estado-Administração deixa de
agir objetivamente pautando sua conduta
pelo acertamento geral das obrigações que
o próprio Estado, na sua função Judiciária,
já fixou como devidas, fere o princípio da
moralidade administrativa e o subprincípio da probidade administrativa. Desrespeita, ainda, o princípio da confiança que
“estatui o poder-dever de o administrador
zelar pela estabilidade decorrente de uma
relação timbrada por uma autêntica fidúcia mútua, no plano institucional”, quebrando algo essencial à própria existência
do Estado que é a “confiança de um povo
em si mesmo e nas instituições públicas”.
Na mesma linha, seguem os agentes administrativos que, tendo o poder-dever
de analisar os casos concretos e realizar a

nais e as exegeses ampliativas dos direitos fundamentais consagradas pela doutrina e jurisprudência.
Destaque-se, a respeito, o ensinamento de Emmerson Gazda: “Quanto ao princípio da legalidade é
interessante notar a existência no Direito Administrativo atual de uma superação da legalidade estrita,
devendo-se interpretar o Direito em sua totalidade
sistemática e aberta, de forma que ‘a subordinação
da Administração Pública não é apenas à lei. Deve
haver o respeito à legalidade, sim, todavia encartada no plexo de características e ponderações que a
qualificam como sistematicamente justificável’”. In
GAZDA, Emmerson. Administração Pública em juízo: poder-dever de transigir. Disponível em http://
www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/19849/public/19849-19850-1-PB.pdf. Acesso
em 10/01/2010.
18
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
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composição das controvérsias já pacificadas, deixam de fazê-lo.19

Aliás, negar um direito que se sabe existente
— ou porque a questão não envolve discussões
mais profundas ou porque a jurisprudência já
assentou entendimento nesse sentido — é uma
conduta repudiada pelo legislador processual,
que a tipificou como litigância de má-fé, nos
termos do artigo 17, I, VI e VII, do Código de
Processo Civil20. E partindo da Administração
Pública essa conduta é ainda mais reprovável,
tendo em vista que razões éticas e políticas baseadas no fundamento da existência do Estado e
em seus fins recomendam que lhe seja atribuído
um padrão moral de conduta mais elevado.
Assim, se a Administração Pública pode —
rectius, deve —, em juízo, reconhecer a procedência de um pedido, então ela pode transacionar
a respeito dele e realizar a conciliação. Este entendimento em nada destoa do reconhecimento
da indisponibilidade dos direitos de que cuida
a Administração Pública, pelo contrário. Celso
Antônio Bandeira de Mello bem resume o que
se deve entender por indisponibilidade do interesse público na seguinte passagem: “os bens e os
interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para
este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los,
nos termos da finalidade a que estão adstritos. É
a ordem legal que dispõe sobre ela”21. Logo, se a

GAZDA, Emmerson. Ob. cit.
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (Redação dada pela
Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
(...)
Vl - provocar incidentes manifestamente infundados. (Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Redação dada pela Lei nº 6.771, de
27.3.1980)
21
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª Ed. São Paulo: Malheiros,
2002. P. 46.
19
20
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ordem legal dispõe que alguém tem um direito
em face da Administração, não pode ela fazer
outra coisa senão o satisfazer, sob pena de ofensa
à ordem legal que, por princípio constitucional,
tem a obrigação de observar. Ofende, também,
o princípio da finalidade, corolário do princípio
da legalidade22, por não dar a bens e valores a
destinação legal, agarrando-se a eles com unhas
e dentes processuais — preliminares, defesa de
mérito, exceções, incidentes e recursos juridicamente infundados —, à revelia da vontade do Direito vigente. Não se trata a conciliação realizada
por ente público, portanto, de livre disposição de
bens e interesses públicos, mas sim de disposição
vinculada aos termos das normas jurídicas.
Aqui, abrimos um parênteses para assinalar que, de acordo com tudo o que foi dito, ao
contrário de entendimento propugnado por alguns23, as normas que autorizam a realização de
transação por entes da Administração Pública
não tornam disponível o interesse público, mas
apenas explicitam o que já dissemos: que, uma
vez observada a existência do direito alegado
pelo particular, está o ente público autorizado
a transacionar sobre ele. Fosse disponível o interesse público, poderia, por exemplo, o INSS,
nas causas previdenciárias de até 60 salários-

No dizer de José Afonso da Silva, “de fato o [princípio da finalidade] é [um aspecto da legalidade],
na medida em que o ato administrativo só é válido quando atende ao seu fim legal, ou seja, o fim
submetido à lei. Logo, o fim já está sujeito ao princípio da legalidade, tanto que é sempre vinculado”.
In SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à
Constituição. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. P.
335.
23
Por exemplo, o expresso na seguinte passagem, extraída da seguinte ementa: “(...) V - Tornou-se disponível o interesse público do ente federal réu nas lides que tenham por objeto a concessão de benefício
previdenciário cujo valor da causa esteja dentro do
limite da alçada dos Juizados Especiais Federais, de
tal forma que a ausência do representante do INSS à
audiência de conciliação implicará nos efeitos da revelia” (TRF 3ª R. Agravo de Instrumento nº. 282868.
Rel. Juíza Federal Marisa Santos. DJU: 14/06/2007).
22

-mínimos, transacionar indiscriminadamente,
ainda que sabedor da inviabilidade e improcedência da pretensão. Sim, pois poder dispor de
interesses e bens quer dizer poder fazer com eles
o que se bem quiser, inclusive cedê-los a quem
não lhes faz jus, e certamente não foi esse poder
que o legislador conferiu à Administração ao
prever, no parágrafo único do artigo 10 da Lei
nº. 10.259/2001 que “os representantes judiciais
da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, bem como os indicados na forma
do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir
ou desistir, nos processos da competência dos
Juizados Especiais Federais”.

3

A Administração Pública não está
autorizada a conciliar apenas nas
hipóteses previstas em lei
Tendo ficado demonstrado que não há oposição entre a indisponibilidade do interesse público e
a realização de conciliação e transação pela Administração, há de se questionar se ela está autorizada
a tanto somente nas hipóteses previstas em lei ou
se também poderá fazê-lo praeter legem, ou seja,
em casos que não tenham previsão legal expressa.
Esta última opção é a mais acertada. Com efeito, se
a conciliação, como ficou demonstrado, nada mais
é que uma consequência do dever da Administração Pública de reconhecer e satisfazer o direito do
administrado — dever esse decorrente do princípio
constitucional da legalidade —, logo uma lei que a
autorize a transigir nada mais faz senão explicitar
esse dever em casos específicos. Assim, as leis com
esse teor, a rigor, apenas dizem que o princípio da
legalidade deve ser respeitado nas hipóteses nelas
tratadas. Trata-se, portanto, de uma redundância,
pelo que tais leis não seriam indispensáveis para
autorizar a realização de conciliações. Pode-se
pensar, contudo, que seria uma redundância que
surte efeitos positivos se considerarmos que, assim,
supera-se a resistência dos representantes dos entes públicos em realizar conciliações. Melhor seria,
então, uma lei mais abrangente, que não tratasse de
hipóteses específicas, mas genéricas, um verdadei65
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ro estatuto da conciliação para os entes públicos,
que não restringisse o juízo para proceder à conciliação a uma ou poucas pessoas, como fez a Lei nº
11.941/2009, que modificou a redação do art. 1°24 e
2º, caput25 da Lei nº 9.469/1997, conferindo maior
liberdade aos procuradores.
A possibilidade de a Administração Pública
realizar transação independentemente da existência de lei que a autorize já foi reconhecida
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgado com ementa de seguinte teor:
Poder Público. Transação. Validade. Em
regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero

Art. 1o O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos
das empresas públicas federais poderão autorizar
a realização de acordos ou transações, em juízo,
para terminar o litígio, nas causas de valor até R$
500.000,00 (quinhentos mil reais). (Redação dada
pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 1o Quando a causa envolver valores superiores ao
limite fixado neste artigo, o acordo ou a transação,
sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do
Ministro de Estado ou do titular da Secretaria da
Presidência da República a cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou ainda do Presidente
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do
Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da República, no
caso de interesse dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, ou do Ministério Público da União,
excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização de seu dirigente máximo. (Redação
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo às causas
relativas ao patrimônio imobiliário da União.
25
Art. 2o O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal e os dirigentes máximos das
empresas públicas federais e do Banco Central do
Brasil poderão autorizar a realização de acordos,
homologáveis pelo Juízo, nos autos do processo judicial, para o pagamento de débitos de valores não
superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em parcelas mensais e sucessivas até o máximo de 30 (trinta). (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009).
24
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gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à
sua guarda e realização. Todavia, há casos
em que o princípio da indisponibilidade
do interesse público deve ser atenuado,
mormente quando se tem em vista que
a solução adotada pela Administração é
a que melhor atenderá à ultimação desse
interesse. (...)
(STF. 1ª T. RE nº. 253.885/MG. Rel. Min.
Ellen Gracie. DJ de 21/06/2002).26

Uma questão importante destacada nessa
decisão, e que, ao lado do princípio da legalidade, justifica a realização de acordos em hipóteses praeter legem, é que a conciliação pode, em
verdade, atender melhor ao interesse público
que a negativa em fazê-la. Isso porque, por definição, a transação exige concessões mútuas dos
interessados, de modo que a Administração,
quando concilia, economiza, pois pode fazer um
acordo para pagar um valor menor que aquele a
que provavelmente seria condenada. Além disso, poupa o tempo dos seus procuradores, evita
custos administrativos inerentes ao acompanhamento processual e se livra do pagamento de
honorários27. A iniciativa conciliatória, portanto, além de atender ao princípio da legalidade,
presta contas também ao princípio constitucio-

A única ressalva que fazemos a esse entendimento,
coerentes com o que já dissemos alhures, é que a
transação ou a conciliação, em verdade, não representa uma mitigação da indisponibilidade dos bens
e interesses públicos, mas apenas a aplicação da
lei, dando ao bem ou interesse envolvido o destino
prescrito por ela.
27
§ 2º do artigo 6º da Lei nº 9.469/97, com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.226/2001: § 2o O
acordo ou a transação celebrada diretamente pela
parte ou por intermédio de procurador para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive nos
casos de extensão administrativa de pagamentos
postulados em juízo, implicará sempre a responsabilidade de cada uma das partes pelo pagamento dos
honorários de seus respectivos advogados, mesmo
que tenham sido objeto de condenação transitada
em julgado. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.226, de 4.9.2001)
26
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com métodos contemporâneos para evitar
tal prejuízo.
Aplicando o entendimento doutrinário
acima, questiono: a Administração deve
buscar a transação judicial nos processos
em que a probabilidade de derrota é elevada? Estou convicto que sim. Afinal, de
acordo com as peculiaridades da demanda, defender-se-ia o erário com a propositura de acordo em valores mais reduzidos
do que os comumente adotados pelo Judiciário. (...) Cada caso (...) deve ser analisado isoladamente para se estabelecer uma
lógica de economicidade.30

nal da economicidade (artigo 70, caput)28, ligado ao princípio da eficiência. O entendimento
de Emmerson Gazda é no mesmo sentido, conforme passagem que transcrevemos a seguir:
Ora, apresentada a questão dessa forma,
fica evidente que o Estado-Administração, ao insistir em recorrer de decisões
judiciais que seguem precedentes já sedimentados pelas Cortes Superiores e
sem qualquer elemento novo que possa
implicar alteração do entendimento, não
observa os princípios da economicidade
e da eficiência, aumentando custos de sua
própria estrutura de defesa e do Judiciário,
mormente se considerada a possibilidade
de propor acordos nesses casos (...).
O princípio da economicidade justifica,
ainda, que em Juízo, uma vez superada a
possibilidade de defesa jurídica com êxito,
possa passar-se ao acordo como forma de
defesa econômica.29

Com fulcro em premissas semelhantes, o
também Juiz Federal Roberto Gil Leal Faria diz
o seguinte:
Eis minha proposta: o que é indisponível é
o “interesse público” em si, e não o entendimento de que o gestor público só poderia agir em determinada linha se houvesse
diploma legal expresso que o autorizasse
a tal. Nessa ótica, o “interesse público”
seria alcançado observando-se não apenas o princípio da legalidade, mas também os da eficiência e da economicidade,
igualmente constitucionais. De acordo
com essa proposição, seria inadmissível o
gestor público adotar postura omissiva, a
gerar, na prática, prejuízo aos cofres ou à
sociedade de modo difuso, sob a alegação
de inexistência de lei que o autorize a agir

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. (Negritei)
29
GAZDA, Emmerson. Artigo já citado.
28

Restou assentado até aqui que a Administração pode realizar conciliação mesmo que não haja
previsão legal autorizando-a a tanto. Cuidando-se, todavia, de bens e interesses disponíveis, o
juízo a respeito da conveniência e oportunidade
de fazê-lo está assentado numa liberdade restrita, não podendo o representante judicial dispor
livremente deles como se estivesse cuidando de
bens particulares. Por isso, é importante definir
em que casos a conciliação pode ser realizada independentemente de previsão legal.
O critério que deve inspirar o juízo do representante judicial a respeito da possibilidade
da conciliação é a harmonia entre a pretensão do
autor e o Direito. E isto se verifica tanto quando houver precedentes jurisprudenciais afinados
com as premissas normativas da pretensão, como
quando o caso não envolver discussões mais
complexas — como, por exemplo, na hipótese de
a conduta administrativa estar maculada com vício de legalidade perceptível primo ictu oculi, ou
em que a controvérsia estiver pontuada apenas
por matéria de fato e esta tiver sido devidamente
resolvida, em favor do autor, durante a instrução.
Diga-se, aliás, que tais critérios devem balizar
não somente o juízo do representante judicial
nos casos em que não houver previsão legal ex-

30

FARIA, Roberto Gil Leal. Por que são efetivados
poucos acordos nos Juizados Especiais Federais? Disponível em http://www.jfrj.jus.br/rev_sjrj/num24/
Dossi%EA/artigo5.pdf. Acesso em 10/01/2010.
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pressa, mas também naqueles em que isto ocorrer. Com efeito, como já dito, não é porque a Lei
nº 10.259/2001 autorizou a realização de acordos
nos processos de competência dos Juizados Especiais Federais que os procuradores podem decidir
sem quaisquer amarras se os realizam ou não. Se
a pretensão do autor for manifestamente improcedente não é cabível a realização de acordo, esteja o caso inserido em hipótese prevista em lei
ou não.

4

Conclusão
Não há incompatibilidade entre a indisponibilidade do interesse e bens públicos e a realização
da conciliação pela Administração Pública, pelo
contrário. A Administração, por estar sujeita ao
princípio da legalidade, deverá sempre dispor-se
ao acordo em casos em que a pretensão do autor
estiver conforme os precedentes jurisprudenciais
ou que não envolverem discussões mais complexas, independentemente de previsão legal. E não
apenas o princípio da legalidade estará sendo observado nesses casos, mas também o princípio da
economicidade, dado que, ao realizar a transação,
o autor abrirá mão de parte dos valores que provavelmente ganharia caso a ação fosse decidida
pelo magistrado. Sem contar que seriam poupados tempo dos procuradores, custos administrativos decorrentes do acompanhamento processual e honorários advocatícios.
Além da economia, a conciliação, por dar
uma solução rápida à demanda, acaba por satisfazer também o princípio constitucional da duração razoável do processo. E, difundindo-se a
prática, acabará por desafogar o Poder Judiciário,
que terá mais tempo para se dedicar às causas em
que a conciliação não foi obtida, que, consequentemente, também terão uma solução mais célere.
Anote-se, também, que a conciliação é instrumento de participação direta dos jurisdicionados na atuação de um dos poderes do Estado, o
que é sempre salutar para o incremento da cultura democrática, além de atender ao princípio insculpido no parágrafo único do artigo 1º da Cons68

tituição Federal. E justamente por pressupor a
participação ativa da vontade das partes é que a
resolução da lide por meio de acordo é a forma
que mais se aproxima do escopo de pacificação
social buscado pela jurisdição.
Com tantas vantagens e sendo um instrumento privilegiado na consecução de princípios
e valores constitucionais, e não havendo óbice a
que a Administração Pública a realize — ao invés,
ela tem, observadas certas premissas, o dever de
fazê-lo, como se viu —, já tarda o momento da
superação da “cultura do conflito” pela cultura
da conciliação. Esperamos, com este trabalho, ter
contribuído ao menos um pouco para que isso
ocorra.
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Notas sobre o regime jurídico das tutelas sumárias
no Projeto do novo CPC
Juiz federal substituto Fábio Rogério França Souza

1

Introdução
Em setembro de 2009, a Presidência do Senado Federal editou o Ato nº 379/2009, constituindo Comissão de Juristas para elaborar Anteprojeto de Código de Processo Civil. Dentre os
fundamentos invocados, consta “que a sistematicidade do Código de Processo Civil tem sofrido comprometimento, em razão das inúmeras
modificações legislativas aprovadas nos trinta
e cinco anos de sua vigência, e que a coerência
interna e o caráter sistêmico são elementos fundamentais para irradiar segurança jurídica a sociedade brasileira”.
Ainda segundo o mesmo Ato 379, teria a
Comissão de Juristas o exíguo prazo de seis meses para se desincumbir de seu mister. Com a
devida vênia, por mais capacitados e dedicados
que sejam os seus membros, eméritos processualistas, a elaboração de um anteprojeto de lei do
vulto de um código processual não poderia ser
limitada a tão escasso intervalo de tempo. Daí o
alvitre de FORNACIARI JUNIOR (2010), reclamando ponderação, ante a gravidade que representa a aprovação de afogadilho de uma lei de
tal relevância.
Apesar disso, o anteprojeto foi finalizado e
encaminhado ao Senado Federal em 08 de junho de 2010 — pouco mais de dois meses após o
prazo originariamente estabelecido —, convertendo-se no Projeto de Lei nº 166/2010, embora boa parte da doutrina continue a questionar
se realmente se faz necessário um novo Código
de Processo Civil, mesmo porque, como registra MACHADO (2010), mais de 80% dos dispositivos do Código de 1973 foram reproduzidos literalmente no novo texto. Ora, como bem
pontuado por FORNACIARI JÚNIOR (2010),
“um código representa legislação concebida
para longa duração, de modo que se justifica um

novo somente quando se tem uma idéia nova,
em termos estruturais, representativa de uma
nova concepção científica. Nova codificação há
de ser, pois, reservada a reformas profundas, capazes de dar outra direção ao organismo de que
cuida”.
Outrossim, nunca é demais rememorar célebre conferência proferida MOREIRA (2001,
p. 235-236), sobre alguns mitos a respeito do
funcionamento do Poder Judiciário, dentre os
quais a crença algo ingênua de que as inovações
legislativas irão sanar, ou ao menos mitigar significativamente, os conhecidos problemas de
morosidade e inefetividade do processo civil
pátrio, sem que, antes, tenha havido um preciso
diagnóstico — amparado em dados objetivos, e
não apenas em opiniões acadêmicas ou no provinciano deslumbramento por institutos jurídicos alienígenas1 — dos males que acometem a
realidade forense.
Demais disso, uma vez aprovado o Projeto,
certamente o novo código correrá sério risco de,
em pouco tempo de vida, já se tornar anacrônico,
vez que pouco ou nada se ocupa do processo eletrônico — mencionado de forma genérica no art.
151, § 3º, do Projeto, remetendo a sua disciplina a outra lei —, que constitui o futuro próximo
do Judiciário brasileiro, o que foi bem percebido
por REIS (2010) e ARAÚJO JÚNIOR (2010).
No entanto, mesmo com todas essas ressalvas, verifica-se uma imensa e incontida vontade
política de aprovar o projeto de lei do novo CPC
o mais rapidamente possível. Revela-se, assim,
oportuno fazer algumas reflexões sobre as alte-

1

Outro mito, que MOREIRA (2001, p. 233), no mesmo trabalho, denominou de “supervalorização de
modelos estrangeiros (‘ou a galinha da vizinha é
sempre mais gorda que a minha’)”.
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rações propostas pela Comissão, antecipando
eventuais discussões que poderão advir, uma
vez finalizado o processo legislativo da futura
codificação processual. É o que se fará doravante, detendo-se especificamente na disciplina das
tutelas jurisdicionais sumárias, assim entendidas as tutelas de urgência e da evidência.

2

Tutela sumária: Conceito. Pressupostos.
Espécies
A expressão tutela sumária aqui será empregada para designar a tutela jurisdicional precedida de cognição sumária e, conseqüentemente,
de juízo de verossimilhança (MARINONI, 2000,
p. 26; BEDAQUE, 2001, p. 116).
Via de regra, a cognição sumária, que caracteriza a tutela jurisdicional do mesmo nome,
é associada às situações de urgência, em que
se faz necessária a pronta atuação judicial, sob
pena de perecimento do direito ou de ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Em tais
circunstâncias, não haveria tempo hábil para o
pleno desenvolvimento da atividade cognitiva,
que daria lugar a um juízo de certeza (SILVA,
2000, p. 77).
No entanto, a tutela sumária pode também
estar associada a situações da vida em que a urgência não se faz presente. É o que ocorre nos
casos em que é facilmente perceptível, logo no
limiar do processo, que o interesse juridicamente tutelado é aquele titularizado pelo autor. Em
hipóteses que tais, permitir que a tutela jurisdicional somente venha a ser concedida ao final
do processo corresponderia a premiar o réu que
não tem razão (MARINONI, 2000, p. 144).
Preleciona BEDAQUE (2001, p. 248), a propósito, que “também há provimentos sumários
ditados não pela urgência, mas pela economia
do juízo. (...) Têm em comum com a cautelar
apenas a sumariedade, afastando-se dela, todavia, quer quanto à função, visto que ausente o
caráter de urgência para assegurar a efetividade
do processo, quer quanto à estrutura, pois não

70

são dotados de provisoriedade, nem de instrumentalidade”.
Exemplo claro dessa técnica se vê no art.
273, II e § 6º, do CPC, que permitem a antecipação da tutela jurisdicional nas hipóteses de abuso do direito de defesa e de incontrovérsia sobre
parcela de um pedido, ou sobre um dos pedidos
cumulados, independentemente da existência
de uma situação de risco ao provável direito do
autor.
Tem-se, destarte, que a tutela sumária tem
como pressupostos alternativos: a) a necessidade de urgente atuação jurisdicional, para evitar
o perecimento de um provável direito ou a ineficácia do futuro provimento definitivo; b) a manifesta evidência sobre a qual das partes toca o
bem da vida em disputa.
No primeiro caso, a tutela sumária será denominada de tutela de urgência. No segundo,
será chamada de tutela da evidência. A primeira,
por seu turno, pode ser dividida em duas subespécies, levando-se em conta a forma de atuação
jurisdicional para combater a situação de risco.
Significa dizer, quando a medida se limita a assegurar o resultado útil de um futuro provimento jurisdicional, sem invadir a esfera jurídica das
partes e sem satisfazer, ainda que parcial e provisoriamente, o provável direito material, estáse diante de uma tutela de urgência cautelar. De
outro lado, quando, para impedir a consumação
do risco de lesão ou deterioração do direito material da parte, atua o Estado-juiz satisfazendo,
antecipada e provisoriamente, esse direito material ou parte dele, tem-se a tutela de urgência
satisfativa (ORIONE NETO, 2004, p. 51-52).

3

Histórico legislativo
Consoante entendimento doutrinário então predominante (ZAVASCKI, p. 41-44), na
arquitetura original do Código de 1973, não havia um mecanismo apto a resolver situações de
urgência, via satisfação antecipada e provisória
do provável direito da parte. Havia, apenas, um
instrumento idôneo ao enfrentamento de tais
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situações, aptos a outorgar provimentos meramente assecuratórios do futuro provimento jurisdicional definitivo2. Tal era o processo cautelar, tertium genius das espécies de processo, na
concepção primeva do CPC, e locus adequado
para o desempenho da função jurisdicional de
mesmo nome (LACERDA, 1999, p. 1).
Ocorre que a realidade da vida, sabidamente mais rica e dinâmica que qualquer texto legal,
mostrou que, em muitos casos, para afastar o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
não bastava apenas assegurar o provável direito
da parte, sendo necessário satisfazê-lo antecipada e provisoriamente. A lacuna legislativa foi,
então, suprida pela criatividade dos operadores
do direito, que passaram a lançar mão de ações
cautelares inominadas — em tese vocacionadas
a apenas assegurar o direito —, para obter a satisfação antecipada e total ou parcial do direito
material, recebendo tais ações o curioso epíteto
de cautelares satisfativas, dispensando, inclusive, no mais das vezes, o aprofundamento da discussão da causa em futuro processo principal,
do qual o cautelar deveria ser acessório e instrumental (BEDAQUE, 2000, p. 290).
A suposta deturpação prática do processo
cautelar, conquanto, na prática, pudesse funcionar, causava repulsa na processualística, que
intentava fazer o processo cautelar retornar ao
seu leito normal da mera cautelaridade, sem nenhuma carga de satisfatividade.
Nesse contexto, com o propósito de depurar
o processo cautelar, concebeu o legislador a an-

2

Em sentido contrário, BEDAQUE (2001, p. 122-123)
sustenta que a função jurisdicional cautelar também
é idônea à emissão de provimentos satisfativos, pois,
“se temos modalidade de providência destinada a
satisfazer antecipadamente, não para solucionar o
litígio, mas para assegurar que essa solução possa
ocorrer de forma útil e eficaz, não se lhe pode negar
o caráter acautelatório, ainda que provisoriamente
satisfativo. (...) São cautelares, portanto, não apenas
as conservativas, mas também aquelas destinadas
a regular provisoriamente o conflito, antecipando
eventuais efeitos concretos da tutela final”.

tecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, conforme redação conferida ao art. 273, do CPC,
pela Lei n. 8.952/94. A partir de então, para obter uma tutela satisfativa lastreada em cognição
sumária, a parte deveria requerê-la no bojo do
próprio processo principal — de conhecimento
ou de execução —, reservando-se as ações cautelares para as demandas de providências meramente assecuratórias.
Outrossim, introduziu-se, pela mesma lei, a
possibilidade de se satisfazer provisoriamente o
direito da parte, via antecipação dos efeitos da
sentença de mérito, para as hipóteses em que
restasse caracterizado o abuso do direito de defesa do réu (CPC, art. 273), independentemente
de haver ou não a urgência.
Todavia, conquanto instituída com o intento de purificar o processo cautelar, é certo que
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
acabou, muitas vezes, causando confusão e perplexidade na práxis forense. Isso porque a tutela
antecipada, quando fundada em receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, guarda nítida aproximação com a tutela cautelar. Embora,
teoricamente, seja possível distinguir, com alguma precisão, a tutela antecipada (satisfativa) da
cautelar, na prática, sempre existiram algumas
medidas que suscitaram, dentre os operadores
do direito, fundadas dúvidas sobre a sua natureza. Assim, muitas vezes, era denegada a tutela
antecipada, por entender o julgador que se tratada de medida de feição cautelar, que deveria
ser buscada em processo autônomo. E, perante
outros julgadores, essa mesma medida, postulada em ação cautelar, era também denegada, ao
fundamento de que se tratava de medida satisfativa, que deveria ser objeto de antecipação da
tutela.
Para solucionar o problema, foi, a bom tempo, introduzido pela Lei n. 10.444/02, o § 7º do
art. 273, positivando a fungibilidade entre as tutelas de urgência. A partir de então, passou a ser
permitida expressamente a formulação de pedido de tutela cautelar incidentalmente no proces71
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so de conhecimento, não mais sendo necessária
a propositura de ação autônoma3.
Frise-se, ainda, que a mesma Lei n. 10.444/02
criou outra hipótese de tutela da evidência, autorizando a antecipação da tutela — independentemente de se estar ou não diante de uma
situação de risco — quando parte do pedido ou
dos pedidos cumulados for incontroverso (art.
273, § 6º).

4

As inovações propostas pelo Projeto do
novo CPC

4.1 A unificação da disciplina das tutelas
sumárias e a supressão do processo cautelar
Como salientado por DINAMARCO (2003,
p. 49), “cautelares e antecipatórias são as duas
faces de uma moeda só, elas são dois irmãos gêmeos ligados por um veio comum que é o empenho em neutralizar os males do tempo-inimigo,
esse dilapidador de direitos de que falou Francesco Carnelutti”.
Assim, considerando que tutela antecipada
satisfativa e tutela cautelar originam-se de um
mesmo pressuposto — qual, a existência de uma
situação de risco, a exigir pronta atuação jurisdicional —, nada justifica que sejam disciplinadas
de forma apartada como acontece hoje, com a
tutela de urgência satisfativa disciplinada no art.
273, do CPC, e a tutela cautelar sendo objeto de
um Livro próprio, tendo como único elo entre

3
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Persiste, todavia, a controvérsia se também é lícito
formular pedido de tutela antecipada (satisfativa)
via ação cautelar. Responde afirmativamente
DINAMARCO (2003, p. 61), salientando que “não
há fungibilidade em mão única de direção”. Em
sentido contrário, FUX (2008, p.93) sustenta que
“não é lícito ao juiz receber como tutela de urgência
satisfativa o pedido formulado a título de provimento
cautelar, haja vista que os pressupostos daquela não
estão contidos no provimento meramente cautelarprocessual”, e que “o deferimento de tutela satisfativa
no bojo de processo cautelar violaria frontalmente o
devido processo legal”.

ambas a fungibilidade prevista no já citado § 7º,
do art. 273.
Há que se reconhecer, destarte, o acerto do
Projeto do novo CPC, no que propõe a unificação da disciplina da tutela de urgência, cujas
espécies são tratadas conjuntamente na Seção II
do Capítulo I do Título IX do Livro I do texto
aprovado pela Comissão de Juristas.
Em conseqüência dessa louvável opção legislativa, e seguindo o ideal do processo sincrético que vem inspirando o movimento de
reformas do CPC — consistente na concentração de todas as funções jurisdicionais (de conhecimento, executiva e cautelar) em um único segmento processual —, o texto do Projeto
suprime o processo cautelar, enquanto relação
jurídica processual autônoma, fazendo com que
a postulação de tutela de urgência venha a ser
objeto do mesmo processo em que formulada a
pretensão principal. Evita-se, com isso, que uma
mesma lide seja objeto de processos distintos, o
que traz ganhos consideráveis para a economia
processual, ao se evitar a duplicação desnecessária de atos processuais.
No entanto, é no mínimo questionável a opção do Projeto em submeter a tutela de urgência
e a tutela da evidência a um mesmo regime jurídico, vez que o único traço que as aproxima
— a sumariedade da cognição — não tem força
bastante para justificar a junção de dois mecanismos tão díspares, no que concerne aos seus
pressupostos e à sua função.
Com efeito, cada uma das referidas técnicas processuais tem por escopo combater uma
específica situação de crise jurídica4, com suas
próprias peculiaridades. Em conseqüência, do
ponto de vista lógico e teleológico, não há como
sujeitá-las a um mesmo regime jurídico e a um
mesmo procedimento. Aliás, basta uma leitura
minimamente atenta do texto do Projeto 166

4

Assim entendida a situação da vida lamentada por
aquele que vem a juízo pedir a tutela jurisdicional
(Dinamarco, 2004, p. 149).
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para se perceber que algumas peculiaridades
procedimentais próprias da tutela de urgência
são absolutamente inaproveitáveis para a tutela
da evidência. É o que se verá com mais detalhes
adiante. Por ora, basta dizer que muitos dos dispositivos contidos nos capítulos referentes às
disposições gerais e ao procedimento do Título
IX, que tem o nomen juris “tutela de urgência
e tutela da evidência” são, em verdade, logicamente inaplicáveis à tutela da evidência.

4.2 Requisitos da tutela de urgência
Não inova o Projeto quanto aos requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência.
Continua a se exigir, no art. 283 do diploma, o
fumus boni juris — ali traduzido pela expressão
“plausibilidade do direito” —, e o periculum in
mora, ou seja, “a demonstração de risco de dano
irreparável ou de difícil reparação”.
Optou a Comissão, todavia, por uniformizar os requisitos da tutela de urgência, seja ela
cautelar ou satisfativa. Com isso, não haverá
mais lugar para o entendimento de que a tutela
de urgência satisfativa, porquanto mais gravosa
ao patrimônio jurídico da parte contrária, exigiria um grau de verossimilhança maior do aquele
necessário à concessão da tutela cautelar (v.g.,
Lopes, 2001, p. 50-60).
Andou bem o Projeto. Se uma de suas linhas de atuação é, como dito em sua Exposição
de Motivos, “resolver problemas”, estabelecer
requisitos diferentes para as tutelas de urgência
satisfativa e cautelar abriria espaço para o retorno das infindáveis e bizantinas discussões sobre
a natureza da medida de urgência requerida no
caso concreto, o que, desde a introdução, pela
Lei nº 10.444/02, do § 7º, ao art. 273, do CPC,
vem se tentando eliminar.
Ademais, o grau de probabilidade do direito, a autorizar a tutela de urgência, deve ser aferido não de acordo com a natureza da medida,
se cautelar ou satisfativa, e sim de forma inversamente proporcional á gravidade do periculum
que se quer evitar. Significa dizer, quanto maior

e mais grave o risco de lesão ao direito da parte,
menor deve ser a exigência do julgador quanto à
verossimilhança das alegações.
É o que deflui, por exemplo, da lição de CÃMARA (2008, p. 65), que, ao discorrer sobre os
requisitos para a concessão de medida liminar
em ação cautelar — autorizada quando a urgência é de tal gravidade que a próprio tempo
necessário à citação do requerido poderá acarretar a concretização do dano (CPC, art. 804),
salientou que se exige “não o fumus boni juris,
mas uma fumaça de fumus boni juris”, ou seja,
um grau menor de plausibilidade, por conta da
acentuada urgência.

4.3 Pressupostos da tutela da evidência
A tutela da evidência dispensa, como o
nome está a sugerir, a demonstração de risco de
dano irreparável ou de difícil reparação, sendo
cabível quando: “I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do requerido; II – um ou mais dos
pedidos cumulados ou parcela deles monstrar-se incontroverso, caso em que a solução será
definitiva; III – a inicial for instruída com prova
documental irrefutável do direito alegado pelo
autor a que o réu não oponha prova inequívoca;
ou IV – a matéria for unicamente de direito e
houver jurisprudência firmada em julgamento
de casos repetitivos ou súmula vinculante” (art.
285). Outrossim, segundo o parágrafo único do
art. 285 do Projeto, caberá também a tutela da
evidência nos casos de pedido reipersecutório
de bem sujeito a depósito legal ou convencional,
quando houver prova documental do depósito.
As duas primeiras hipóteses do art. 285 já
constam do art. 273 (inc. II e § 6º), dispensando maiores comentários. Anote-se, apenas, que,
adotando a orientação preconizada por parte
da doutrina (DIDIER JR. et alli, 2007. p. 578),
previu o Projeto que, no caso de incontrovérsia
parcial, a concessão da tutela da evidência, ainda
que venha a ser objeto de decisão interlocutória, corresponderá à solução definitiva do litígio,
73
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sendo apta, portanto, a produzir coisa julgada
material.
A terceira hipótese elencada no art. 285 do
Projeto, por seu turno, positiva a idéia da distribuição do ônus do tempo no processo (MARINONI, 2000, p. 144), pois, se o autor traz aos
autos prova robusta — que o texto, em exagero
lingüístico, prefere chamar de “irrefutável” —
de seu direito, mesmo que não haja risco de lesão, não parece correto fazê-lo aguardar o fim
do processo, com a observância de todas as suas
fases, para só então obter a tutela de um direito
que transparece evidente.
Assim, para que o autor, que muito provavelmente tem razão, não venha a ser penalizado com a demora do processo, imputa-se ao
demandado o ônus de trazer prova inequívoca
capaz de refutar a prova aparentemente irrefutável apresentada pelo demandante, sob pena
de, não o fazendo, ser aquele direito tutelado
imediatamente, ainda que de forma provisória,
e sem prejuízo da continuidade da instrução,
quando, então, terá o réu nova oportunidade de
demonstrar ser o verdadeiro titular do interesse
juridicamente tutelado.
A hipótese se assemelha à técnica da condenação com reserva da exceção substancial indireta, sobre a qual já discorreu MARINONI em
outra obra (1999, p. 33), salientando que:
Se incumbe ao autor provar o que afirma,
uma vez provado (ou incontroverso) o
fato constitutivo, não há motivo para ele
ter que esperar o tempo necessário para
o réu provar o que alega, especialmente
porque este pode se valer da exceção substancial indireta apenas para protelar a realização do direito afirmado pelo autor. A
técnica da condenação com reserva da exceção permite ao juiz, com base na prova
do fato constitutivo, antecipar a realização
do direito, deixando à fase processual sucessiva a cognição da exceção apresentada
pelo réu. É claro que tal antecipação tem
eficácia imediata, sendo esta última resolutivamente condicionada ao acolhimento
da exceção.
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Por fim, a quarta hipótese que autoriza
a tutela sumária da evidência trata de pedido
fundado em matéria unicamente de direito, já
sedimentada em jurisprudência firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante, no mesmo sentido da tese jurídica exposta na petição inicial. Seria o caso, por
exemplo, de julgamento de recurso repetitivo,
em que o tribunal superior venha a assentar que
determinado tributo é inconstitucional ou que
não incide em certa hipótese. Postula o contribuinte, então, em caráter liminar, a repetição do
que recolheu a esse título ou a suspensão da exigibilidade do tributo. A repetição por certo não
seria possível, não porque não exista urgência,
já que esta não é perquirida no exame da tutela
da evidência, e sim em virtude do óbice do art.
100, § 5º, da CF/88, que exige sentença transitada em julgado para a inclusão no orçamento
das verbas necessárias ao pagamento de condenações da Fazenda Pública. Mas a suspensão da
exigibilidade do tributo, no caso, seria de rigor,
face à uniformização da jurisprudência favorável à tese do autor, pouco importando que se
demonstre ou não a exigência de risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.

4.4 Tutela sumária antecedente e tutela
sumária incidental
Segundo o art. 277 do Projeto de Lei 166, “a
tutela de urgência e a tutela da evidência podem
ser requeridas antes ou no curso do procedimento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou satisfativa”.
Que a tutela sumária de urgência possa ser
requerida antes de formulado o pedido principal, concebe-se facilmente, vez que há casos em
que a iminência do risco a que se encontra submetido o direito da parte — ou o resultado útil
do processo, para quem se apega a essa sutil distinção entre as subespécies de tutela de urgência
(CÂMARA, 2008, p. 36) — não permite que se
apresente, de imediato, uma petição inicial contendo uma completa fundamentação fática e ju-
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rídica do pedido, ou a sua instrução com todas
as provas documentais necessárias ao julgamento do feito.
Contudo, não deixa de causar perplexidade que se cogite do requerimento de uma tutela sumária da evidência antes da postulação
principal. Ora, se não há uma situação de risco
a ser prontamente enfrentada pelo Estado-juiz,
é de se perguntar o que levará alguém a, antes
de formular o pedido principal, requerer o mesmo bem da vida em petição autônoma, gerando
uma inaceitável — do ponto de vista da economia processual — duplicidade de atos procedimentais, a exemplo da dupla citação da parte
contrária, sendo a primeira apenas para contestar o pedido de tutela sumária, e a segunda para
contestar o pedido principal.
Ademais, dentre as quatro hipóteses normativas contidas no Projeto que autorizam a
outorga da tutela da evidência (art. 285), as três
primeiras — abuso do direito de defesa, incontrovérsia parcial e não-apresentação de contraprova — somente podem se concretizar após o
decurso do prazo de defesa em face do pedido
principal. Lamentavelmente, fica a impressão de
que a pressa em concluir os trabalhos, face ao
no diminuto prazo concedido pela Presidência
do Senado Federal, fez com que a Comissão não
atentasse que a tutela sumária da evidência em
caráter antecedente é um absurdo lógico.
Nota-se, por outro lado, que a redação do
art. 286 contraria a letra do art. 277 do Projeto,
no que este positiva a possibilidade de se conceder tutela da evidência em caráter antecedente,
pois prescreve aquele dispositivo que “a petição
inicial da medida requerida em caráter antecedente indicará a lide, seu fundamento e a exposição sumária do direito ameaçado e do receio
de lesão”. Ora, se há necessidade de, na petição
inicial da tutela sumária antecedente, expor o
receio de lesão ao direito ameaçado, é porque se
está diante de um pleito de tutela de urgência, e
não de tutela da evidência...

4.5 Medida liminar
Independentemente de qualquer previsão
legal expressa, basta, para autorizar a concessão
de medida liminar inaudita altera pars, o enunciado do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), que seria
uma vã promessa, caso não pudesse o Judiciário
agir preventivamente, inclusive antes mesmo da
citação, em casos de acentuada urgência, para
evitar a concretização de uma ameaça de lesão a
direito (BEDAQUE, 2001, p. 81-87).
De qualquer sorte, para que não restem
dúvidas sobre a possibilidade de se prover, em
casos de acentuada urgência, antes da oitiva da
parte contrária, prescreve o art. 9º do Projeto
que “não se proferirá sentença ou decisão contra
uma das partes sem que esta seja previamente
ouvida, salvo se se tratar de medida de urgência
ou concedida a fim de evitar o perecimento do
direito”.
Extrai-se ainda do texto acima transcrito, o
caráter absolutamente excepcional das liminares
inaudita altera pars, porquanto somente justificáveis quando a urgência for de tal forma acentuada — a urgência urgentíssima, no linguajar
do foro —, que mesmo o aguardo da citação da
parte contrária poderá acarretar a deterioração
ou o perecimento do direito. Se bem percebida
essa circunstância, poder-se-á, quem sabe, frear
a tendência forense à prodigalização das medidas liminares, mesmo em casos em que a urgência não seja tão premente a ponto de autorizar a
postergação do contraditório.

4.6 Procedimento
Uma vez eliminado o processo autônomo
para o exercício da função jurisdicional cautelar, concebeu o Projeto 166 um procedimento
bastante singelo para se requerer em juízo a tutela de urgência.
Como se lê do art. 286 do Projeto, no caso
das medidas de urgência antecedentes, o procedimento será instaurado por uma petição inicial,
na qual se indicará a lide e seu fundamento, a ex75
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posição sumária do direito ameaçado e o receio
de lesão. Recebida que seja esta petição inicial —
se não for o caso de emenda (art.305), indeferimento (art. 315), ou mesmo de rejeição liminar
do pedido (art. 317, notadamente o inciso III) —,
será o réu citado para, em cinco dias — contados
apenas os dias úteis (arts. 174 e 236) — contestar
apenas o requerimento de medida de urgência.
Na contestação, além de poder argüir as
questões preliminares elencadas no art. 338, poderá o réu formular pedido contraposto de medida de urgência em seu favor, conforme faculta
o art. 337 do Projeto.
Caso não haja contestação, incide o efeito
material da revelia, é dizer, serão presumidos
verdadeiros os fatos alegados pelo requerente da
medida de urgência, cabendo ao juiz, então, em
cinco dias, proferir decisão — e não sentença (art.
288) — impugnável por agravo de instrumento
(art. 279, parágrafo único). Havendo contestação,
decidirá o juiz em igual prazo, ou, se necessário
for, designará audiência de instrução e, logo em
seguida, proferia sua decisão a respeito do requerimento de medida de urgência (art. 288, § 1º).
Uma vez concedida a medida de urgência,
seja liminarmente, seja após a contestação, caberá à parte que a requereu apresentar, nos mesmos autos e independentemente do pagamento
de novas custas processuais, o pedido principal,
no prazo de um mês ou em outro que o juiz fixar
(art. 289).
Após a apresentação do pedido principal,
ocorrerá uma transmutação do objeto do processo, que deixa de ser o requerimento de medida de urgência e passa a consistir no pleito de
índole satisfativa. Segue-se, então, a partir daí,
o procedimento adequado a esse novo pedido,
com nova citação do réu para contestá-lo.
Registre-se, por fim, que aos requerimentos
de medidas de urgência incidentais, aplica-se,
no que couber, o mesmo procedimento previsto
para as medidas antecedentes, como consta do
art. 294, parágrafo único, do Projeto, salvo em
relação à estabilização dos efeitos da medida de
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urgência não contestada (art. 295), assunto que
será visto mais adiante.

4.7 Possibilidade de se conceder medida de
urgência de ofício
Como se lê do art. 284 do Projeto, permite-se ao juiz conceder medida de urgência de ofício, inclusive em situações excepcionais não previstas em lei. Como o dispositivo não restringe,
a atuação oficiosa do juiz poderá se dar tanto no
caso de medidas cautelares quanto de medidas
antecipatórias. Assim, caso aprovado o Projeto,
cairá por terra a orientação hoje predominante,
quanto à impossibilidade de se conceder tutela
antecipada de ofício (ZAVASCKI, 2000, p. 103)
— mesmo porque o art. 273 do CPC vigente exige expressamente o “requerimento da parte”.
Por certo, entendeu a Comissão que a precípua função pública — de instrumento à efetividade do processo — que se faz presente na
tutela cautelar — e que autorizou o legislador a
romper o dogma da inércia da jurisdição, permitindo a sua concessão ex officio (CPC, art.
791) —, também caracteriza a tutela de urgência satisfativa, razão pela qual esta também seria
passível de concessão de ofício, o que, de resto,
já era admitido, ainda que em caráter excepcional, por parte da doutrina (BEDAQUE, 2001, p.
372-373).
No entanto, a concessão de ofício de tutela
de urgência deverá observar a regra geral do art.
10 do Projeto, segundo a qual “o juiz não pode
decidir, em grau algum de jurisdição, com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha
dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha
que decidir de ofício”.
É certo, todavia, que, quando a oportunização de manifestação à parte puder acarretar
a consumação ou o agravamento do risco de
lesão, não se pode deixar de facultar ao julgador a imediata concessão de ofício da medida
de urgência, por isso que, em tais situações, a
postergação da concessão da medida para após
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a manifestação das partes poderá torná-la inútil,
acarretando, por conseqüência, a inefetividade
do futuro provimento jurisdicional de mérito.
Assim, naqueles mesmos casos de premente
urgência que autorizam a concessão de medida
liminar inaudita altera pars (art. 9º do Projeto),
poderá o julgador conceder, liminarmente, medida de urgência ex officio.

4.8 A estabilização da medida e a dispensa de
apresentação do pedido principal
Dessume-se dos arts. 288, § 2º e 289, § 2º, do
Projeto, que, se concedida a medida de urgência
liminarmente, e o requerido não a impugná-la
no prazo do art. 287, a apresentação do pedido
principal será dispensada e o processo será extinto, por sentença, sem prejuízo da manutenção da
plena eficácia da medida, até que, em outro processo, venha a ser revogada (art. 293).
À primeira vista, a não-apresentação do pedido principal somente parece fazer sentido quando a medida liminar inaudita altera pars possuir
natureza satisfativa, por isso que, sendo ela meramente acautelatória, certamente a parte que a
requereu não se contentará com a insuficiente
resposta jurisdicional, já que seu direito não foi
reconhecido, nem muito menos satisfeito.
Nada obstante, talvez porque sabedores da
tênue distinção entre as espécies de tutela de
urgência, os integrantes da Comissão tenham
optado por dispensar a apresentação de pedido
principal tanto para os casos de medida liminar
satisfativa, quanto para as hipóteses de medida
liminar cautelar efetivada e não impugnada.
A outra opção, consistente em exigir a apresentação do pedido principal, quando a liminar
for meramente acautelatória — dispensando-o
apenas em caso de medida satisfativa —, por certo acabaria ensejando o ressurgimento da infindável discussão a respeito da natureza da medida
concedida no caso concreto, o que contrariaria o
proclamado propósito da Comissão de Juristas
de, antes de tudo, “resolver problemas”.

Assim, a estabilização dos efeitos da medida
de urgência para além do processo em que concedida ocorrerá tanto nos casos de medida satisfativa quanto nos casos de medida cautelar. Vale
notar, todavia, que a apresentação do pedido
principal será desnecessária nesses casos, como
se lê § 2º do art. 289, mas não será vedada. Logo,
se a parte considera que a medida concedida não
é suficiente para a tutela jurisdicional que pretendia obter, nada impede que apresente o pedido
principal naquele mesmo processo, no prazo do
caput do dispositivo. E, se não o fizer, embora o
processo venha a ser extinto, poderá a parte, no
legítimo exercício de seu direito constitucional
de ação, propor uma nova demanda, discutindo
o direito material satisfeito antecipadamente ou
acautelado, consoante letra do § 3º do art. 289 do
Projeto.
Importa salientar, ademais, que, muito embora os arts. 288, § 2º, e 289, § 2º, somente se
refiram expressamente à falta de impugnação à
“medida liminar” efetivada como hipótese autorizadora da dispensa de apresentação do pedido
principal, não há nenhuma razão para que a mesma conseqüência não decorra dos casos em que a
medida de urgência seja concedida não liminarmente, e sim ao final do procedimento próprio
da tutela sumária.
Com efeito, concedida a medida de urgência
liminarmente ou após o decurso in albis do prazo de defesa, a falta de contestação, em qualquer
caso, evidencia o desinteresse do requerido, ensejando, assim, a estabilização da medida de urgência, e a conservação da sua eficácia, mesmo com a
extinção do processo, dispensada a apresentação
do pedido principal. Restará ao requerido, então,
caso queira fazer cessar a eficácia da medida de
urgência, ingressar com ação discutindo o direito
resguardado pela medida de urgência, e, em caráter antecedente ou incidental, postular a revogação da medida (arts. 289, § 3º, e 293).
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4.9 Competência
Nenhuma novidade no Projeto quanto á
competência para a deliberação sobre as tutelas
sumárias em primeiro grau de jurisdição, ou em
causas de competência originária dos tribunais.
Na mesma trilha do que dispõe o art. 800, caput,
do CPC vigente, prevê o Projeto de Lei 166 que
“a tutela de urgência e a tutela da evidência serão requeridas ao juiz da causa e, quando antecedentes, ao juízo competente para conhecer do
pedido principal” (art. 280).
Inova, todavia, o Projeto, no que concerne
à competência para apreciar pedidos de tutela
sumária quando a causa se encontra em grau de
recurso. Vale lembrar que, segundo o art. 800,
parágrafo único, do CPC, após a interposição de
recurso contra o provimento jurisdicional que
extinguiu o processo em primeiro grau de jurisdição, as medidas cautelares referentes a esse
processo deverão ser requeridas diretamente à
instância recursal. Tem-se, pois, que na disciplina atual, basta que haja a interposição de recurso — mesmo que este não tenha ainda passado pelo crivo da admissibilidade —, para que
a competência para deliberar sobre medidas de
urgência seja transferida ao tribunal.
Diversamente, prevê o parágrafo único do
art. 280 do Projeto 166 que, em havendo recurso pendente, a medida de urgência deverá ser
requerida diretamente ao tribunal. A expressão
“recurso pendente” sinaliza que a competência
da instância recursal para deliberar sobre medidas de urgência firma-se quando o recurso já
tiver ultrapassado o crivo da admissibilidade —
que passa a ser também da competência do próprio tribunal, nos termos do at. 926 do Projeto
—, estando pendente de julgamento. Daí se segue que, na sistemática do Projeto 166, enquanto os autos não tiverem subido ao tribunal, subsistirá a competência do juízo de origem para
apreciar requerimentos de medidas de urgência
Decerto não haverá que se falar em exaurimento do ofício judicante com a prolação de
sentença ou de violação ao princípio da inaltera78

bilidade da sentença. Quanto ao primeiro, sabe-se que se trata de dogma já superado, como se
percebe da nova redação do art. 462 do CPC,
que não mais averba que, com a publicação da
sentença, o juiz acaba a sua função jurisdicional, haja vista que essa função deve continuar
a ser exercida para a prática de atos executivos
da chamada fase processual de cumprimento de
sentença, e também, pela proposta do Projeto,
para a prática de atos pertinentes à tutela sumária.
Já quanto ao princípio da inalterabilidade
da sentença, é certo que, ao conceder uma tutela sumária posteriormente ao ato sentencial,
não estará o juízo o alterando, já que se tratará
de um novo provimento jurisdicional, sujeito a
requisitos próprios, diversos daqueles referentes
à deliberação sobre o pedido principal, e impugnável por recurso específico (art. 279, parágrafo
único).

4.10 A eficácia da medida de urgência no
tempo
Uma vez concedida a medida de urgência,
cautelar ou satisfativa, a regra geral é que seus
efeitos perdurarão até o trânsito em julgado da
sentença que acolher o pedido principal, salvo
se for revogada, por ter se verificado que seus
pressupostos não mais se fazem presentes, conforme dicção do art. 290 do Projeto.
Outrossim, ainda que não formulado o pedido principal, nas hipóteses já mencionadas de
revelia ou de falta de impugnação específica em
relação à medida liminar, a medida de urgência
concedida protrairá seus efeitos no tempo indefinidamente, até que, em outro processo — já
que aquele em que concedida será extinto (art.
288, § 2º) —, iniciado por qualquer das partes,
venha a ser revogada (arts. 289, § 3º e 293).
Por fim, seguindo o entendimento doutrinário predominante, consigna o art. 293 que a
decisão que concede tutela de urgência “não fará
coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos
efeitos só será afastada por decisão que a revo-
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gar, proferida em ação ajuizada por uma das
partes”.

4.11 Cessação da eficácia da medida de
urgência
Cessa a eficácia da medida de urgência nas
hipóteses elencadas no art. 291 do Projeto, quais
sejam: a) não apresentação do pedido principal
no prazo previsto no art. 289; b) não efetivação
da medida, por desídia da parte requerente, no
prazo de um mês; e c) improcedência do pedido
principal, ou extinção do processo em que formulado este pedido, sem resolução do mérito.
Em todos esses casos, não será possível formular novo requerimento de medida de urgência, salvo se por novo fundamento (art. 291, parágrafo único).
Vale atentar, no entanto, para a imperfeita
redação do caput do art. 291, que dá a entender
que a cessação da eficácia da medida de urgência, nas hipóteses que relaciona, somente ocorre
quando se tratar de medida concedida em caráter antecedente. Ora, não há nenhuma razão
para afastar da incidência dos incisos II e III do
dispositivo em questão as medidas concedidas
em caráter incidente. Imagine-se, por exemplo,
que, após a propositura da ação em que formulado o pedido principal, venha o demandante requerer, no mesmo processo, uma medida
de urgência, concedida pelo juiz por decisão
interlocutória. Posteriormente, por ocasião
da sentença, o juiz acaba por rejeitar o pedido
principal. Porque motivo a medida de urgência incidental continuará a surtir efeito se, caso
fosse a mesma medida concedida em caráter
antecedente, sua eficácia cessaria? À evidência,
o discrímen revela-se destituído de mínima razoabilidade.
Tem-se, ainda, que a rejeição do pedido
principal será causa suficiente para fazer cessar,
ipso jure, a eficácia da medida de urgência, mesmo que haja interposição do recurso contra tal
sentença de improcedência, haja vista que, segundo o Projeto, os recursos, via de regra, não

impedem a eficácia da decisão recorrida (art.
908).

5

Conclusões
É bastante questionável a opção legislativa
pela elaboração de um novo código de processo
civil, ao invés de finalizar o processo de aperfeiçoamento da legislação processual, iniciado há
duas décadas. Ademais, o exíguo prazo de que
dispôs a Comissão de Juristas para concluir o
texto do anteprojeto de lei comprometeu a qualidade de seus trabalhos, fazendo que o texto
submetido à apreciação do Legislativo apresentasse visíveis equívocos e lacunas, como visto
acima.
Mas não há como negar que o Projeto traz
algumas propostas positivas, que merecem, no
mínimo, serem discutidas. Uma delas diz respeito à uniformização do regime jurídico das
tutelas de urgência, seja ela satisfativa ou cautelar, o que tenderá, se aprovado for, a abolir do
processo discussões estéreis sobre a natureza da
medida, contribuindo para torná-lo um instrumento mais efetivo e célere para a proteção dos
direitos.
No entanto, não parece fazer sentido a uniformização da disciplina da tutela de urgência e
da tutela da evidência, tendo em vista a diversidade de seus pressupostos. Espera-se que, no
curso do processo legislativo, possa esse e outros equívocos serem sanados, para que o nobre
intento da Comissão de evitar o surgimento de
“questões evitáveis (= pontos que geram polêmica e atraem a atenção dos magistrados) que
subtraem indevidamente a atenção do operador
do direito)”, como consta da Exposição de Motivos do Projeto, não fique muito distante de ser
alcançado.
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Extensão da autoridade da coisa julgada a terceiros juridicamente
interessados
Juiz federal substituto Fernando Cleber de Araújo Gomes

Calcado no princípio da segurança jurídica,
o instituto da coisa julgada figura entre aqueles
que a Constituição brasileira de 1988 imuniza
contra os efeitos de lei superveniente, consagrando como garantia fundamental que:
Art. 5°. (...) XXXVI – a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada.

Tendo assumido a tarefa de aplicar a lei para
solucionar controvérsias que lhe são submetidas
à apreciação, valendo-se de um processo informado pela oportunidade de cotejo dos argumentos apresentados pelas partes litigantes, o
Estado confere aos provimentos judiciais vocação de pacificar em caráter definitivo e imutável
as questões de fato e de direito objeto de decisão.
A inspirá-lo, estão dois fundamentos em especial. O primeiro, de ordem política, é viabilizar
que, após o manejo dos recursos próprios para
lograr a reforma de um julgamento ou o transcurso in albis dos prazos para sua interposição,
haja um ponto final consagrando a certeza da
solução que, bem ou mal, se deu a cada caso, a
fim de estabilizar a situação jurídica concernente a bens ou pessoas, quando não a ambos. O
segundo, de ordem jurídica, consiste em realçar, conforme argutamente teorizou Francesco
Carnelutti1, a imperatividade do ato decisório
estatal que exprime, no plano concreto, uma
declaração de certeza que adere a um comando
preexistente da lei, de modo a suplementá-lo.
Pode ocorrer de o julgado (sentença ou
acórdão) se tornar imodificável, ante a preclusão
dos recursos, dentro do processo no qual fora

1

Francesco Carnelutti, apud SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil, 6. ed., v.
IV. Rio de Janeiro, Forense, 1994, p. 431-432.

proferido. Ter-se-á, nessa hipótese, a configuração da denominada “coisa julgada formal”. Esta,
embora impeça a reforma do ato decisório no
bojo da mesma relação processual em que veio
a lume, não exclui a possibilidade de haver novo
exame da controvérsia, pelo mesmo órgão julgador ou por outro, em processo diverso. Para
tanto, é mister demonstrar que obstáculos de
ordem processual (v.g., ausência de interesse de
agir, ilegitimidade para a causa, inépcia da petição inicial) foram adequadamente removidos,
viabilizando a incursão no mérito da demanda.
O mais impactante e prenhe de significação, porém, é quando a sentença ou acórdão adquire
imutabilidade não apenas como ato jurídico
processual, mas também no que respeita ao conteúdo em si mesmo considerado, de modo que
os efeitos dele advindos não mais sejam passíveis de reexame, no mesmo ou em outro processo, por nenhum órgão julgador, monocrático
ou colegiado, de instância ordinária ou especial. Verifica-se, em tal situação, o fenômeno da
“coisa julgada material”, responsável por atribuir força de lei a cada tópico da controvérsia
objeto de resolução judicial quanto ao mérito,
não mais atacável por recurso, tampouco por lei
superveniente. Convém reproduzir a respeito o
abalizado magistério de Moacyr Amaral Santos:
A vontade da lei, que se contém no comando emergente da sentença, e que corresponde à expressão da vontade do Estado de regular concreta e definitivamente o
caso decidido, se tornou indiscutível, imutável, no mesmo ou em outro processo. O
comando emergente da sentença, tornado
imutável, adquire autoridade de coisa julgada, a impedir que a relação de direito
material decidida, entre as mesmas partes,
seja examinada e decidida no mesmo processo ou em outro processo, pelo mesmo ou
por outro juiz ou tribunal. Assim, se fala
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em coisa julgada material ou substancial,
como autoridade da coisa julgada. A coisa
julgada tem força de lei.2 (original grifado)

Lê-se do Projeto de Lei do Senado n. 166,
2010, que visa à instituição de um novo Código
de Processo Civil brasileiro, a seguinte referência à coisa julgada material:

de dos fatos, estabelecida como fundamento da
sentença” ou do acórdão.
Objetando ao que considera ser uma excessiva limitação do espectro objetivo da coisa
julgada, Humberto Theodoro Júnior faz ponderação digna de destaque:
Para o entendimento acolhido, também,
pela jurisprudência, mesmo a causa petendi, configuradora de questão enfrentada
e dirimida pela sentença, só faz coisa julgada em conjunto com o pedido, ou seja,
como elemento da situação jurídica definida pelo dispositivo. Não é possível, por
isso, isolar o fundamento, para, em contexto diverso do que foi objeto da decisão
judicial, atribuir-lhe a indiscutibilidade
própria da res iudicata. Em outros termos:
o fato jurídico que serviu de motivo para
a sentença só não pode ser novamente discutido em juízo se a nova pretensão conduzir a um resultado que anule, reduza ou
modifique a situação jurídica acobertada
pela sentença.
Se, todavia, o mesmo fundamento for invocado, em processo superveniente, para
sustentar pedido diverso do anteriormente decidido, não se deparará com o embaraço da res iudicata, de maneira que o
novo julgamento poderá até mesmo interpretar a antiga causa petendi de maneira
diferente.4

Art. 483. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a sentença não mais sujeita a
recurso.

Sob o aspecto objetivo, a cobertura da autoridade de res iudicata não abarca a integralidade
do julgamento. Ecoando tendência de “estreitamento dos limites objetivos da coisa julgada”3,
o legislador brasileiro fez opção explícita por
restringir a imutabilidade e a indiscutibilidade à
parte dispositiva da sentença ou acórdão.
A propósito, calha ressaltar que a expressão “parte dispositiva” não diz respeito somente
àquilo que consta no final do ato decisório. Com
efeito, se o órgão julgador, em qualquer outro
ponto do ato decisório proferido com vistas a
estabelecer o desfecho da lide que está sob sua
análise, provê sobre um ou mais pedidos formulados pela parte, assentando em caráter principaliter tantum o direito aplicável à espécie, o
respectivo provimento, seja qual for sua localização, apresenta também aptidão para se tornar
imutável e indiscutível.
Tem-se, pois, diante desse contexto, que
dois componentes da estrutura do julgamento
jamais produzirão coisa julgada segundo a sistemática consagrada no art. 469 do CPC editado em janeiro de 1973: a) a motivação, mesmo
quando importante “para determinar o alcance
da parte dispositiva da sentença”; b) “a verda-

Comentários ao Código de Processo Civil, 6. ed., v. IV.
Rio de Janeiro, Forense, 1994, p. 425.
3
PIMENTEL, Wellington Moreira. Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. III, 1975, p. 561-562.

Ademais, é de assinalar que um terceiro
componente, respeitante à “questão prejudicial”,
vale dizer, a um ponto controvertido de direito
material suscetível de veiculação em ação autônoma, em princípio também não transita em
julgado. Mas pode vir a transitar se a parte interessada em resolvê-la formular requerimento
com essa específica finalidade, sendo necessário
haver competência ratione materiae do órgão
julgador que sobre ela for instado a deliberar e
que se revele como um “pressuposto necessário
para o julgamento da lide” (art. 470 do CPC).

2
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4

Redimensionamento da coisa julgada. Revista IOB de
Direito Civil e Processual Civil. São Paulo, v. 58, mar/
abr 2009, p. 51.
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Pelo projeto de novo Código de Processo
Civil apresentado ao Senado Federal em 2010,
a resolução de questões prejudiciais, quando
expressa no corpo no julgamento, é tida como
hábil a assumir caráter imperativo, em conjunto
com a questão principal. Eis o teor do dispositivo proposto:
Art. 484. A sentença que julgar total ou
parcialmente a lide tem força de lei nos
limites dos pedidos e das questões prejudiciais expressamente decididas. (sem grifos
no original)

No tocante aos destinatários, a autoridade da coisa julgada, compreendida como
qualidade que incide sobre os efeitos de um
julgamento, à guisa de “capa protetora”5,
para imunizá-los com perenidade — sem
com eles se confundir — de questionamentos futuros acerca do mérito decidido, observa uma regra de limitação. Ela se acha cristalizada na primeira parte de norma do vigente
estatuto processual, portando esta redação:

em atenção às garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa (CF/88, art. 5°, LIV e LV), que terceiros
sejam afetados pelo resultado definitivo de um
julgamento proferido sem a oportunidade de
sua participação. Mas é conveniente enfatizar
que essa limitação de alcance não diz respeito
aos prejuízos de fato, verificáveis na esfera patrimonial de terceiros, mas aos de natureza estritamente jurídica, como tais considerados aqueles
que colocam em situação de franco antagonismo dois direitos: de um lado, o proclamado
na sentença ou acórdão e não mais passível de
impugnação recursal; de outro, o invocado por
pessoa que não participou do processo.

Para melhor compreensão, registre-se o
exemplo dado por Moacyr Amaral Santos8,
com supedâneo nas categorias de terceiros
formuladas por Enrico Tullio Liebman, de
interesse que, por apresentar cunho meramente econômico, não legitima insurgência
contra provimento judicial revestido da autoridade de coisa julgada:

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.6

Assim, terceiros, credores do vencido na
ação de reivindicação, não poderão insurgir-se contra a sentença nesta proferida,
porque a sentença não lhes trouxe senão
prejuízo prático ou econômico. Não há
incompatibilidade entre o seu direito de
crédito e o direito declarado na sentença.

Sobre a distinção entre as duas modalidades de sujeitos referidas no dispositivo supra, aduz Cândido Rangel Dinamarco7:
Os vocábulos parte e terceiro, nesse texto,
são empregados em sentido puro, para designar aquele que esteve e aquele que não
esteve integrado à relação processual em
que foi dada a sentença.

O fundamento-mor para confinar o raio
de alcance subjetivo da coisa julgada é evitar,

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, v. III, 3.
ed., p. 304.
6
O projeto de novo Código de Processo Civil, apresentado em 2010, alberga preceito com idêntico teor,
contido no art. 487.
7
Op. cit., p. 317.
5

Na categoria dos “terceiros juridicamente
interessados”, detentores de legitimidade para
postular o afastamento do raio de alcance da
coisa julgada, calha referir a hipótese do inquilino que, demandado em ação de regresso pelo
fiador condenado por decisum passado em julgado a pagar aluguéis declarados inadimplidos,
sustenta ser titular de direito contraposto à pretensão regressiva: o de não ter nenhum débito
pendente com o locador, exibindo para tanto
documento demonstrativo de quitação fornecida pelo proprietário do bem em momento

8

Op. cit., p. 455.
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anterior ao da propositura da ação de cobrança
locatícia. Uma nova lide, veiculada em processo
autônomo, terá de ser resolvida para estabelecer
qual dos interesses jurídicos em conflito deve
prevalecer: o do fiador (de exercer o direito de
regresso) ou do inquilino (de confirmar a validade da quitação recebida).
Situações há, entretanto, em que a extensão
subjetiva da autoridade da coisa julgada material excepcionalmente tem lugar, acarretando
reflexos diretos na esfera jurídica de terceiros.
Cabe referir, de saída, a pessoa ou o conjunto de pessoas que está na qualidade de sucessor
de quem foi parte, no polo ativo ou passivo, de
uma causa cujo mérito fora dirimido por provimento judicial não mais passível de recurso.
A parte dispositiva desse provimento terá de ser
acatada também pelo sucessor. Daí por que lhe
é negada a oportunidade de discutir ou modificar resolução atinente a um bem que se tornou
objeto de litígio quando ainda se encontrava
em poder de outrem, vale dizer, da pessoa do
sucedido. A respeito de quem ocupa a posição
jurídica de sucessor, leciona Cândido Rangel
Dinamarco:
Os sucessores mortis causa consideram-se projeções da personalidade do falecido, de modo que, não estando mais este
aqui neste mundo para gozar de direitos
ou cumprir obrigações, a eles toca assumir a posição antes assumida pela parte
que veio a falecer. Os sucessores a título
individual recebem os bens ou direitos na
situação em que se encontravam, inclusive
a de litigiosidade, por determinação legal
(...) É portanto natural que todos os sucessores recebam sobre sua esfera de direitos,
na medida da sucessão, a eficácia da coisa
julgada material produzida entre os que
foram partes no processo.9

Outra situação denotadora da extensão ultra partes da autoridade da coisa julgada ocorre
com a solidariedade ativa (pluralidade de credo-

9

84

Op. cit., p. 321-322.

res), no âmbito das obrigações. Com efeito, extrai-se do Código Civil editado em 10 de janeiro
de 2002 preceito nestes termos redigido:
Art. 274. O julgamento contrário a um dos
credores solidários não atinge os demais; o
julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que o obteve. (sem grifos no original)

A previsão normativa consagra uma expansão de julgamento secundum eventum litis. A
significar que se a pretensão deduzida em juízo
por um dos credores, “tout court”, for acolhida, objetivando, por exemplo, o pagamento da
dívida, os demais cocredores terão direito de
participar do rateio daquilo que for adimplido
pelo devedor demandado. Por outro lado, se
essa mesma pretensão de pagamento resultar
num julgamento definitivo de improcedência,
os cocredores que não figuraram no polo ativo da relação processual, nem foram instados a
nele figurar por meio da técnica interventiva do
iussu iudicis10, não estarão impedidos de propor
ação visando ao recebimento de crédito idêntico àquele cuja satisfação fora negada no bojo de
demanda da qual não participaram.
Em acréscimo ao rol das excepcionais situações de res iudicata atingindo a esfera de terceiros
juridicamente interessados, aponta-se o instituto
da substituição processual. Também designado
pela locução “legitimidade extraordinária”, esse
instituto oferece ensejo a que alguém (o substituto — parte em sentido formal), com suporte
em expressa determinação legal, ajuíze em nome

10

Sobre a intervenção iussu iudicis, Victor Aguiar Jardim de Amorim, invocando lição de Fredie Didier
Júnior, anota consistir no “ingresso de terceiro em
processo pendente por ordem do juiz, buscando-se,
dessa forma, minimizar os problemas do litisconsórcio facultativo unitário, cumprindo ao Magistrado determinar a intimação (e não citação) do possível litisconsorte, para, querendo, integrar a relação
processual.” (Dos limites subjetivos da eficácia da
coisa julgada. Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil. São Paulo, v. 64, mar/abr 2010, p. 94.)
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nes da coisa julgada que aí se produza,
porque do contrário, ao invés de se pacificar o conflito, se acabará por prolongá-lo ou acirrá-lo, ante a previsível prolação
de comandos judiciais diversos, senão já
contraditórios. Se na jurisdição singular
é compreensível que a coisa julgada haja
que se limitar aos que foram partes na lide;
que os legítimos contraditores sejam citados (pessoal ou fictamente), a fim de que
se sujeitem ao que afinal venha a ser julgado, podendo defender individualmente
seus interesses nos processos, tal contexto
não é aplicável às ações de finalidade coletiva, onde o bem tutelado é difuso e o
autor da ação não é o titular do interesse
objetivado, mas sim um seu representante institucional (uma associação ambientalista; o Ministério Público; um órgão
estatal).12

próprio demanda visando à salvaguarda de direito pertencente, ao menos em princípio, a outrem
(o substituído — parte em sentido material). O
escopo da iniciativa é, não raro, prestigiar a economia processual, mediante obtenção de julgamentos que elucidem uma ou mais questões de
direito material, com pendor para aquisição de
imutabilidade não restrita ao interesse de um
único indivíduo, mas de tantos quantos estejam
envoltos em quadro jurídico originariamente
comum na essência. A ilustrar a potencialidade
de vocação expansiva da coisa julgada está o manejo de ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores,
merecendo destaque preceitos contidos nas Leis
7.347/1985 e 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor), respectivamente:
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se
o pedido for julgado improcedente por
insuficiência de provas, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intentar outra
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata
este código, a sentença fará coisa julgada: (...) III - erga omnes, apenas no caso
de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do
art. 81.11

Pugnando pelo cabimento de atribuir amplitude erga omnes à coisa julgada gerada em
ações coletivas, Rodolfo de Camargo Mancuso
obtempera:
Não é difícil perceber que a ação civil pública, propiciando o aporte à Justiça de um
tal espectro de conflitos metaindividuais,
não pode ter mitigada a eficácia erga om-

11

Confira-se a redação do dispositivo ali citado: “Art.
81. (...) Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (...) III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.”

É mister frisar que, a exemplo do verificado
na seara da solidariedade ativa, a autoridade da
coisa julgada em ações coletivas tendo por objeto direitos individuais homogêneos somente
exsurge quando o julgamento é pela procedência do pedido formulado pelo substituto processual. Dito de outro modo: a imutabilidade
do pronunciamento judicial fica a depender
do desfecho dado à causa (secundum eventum
litis), motivo pelo qual só terá vez quando for
in utilibus, ou seja, para beneficiar terceiros
que, embora não tendo participado da relação
processual, são titulares de interesses jurídicos
de origem comum e essência coincidente com
aquele reconhecido pelo julgado não mais sujeito a impugnação recursal. Nessa diretriz é a
dicção de preceito contido no Código de Defesa
do Consumidor, in verbis:
Art. 103. (...) §2°. Na hipótese prevista no
inciso III [coisa julgada em ação coletiva
concernente a interesses individuais homogêneos], em caso de improcedência do
pedido, os interessados que não tiverem
intervindo no processo como litisconsortes

12

Ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais,
6. ed., p. 245.
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poderão propor ação de indenização a título individual. (sem grifos no original)

A sistemática de julgamento adotada em
relação a alguns recursos extraordinários ou especiais também milita em favor da flexibilização
da regra de que a autoridade da coisa julgada
material fica circunscrita a quem participou (ou
teve oportunidade de participar) de um litígio
definitivamente resolvido pelo Poder Judiciário.
Quer para benefício, quer para prejuízo, interesses jurídicos de terceiros podem, a nosso ver,
ficar nuclearmente afetados em virtude de acórdão transitado em julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, ao reconhecer a existência de
repercussão geral em questões constitucionais
submetidas a sua apreciação, o STF abre caminho para proferir julgamentos em recursos
extraordinários que, selecionados em meio à
miríade de impugnações fundadas em idêntica
controvérsia, conduzem a orientações de mérito cuja autoridade, resultante do trânsito em
julgado, será impositiva não apenas às partes
dos processos especificamente apreciados pela
Corte Suprema. Os terceiros que se encontrem
na mesma situação jurídica serão também beneficiados ou prejudicados, conforme o caso,
pelo conteúdo firmado nessas orientações. Em
outras palavras, a imutabilidade da parte dispositiva de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida é extensível a quem,
formalmente considerando, não foi parte do
processo onde produzida a coisa julgada material. Exatamente por isso, as decisões de outros
órgãos judiciais que divergirem da orientação
firmada pelo STF poderão ser cassadas ou reformadas liminarmente (art. 543-B, §4º, do CPC,
introduzido pela Lei 11.418/2006).
De igual modo, nas causas versando sobre
controvérsias de índole infraconstitucional, o
reconhecimento de que uma idêntica quaestio
iuris vem sendo torrencialmente repetida em
recursos especiais, confere ao STJ respaldo para
86

a prolação de julgamentos cujo dispositivo, uma
vez transitado em julgado, passa a constituir
orientação dotada de autoridade a ser estendida,
em prol ou em detrimento, dos terceiros com
interesse jurídico compreendido pelo objeto do
pronunciamento final emitido pela Corte constitucionalmente incumbida de harmonizar a
aplicação das leis federais. A vocação expansiva
da autoridade da coisa julgada constituída em
recurso especial processado sob a dinâmica de
recurso repetitivo é legitimada, aliás, pela intelecção advinda do art. 543-C, §7º, do CPC (introduzido pela Lei 11.672/2008), que determina,
em relação aos recursos especiais sobrestados
na origem, a denegação de seguimento na hipótese de julgado coincidente com a orientação
firmada pelo STJ ou o reexame pelo tribunal de
origem em caso de julgado divergente da linha
consagrada por ocasião do julgamento definitivo do recurso especial erigido em paradigma
por aquela Corte Superior.
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Código de Processo Civil: novo projeto, velhos erros
Juiz federal substituto Flávio Marcelo Sérvio Borges

A notícia da elaboração de um novo projeto
de Código de Processo Civil traz à tona certos
dados numéricos: em menos de um século é a
terceira codificação processual civil que surge,
revelando a média de um diploma dessa espécie
a cada 25 anos1.
A circunstância, a liada à edição de codificações outras, e a uma intensa atividade legislativa de normas as mais diversas, que contam
não raramente com a participação de juristas
nas respectivas comissões, poderia gerar a constatação de que já sabemos o que fazer, e o modo
de fazer. A repetição, como sucede em todas as
áreas, em produzir leis, levaria, ou deveria levar,
ao aprendizado da atividade.
Mas não é assim. E a leitura do anteprojeto
do CPC, e do ambiente em que se o está a editar,
revela mesmo que velhos erros se repetem.
As leis no país são feitas de afogadilho; não
há prévia reflexão, baseada em dados estatísticos, sobre a eficácia dos institutos, e que ajustes
mereceriam. Tudo é deduzido segundo a impressão individual de cada qual, algo que por
óbvio não parte de uma premissa segura, senão
de um voluntarismo que mais se aproxima de
uma escolha pessoal de vida, quando se está a
produzir, pasmem!, o instrumento de resolução
de conflitos civis.
Autores existem, em toada geral, que denunciam a nossa ausência de dados; o nosso
ranço de escassez de pesquisas. Assim também
o é na área jurídica, e com maior eloquência no
tema da política judiciária e do funcionamento
dos órgãos judiciais. Pois é impossível editar um
Código de Processo Civil, ao menos segundo os
mínimos padrões de exigência, sem o domínio

1

Na verdade, a contar de 1939, data da vigência do
primeiro CPC, agora que passamos dos 70 anos, e lá
se vem o terceiro Código.

da realidade do foro, das estatísticas e da eficácia das normas que permeiam a legislação ainda
em vigor. Para mudar, é preciso saber o quê, o
porquê e como.
Sucede que as primeiras notícias sobre o
Anteprojeto, e o texto mesmo até agora formatado, indicam essa completa ausência de saber
onde se pisa. E não basta, para dar uma roupagem de devido processo legal legislativo, montar
uma comissão com nomes eminentes2, como se
essas eminências tivessem o dom sobrenatural
de descobrir dados que não os temos. O Código, pois, corre o sério risco de não atender às
mínimas necessidades da mudança, antes se
tornando palco para a mera venda de livros, e
republicações de tudo o mais, proceder típico de
um provincianismo e de um amadorismo que
transparecem não largar o país.
Aliás, esse provincianismo fica bem evidenciado quando o que mais importa no projeto, e
já se está a percebê-lo, não é o conteúdo em si do
que se faz, mas o autor que o produz e a nomenclatura dos institutos que se lhe põem, algo que
adiante vai ficar perceptível.
E então, tanto melhor para aqueles que querem gravar o nome nos anais da historiagrafia
jurídica nacional, para os quais é suficiente a
vaidade pessoal; tanto pior para o restante das
gentes, andar de baixo ou andar de cima3.

Não que os membros da comissão não sejam profissionais respeitáveis. Longe disso, eles bem o são. Mas
fazer um bom trabalho, com a seriedade que o termo
exige, sem dados concretos, é objetivo improvável,
para não dizer impossível, de ser alcançado.
3
A costumeira distinção feita por Élio Gaspari, entre
o andar de baixo (a patuléia, a choldra, os pobres) e
o andar de cima (os homens de acesso ao Estado, os
ricos), aqui não tem lugar. Do jeito que as coisas caminham, todos perderão: os dois andares, o de baixo
e o de cima.
2
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José Carlos Barbosa Moreira de há muito
vem advertindo sobre essa sequência de erros
na criação e análise de institutos em geral, e
processuais em particular; erros cuja reiteração
beira a ignorância; e vem advertindo o processualista carioca sobre a necessidade da prévia
reflexão, segundo elementos reais, para só então
proceder-se a uma mudança legislativa. Faltam
pesquisas no país, sintoma que é óbice da edição
de um Código que vá refletir algum progresso.
Em trecho digno de reprodução, o autor4 se
manifestou assim:
A esta altura, vem-me a lembrança o começo de um poema que teve a sua época
de fama: “Ora (direis) ouvir estrelas? Certo perdeste o senso”5! Substituam o “ouvir
estrelas” por “desejar pesquisas”, e não me
admirarei se, aplicando o verso às presentes
elucubrações, começarem a suspeitar que
quem vai perdendo o senso é o autor desta
palestra. Estamos no Brasil, país onde um
cronista igualmente famoso em seu tempo
se comprazia em xingar de “idiotas da objetividade” todos aqueles que se atreviam
a pôr em dúvida a capacidade de arroubos
emocionais para refletir com justeza a realidade; país onde uma exclamação lançada
com suficiente força pulmonar vale mais
que mil demonstrações geométricas. Nossas convicções alimentam-se de impressões, não de argumentos; e se os fatos não
as confirmam, pior para os fatos ...

É penoso admitir, mas Barbosa Moreira
tem razão.
Vou centrar-me, de todo modo, no enfrentamento do Título IX do Anteprojeto do CPC,
alusivo ao tema da tutela de urgência, e também
ao que o texto chama de tutela de evidência6.

Publicado em Temas de Direito Processual Civil; 8ª
Série; ed. Saraiva; 2004; p. 87.
5
Prossegue o autor para dizer que, se necessário for, o
poema é de Olavo Bilac.
6
Mais não poderia ser feito, quer pela modéstia do
trabalho, em cuja dimensão não cabem grandes coisas, quer pela escassez de tempo.

4
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O Código ainda em vigor, o de 1973, previu
a divisão científica das três espécies de processo,
consoante o tipo de tutela visada. O processo de
conhecimento, para a declaração, constituição
e(ou) condenação de direitos; o de execução,
para a realização material do comando posto no
processo de conhecimento ou em título extrajudicial; e o cautelar, serviente à salvaguarda de
bens jurídicos: processo de proteção, que na origem não foi concebido para satisfação da prestação, mas apenas para assegurar que num futuro,
através de um outro feito, ela pudesse sê-lo.
Não se previu no modelo originário do Código atual um instituto que permitisse a própria
antecipação do provimento de mérito alusivo
ao processo de conhecimento. O que havia era
apenas uma cautelar, medida de urgência, cuja
natureza seria assecuratória, e não satisfativa7.
O Judiciário começou, então, a dar um caráter de satisfatividade às cautelares, ao argumento
de que, se assim não o fosse, direitos que já precisavam ser realizados apenas o seriam ao final do
processo, quando transitada em julgado a sentença, constatação a traduzir prejuízo ao litigante que possuísse razão, sobretudo quando autor.
Revelado esse estado de coisas, e para seguir
com a científica divisão de institutos, idéia mote
do CPC de 1973, o legislador reformista da década de 1990 surgiu com a chamada tutela antecipada. Aí cuida-se de uma medida de urgência
com o propósito declarado de antecipar o provimento final de mérito; não seria um instituto meramente assecuratório, mas em verdade
plenamente satisfativo. Passou-se a dividir entre autor e réu o ônus pela demora do processo,
obedecidos os requisitos de concessão postos no
art. 273 do Código.

7

Não custa referir que várias das medidas cautelares
previstas no CPC possuem sim um caráter satisfativo, pelo que prescindem de um processo posterior.
Mas não é dessa cautelar que aludo no texto; ao contrário, reporto-me à cautelar tradicional, concebida
apenas para a garantia de direitos, sem qualquer toque de satisfatividade.
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Sucedeu, contudo, e nem seria preciso qualquer genialidade para prevê-lo, a confusão entre a tutela antecipada e a medida cautelar. Fatos que alguns magistrados qualificavam como
típica antecipação, e que portanto ensejavam
um processo de conhecimento, outros o faziam
como medida cautelar, e pois alusiva a um processo cautelar. Emendas eram determinadas,
iniciais eram indeferidas; não se chegou ao consenso, até mesmo pela zona cinzenta que alguns
fenômenos produziam nesse enquadramento:
se tutela antecipada ou cautelar.
A solução a deu o legislador, conquanto
alguns magistrados já a viessem praticando:
previu-se, agora já nos anos 2000, a fungibilidade entre esses institutos. Pedido que fosse um,
quando o correto fosse o outro, o juiz faria o enquadramento, para apreciar a medida consoante
os requisitos pertinentes da medida de urgência
que se apresentava correta. E nisso não vai coisa diferente do que afirmar que da mihi factum
dabo tibi ius.
O problema, porém, não foi solucionado:
discutiu-se se essa fungibilidade era de via dupla8, ou apenas se podia apreciar como cautelar
o que tivesse sido pedido como tutela antecipada; e mais, sendo de via dupla, se seria aplicável
quer para a cautelar preparatória quer para a
incidental.
Essa a moldura do quadro atual, que tem
servido, grosso modo, a solucionar as querelas
que chegam no Judiciário; e eventual insucesso
ou ineficácia da resolução do conflito não pode
ser atribuída à falta de institutos, mas a problemas outros, quiçá culturais9.

Vem o Anteprojeto do novo CPC e o tema
ganha equacionamento um pouco diverso. E
nele contradições podem ser apontadas. Previram-se as chamadas tutela de urgência e tutela
de evidência. Aquela quando há o perigo da demora, esta ligada, linha geral, à incontrovérsia
do pedido. E a tutela de urgência pode ser cautelar ou satisfativa. Aí começam os problemas.
Um: o anteprojeto se afirma embasado em
uma suposta simplicidade; daí que não prevê
mais o processo cautelar. Alguns magistrados,
contudo, já agem dessa forma, exigindo que a
parte formule de logo, no processo de conhecimento, todos os pedidos pertinentes à lide,
ainda que detenham natureza cautelar. Evita-se,
com isso, a duplicidade de processos, e a mutiplicação de atos praticados pelos cartórios, que
sem eficácia real apenas contribuem para o atraso dos feitos.
Ora, o anteprojeto, ao passo que extingue o
processo cautelar, permite que a tutela de urgência, seja ela cautelar ou satisfativa, seja postulada
de modo preparatório. Mudança formal, pois.
De fato, o art. 286 do Anteprojeto indica
que a petição em que se requer a medida em caráter antecedente indicará a lide, e fará a exposição sumária do direito ameaçado e do risco de
lesão. Segue-se para o réu o ônus de contestar.
Impugnado que seja o pedido de tutela de urgência, o art. 289 do Anteprojeto consigna que
o autor deverá apresentar o pedido principal
em um mês, ou em outro prazo que o juiz fixar.
Por óbvio, e ainda que o texto não o diga, deve
suceder-se nova oportunidade de defesa, pena

Ao que respondeu Cândido Rangel Dinamarco, na
obra ‘A Reforma da Reforma’, que não se concebe
fungibilidade que não seja em via dupla: se A e B são
fungiveis, é porque se pode trocar A por B, e B por
A.
9
O que dizer de um país que põe na Constituição Federal instituto a obviar o descumprimento de uma
decisão da Suprema Corte? Aí se admitiu, escancaradamente, através da chamada reclamação, que as

decisões do STF podem ser descumpridas; institucionalizou-se a desobediência! Mas não se pode culpar o Constituinte: se o legislador deve apreender a
cultura do seu povo, e regulamentá-la, bem o fez o
nosso, já antecipando que descumprimentos haveria,
e que somos mesmo burocratas. Afinal, se a Suprema
Corte já decidiu, para que um instrumento para ela
própria dizer que a sua decisão está sendo descumprida? Mas…

8
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de violação ao devido processo legal, e ao decorrente princípio do contraditório.
O projeto, dessa forma, está criando idas e
vindas desnecessárias. Que se peça tudo de uma
vez, na petição inicial única, algo quase sempre
possível, e que, de resto, já vem sendo praticado.
Sob o pretexto de simplificar, o Anteprojeto está
revelando retrocesso.
Dois: o Anteprojeto trata em dispositivo diverso sobre o indeferimento da medida de urgência. E o faz no art. 292, para afirmar que a
denegação da medida de urgência não obsta a
formulação do pedido principal (salvo se essa
denegação o for por prescrição ou decadência).
Coisas desnecessárias10. Primeiro tratou do deferimento e do indeferimento em normas distintas, como se a natureza da decisão mudasse
de essência caso se trate de concessão ou denegação da medida. Depois insistiu na quebra do
procedimento, permitindo um pedido inicial,
para depois formular-se um principal11. Já se
está a sentir que o tema da tutela de urgência,
à míngua de discussão e da busca de dados reais do foro, tal como posto no Anteprojeto, vai
trazer empecilhos para o que mais importa no
direito: a entrega do bem jurídico a quem possui
razão.

Haveria outros pontos a ressaltar, pertinentes inclusive a temas diversos. O Anteprojeto, v.g., malgrado
afirme se alinhar à celeridade, está a dizer que os
prazos serão contados apenas nos dias úteis. Quem
conhece a realidade do foro sabe sim que isso vai
delongar o processo, bem o contrário do que seria
celeridade. Fico por aqui, de todo modo.
11
Cuida-se aí do reflexo da falta de pesquisas a que me
referi mais acima. É necessário saber o percentual
de processos em que se tem formulado medidas de
urgência. A olho nu, ao menos na Justiça Federal mas seria preciso pesquisa real, em todos os ramos
do Judiciário - o percentual sugere ser elevado. Confirmado esse dado, não vai andar bem o legislador,
porque vai duplicar pedidos e petições em todos ou
quase todos os feitos do país: coisa fácil de se perceber e de se evitar, mas que a produção legislativa
baseada em “achismos” é incapaz de filtrar.
10
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Encerro. Aludiu-se a uma analogia, em curso realizado pela Escola da Magistratura Federal
da 1ª Região, em referência às mudanças legislativas em geral, que só com o tempo e aplicação
concreta é que elas iriam ganhando a forma ideal. Deduziu-se que apenas no caminho é que as
melancias em um caminhão vão tomando o seu
devido lugar. Mas com esse Anteprojeto, talvez
não seja bem assim: o caminhão parece não saber para onde ir, e as melancias correm o risco
de chegar podres!
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Reconhecimento inicial de prescrição/decadência e trâmite recursal à
luz de uma interpretação sistemática
Juiz federal substituto Gabriel José Queiroz Neto

Resumo
O texto analisa o trâmite do recurso — e
seus reflexos — contra a sentença que pronuncia liminarmente a prescrição ou a decadência,
comparando o atual sistema do Código de Processo Civil e o que está disposto no anteprojeto
do Novo CPC. Propõe-se o afastamento da interpretação literal do art. 295, IV, c/c o art. 296
do atual Código, a fim de que exista citação do
réu no processamento do recurso de apelação,
de modo a possibilitar o julgamento definitivo
do pleito na instância recursal, principalmente
quando se tratar de demanda repetitiva.
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Introdução
Conforme a sistemática do vigente Código
de Processo Civil, o reconhecimento imediato
de prescrição e decadência é caso de indeferimento da inicial (art. 295, IV), de maneira que,
numa interpretação literal, o trâmite do recurso que impugna tal pronunciamento deve ser o
previsto no art. 296, p.ú., segundo o qual:
Art. 296. Indeferida a petição inicial, o
autor poderá apelar, facultado ao juiz,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
reformar sua decisão.

Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente. Grifei.

A conseqüência imediata dessa previsão é a
impossibilidade de o órgão recursal, em afastando a prescrição ou decadência, analisar de logo
o mérito do pedido, uma vez que, não havendo
citação, não há como se admitir julgamento de
procedência do pleito. Além disso, nessa sistemática do art. 296, do CPC, em se afastando a
prescrição/decadência, haverá retorno necessário dos autos ao juiz monocrático, a fim de que
a parte requerida seja citada e haja continuidade
normal do processo.
Ocorre que atualmente, no sistema introduzido pela Lei 11.277/06, o art. 285-A, do CPC,
estabelece um trâmite processual diverso, relativo ao julgamento liminar de improcedência.
Nesta situação, antes de haver remessa do caso à
instância recursal, há previsão de citação do réu
para apresentar resposta ao recurso, a saber:
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo
já houver sido proferida sentença de total
improcedência em outros casos idênticos,
poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da
anteriormente prolatada.
§ 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz
decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não
manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação.
§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao
recurso. Grifei.

Pergunta-se: qual a relevância disso para o
nosso estudo?
Conforme é notório, “a maior luta” atual do
Poder Judiciário é a busca por uma maior racionalidade na sua estruturação e funcionamento.
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Tem-se buscado concretizar, por inúmeras vias,
o princípio da razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF). E mais, segundo
pensamos, para que haja efetivação de tais princípios, alguns dogmas processuais devem ser
superados, de tal maneira que soluções criativas
sejam fomentadas e o processo consiga chegar
mais rapidamente ao seu termo.
É dentro desse contexto que ganha relevância a análise das chamadas demandas de massa, onde, mais do que apego a antigos dogmas
processuais, o Judiciário deve compreender melhor a realidade que lhe circunda (a existência
de inúmeros processos tratando do mesmo assunto, nos quais todos os temas de direito são
mais que “batidos”) e achar soluções mais eficazes, no sentido de racionalizar o processamento
de feitos que não demandam a verificação de
qualquer singularidade. Não é por outra razão
que Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart fazem a seguinte ponderação sobre o
próprio advento do art. 285-A, do CPC, a saber:
De qualquer forma, o novo instituto constitui importante arma para a racionalização do serviço jurisdicional. É racional
que o processo que objetiva decisão acerca
de matéria de direito sobre a qual o juiz
já firmou posição em processo anterior
seja desde logo encerrado, evitando gasto
de energia para a obtenção de decisão a
respeito de “caso idêntico” ao já solucionado. O “processo repetitivo” constituiria
formalismo desnecessário, pois tramitaria
somente para autorizar o juiz a expedir a
decisão cujo conteúdo foi definido no primeiro processo1. Grifei.

Partindo de tal premissa, o presente estudo
propõe justamente uma solução criativa para
um problema comum nas demandas de massa

1
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ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento. 5ª ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2006. p. 113.

que trafegam na Justiça Federal, especialmente
nos Juizados Especiais Federais.
Analisa-se a possibilidade de, ao invés de se
aplicar a sistemática do art. 296, p.ú., do CPC,
ao reconhecimento inicial de prescrição/decadência, adotar-se o procedimento do art. 285-A,
§ 2ª, do CPC, de maneira a permitir que o julgamento do recurso seja feito da maneira mais
ampla possível, inclusive com a possibilidade de
análise de procedência do pedido, caso se trate
de ação repetitiva e que verse apenas sobre matéria de direito.
Para tanto, será feita uma análise mais acurada dos dispositivos legais já mencionados, em
confronto com os arts. 269 e 515, também do
CPC. Além disso, será demonstrada a sistemática prevista no anteprojeto de Novo Código de
Processo Civil.
Vale salientar que aqui não se buscará especificamente a análise de todos os pontos controvertidos a envolver o art. 285-A, do CPC, que,
inclusive, é objeto da ADI n. 3.695/DF, de relatoria do Min. Cezar Peluso.
Neste trabalho, parte-se da premissa de
constitucionalidade do referido dispositivo,
bem como de que, ao se ter previsão de citação
para resposta ao recurso (§ 2º) e não havendo
necessidade de dilação probatória (causa madura), poderá haver julgamento imediato do pedido (art. 515, § 3º, do CPC, que a jurisprudência
do STJ2 tem alargado para abranger, inclusive,

2

A prescrição, como fundamento para a extinção do
processo com resolução de mérito, habilita o Tribunal ad quem, por ocasião do julgamento da apelação,
a aprecia-la in totum quando a causa é exclusivamente
de direito ou encontra-se devidamente instruída, permitindo o art. 515, § 1º do CPC que o Tribunal avance
no julgamento de mérito, sem que isso importe em
supressão de instância. Precedentes: RESP 274.736/
DF, CORTE ESPECIAL, DJ 01.09.2003; REsp 722410/
SP, DJ de 15/08/2005; REsp 719462/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 07/11/2005 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Primeira Turma. Recurso Especial n. REsp 724.710/RJ. Relator: Ministro LUIZ FUX.
Brasília, 20/11/2007. DJ de 03/12/2007 p. 265).
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I, que prescreve o indeferimento da petição como hipótese de decisão sem exame
de mérito. Prevalece, no entanto, a regra:
o reconhecimento da prescrição e da decadência é análise de mérito, mesmo que
tenha sido feito liminarmente.3

os casos de prescrição e decadência), nem que,
para tanto, a instância recursal instigue a parte
adversa a se manifestar sobre o mérito antes do
julgamento, a fim de garantir o contraditório.

2

Decisão que pronuncia prescrição ou
decadência: mérito
Como já dito alhures, a decisão que reconhece inicialmente prescrição ou decadência é
tida, a teor de uma interpretação literal do atual
CPC, como sendo um caso de indeferimento da
inicial, nos termos do art. 295, IV. No entanto,
como o próprio CPC dispõe, tal julgamento implica em análise de mérito, nos termos do art.
269, IV. Diante disso, percebe-se que a previsão
do inc. IV, do art. 295, é algo que destoa dos demais casos de indeferimento da inicial, conforme Fredie Didier Júnior leciona:
Normalmente, relaciona-se o indeferimento da petição da inicial com os casos
de invalidade, má-formação, inépcia, defeito da petição inicial; por isso, diz-se que
essa decisão judicial não analisa o mérito
da causa, limitando-se a reconhecer a impossibilidade de sua apreciação. O CPC73 contribui para isso, ao qualificar o
indeferimento da petição inicial como hipótese de extinção do processo sem exame
do mérito (art. 267, I).
Sucede que também é possível o indeferimento da petição inicial com resolução do
mérito. O magistrado, liminarmente, reconhece a improcedência do pedido e não
admite sequer a citação do réu, ato que se
revela desnecessário ante a macroscópica
impertinência do pedido. Trata-se de decisão que analisa o mérito da causa, apta,
portanto, a ficar imune pela coisa julgada
material.
Exemplo que se encontra no direito positivo é o do reconhecimento ex officio da
decadência legal (art. 210 do CC-2002) e
prescrição (art. 219, § 5º, do CPC). O art.
295, IV, do CPC, é claro ao admitir o indeferimento da petição inicial pelo reconhecimento da decadência ou da prescrição,
situações que, por força do art. 269, IV,
do CPC, importam resolução do mérito
da causa. Há aqui, de fato, certa antinomia entre esses dispositivos e o art. 267,

Feita essa ponderação, parece ser evidente que, se o reconhecimento de prescrição/decadência significa julgamento de mérito, esta
situação mais se aproxima da hipótese do art.
285-A, do CPC, que inequivocamente também
é julgamento de mérito, do que das demais hipóteses de indeferimento da inicial, mais adstritas às sentenças terminativas, que só fazem coisa
julgada formal.
Não é por outra razão, que o anteprojeto do
Novo CPC, de forma mais técnica que o atual
Código, ao invés de listar a pronúncia inicial de
prescrição/decadência como mero indeferimento da inicial (art. 315, do anteprojeto), prevê esse
tipo de decisão ao lado do próprio julgamento
liminar de mérito, a saber:
Art. 315. A petição inicial será indeferida
quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts.
89 e 305.
Parágrafo único. Considera-se inepta a
petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
III - contiver pedidos incompatíveis entre si.
.....
Art. 317. Independentemente de citação
do réu, o juiz rejeitará liminarmente a demanda se:
I - manifestamente improcedente o pedido, desde que a decisão proferida não con-

3

DIDIER JR., Fredie; JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha. A terceira etapa da reforma
processual civil: comentários às Leis 11.187/2005,
11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006, 11.280/06.
São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 57-58.
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trarie entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado em julgamento
de casos repetitivos;
II - o pedido contrariar entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado
em julgamento de casos repetitivos;
III - verificar, desde logo, a decadência ou
a prescrição;
§ 1º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.
§ 2º Aplica-se a este artigo, no que couber,
o disposto no art. 316.

Além desse reparo (retirar a pronúncia inicial de decadência/prescrição do rol de causas
de mero indeferimento da inicial), o anteprojeto
também dispõe que haverá citação do réu em
ambos os casos (seja situação de puro indeferimento da inicial, seja de julgamento liminar da
demanda). Isso, porque o art. 317 (acima), no
seu § 2º, determina a aplicação do art. 316, que
prevê expressamente a citação, a saber:
Art. 316. Indeferida a petição inicial, o
autor poderá apelar, facultado o juiz, no
prazo de quarenta e oito horas, reformar
sua decisão.
Parágrafo único. Não sendo reformada a
decisão, o juiz mandará citar o réu para
responder ao recurso. Grifei.

Logo, caso o anteprojeto vingue, o sistema
processual ficará livre do duplo tipo de processamento do recurso (como ocorre hoje: art. 285,
§ 2º, em confronto com o art. 296, p.ú.) e a questão terá uniformidade.
Mas será que no sistema atual não seria mais
adequado admitir o processamento do recurso
já na forma do art. 285-A, § 2º, em havendo reconhecimento inicial de prescrição/decadência?
Este reconhecimento, justamente por implicar
análise de mérito, não está mais próximo da situação do art. 285-A do que dos demais casos
do art. 295?
94

3

Uma questão de racionalidade: citação
e defesa antes do julgamento do
recurso
Segundo pensamos, as respostas às duas indagações que fecharam o tópico anterior são positivas, inclusive por conta da razoável duração
do processo e por conta da maior racionalidade
dos trabalhos (leia-se eficiência) do Poder Judiciário.
Quem acompanha o dia-a-dia da Justiça
Federal, sabe que tempo relevante do juiz e da
secretaria está direcionado ao processamento
de milhares de feitos que tratam do mesmo assunto (demandas de massa). Na grande maioria
dos casos, são processos que versam apenas sobre matéria de direito ou que, mesmo não sendo
exclusivamente de direito, não demandam qualquer dilação probatória, uma vez que simples
prova documental que acompanha a inicial já é
o suficiente para a formação do convencimento
do julgador. Como exemplo, tem-se: a) as ações
revisionais de benefícios previdenciários; b) a
ações de expurgos de FGTS; c) pedidos relativos
a repetições de indébito tributário etc.
Nessa rotina, não é incomum existir certa
divergência (principalmente em se tratando de
temas ainda não pacificados definitivamente
por Cortes Superiores) entre juízes monocráticos e instâncias recursais (Tribunais e Turmas
Recursais), no que diz respeito à aplicação de
prazos prescricionais/decadenciais. Na verdade, é possível a ocorrência de situação em que
sequer exista divergência em relação ao mérito
em si, mas apenas em relação ao prazo extintivo.
Para dar um exemplo, basta imaginar a controversa questão da natureza interpretativa do
art. 3º, da LC 118/054. O próprio STJ já teve dois
entendimentos sobre o assunto e o Supremo
está agora discutindo o tema, de tal maneira que
poderá pacificar a questão em termos diversos
do que fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4

Sobre o assunto, vide o julgamento do EResp n.
644.736/PE - STJ e o Informativo STF n. 585.
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Nessa perspectiva, pergunta-se: será que o
sistema atual não admitiria uma solução no sentido de se evitar que o julgamento do recurso
(interposto contra a sentença que pronunciar
inicialmente prescrição/decadência) implique
em retorno dos autos ao juízo de origem para o
processamento de um feito cujo resultado final
já é mais que previsível?
Segundo o pensar deste articulista, a resposta é simples. Basta que se processe o recurso da
forma prevista no art. 285-A, § 2º, do CPC, ou
seja, basta que exista citação no processamento
de tal recurso.
Além disso, é necessário admitir (como este
articulista admite) que a previsão do ato citatório antes da remessa do feito à instância recursal
se justifica no intuito de conferir ao órgão julgador do recurso ampla liberdade para apreciar o
mérito da demanda, inclusive para julgar o pedido procedente (ou seja, contrário aos interesses do réu). Sobre o assunto, invoco mais uma as
lições de Fredir Didier Jr.:
No caso ora analisado, se o magistrado
não se retratar, antes de encaminhar os
autos ao tribunal, deverá proceder à citação do réu, para responder ao recurso (art.
285-A, § 2º). De acordo com a regra do
art. 296, essa comunicação do demandado
estava dispensada. É, pois, regra especial.
As contra-razões do réu terão conteúdo
muito semelhante ao de uma contestação,
uma vez que se trata de sua primeira manifestação. Além disso, o réu defenderá a
sentença, reforçando a argumentação do
magistrado.
Como se trata de causa cujo julgamento
dispensa produção de outras provas (porque as questões de fato se provam documentalmente), não assustará se o tribunal,
acaso pretenda reformar essa sentença, em
vez de determinar a devolução dos autos
à primeira instância, também examine o
mérito e julgue procedente a demanda,
sob o argumento de que o réu já apresentou defesa (em forma de contra-razões) e
a causa dispensa atividade probatória em
audiência (está pronta para ser decidida,
em uma aplicação analógica do art. 515,
§ 3º, do CPC). É possível que os tribunais

interpretem o dispositivo desta maneira; por isso o réu, em tal situação, deverá
fazer as suas contra-razões considerando
essa circunstância.5

Complementando tal raciocínio, a fim de
que seja efetivamente garantido o contraditório,
basta que o julgador, ao determinar o processamento do recurso na forma do art. 285-A, §
2º, do CPC, instigue a parte ré a se manifestar
de logo sobre todas as questões relevantes ao
deslinde da demanda, aí incluído o mérito obviamente, tal qual faria se fosse uma verdadeira
contestação.
Mas não é só!
Mesmo que o juiz de primeiro grau não tenha
instigado a parte ré a se manifestar sobre o mérito, basta que a instância recursal, antes do julgamento do recurso, dê chance a que a parte recorrida se manifeste sobre o mérito, como forma de
se garantir o contraditório. Tal providência está
em linha com que o determina o atual § 4º, do
art. 515, do CPC, segundo o qual a instância julgadora poderá determinar seja sanada qualquer
irregularidade processual ou mesmo renovado
qualquer ato processual, a fim de que se prossiga o julgamento do recurso de apelação sem que
haja retorno dos autos ao juízo monocrático.
As providências acima — processamento do
recurso com citação e possibilidade de que o réu
se manifeste sobre o mérito — são capazes de garantir mais eficiência e racionalidade ao processamento das causas repetitivas, sem prejudicar o
contraditório, garantia igualmente relevante.

4

Exemplo concreto
Para sair do campo da abstração e adentrar
na prática, o que sem dúvida serve para reforçar
o acerto de nosso posicionamento, basta pensar

5

DIDIER JR., Fredie; JORGE, Flávio Cheim; RODRIGUES, Marcelo Abelha. A terceira etapa da reforma
processual civil: comentários às Leis 11.187/2005,
11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006, 11.280/06.
São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 59-60.
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no que vem acontecendo atualmente no sistema
dos Juizados Especiais Federais em Goiás.
Como se sabe, ainda existe certa divergência
sobre a aplicação do prazo decadencial do art.
1036 da Lei 8.213/91 aos benefícios previdenciários concedidos antes de sua introdução no ordenamento jurídico. Alguns entendem que, por
se tratar de norma de direito material, tal não
seria passível de aplicação aos benefícios concedidos antes do seu próprio advento, sob pena
de retroatividade maléfica. De outra banda, outros entendem que é de se admitir a sua incidência aos benefícios anteriores, entretanto, o prazo
seria contado por inteiro a partir do início da vigência do primeiro dispositivo legal (MP 1.523,
de 27/06/1997) a tratar do assunto.
No caso do JEF de Goiânia, inúmeras sentenças foram prolatadas no sentido de reconhecer a decadência, mesmo aos benefícios anteriores ao advento da MP 1.523/97. Ocorre que a
Turma Recursal vem rejeitando tal entendimento e afastando a decadência.
O problema é que os recursos foram processados na forma do art. 296, p.ú., do CPC, como
é usual, de modo que a Turma Recursal está determinando o retorno de todos os feitos à instância de origem, a fim de que se tenha citação e
normal processamento7.

Vale ressaltar que existem processos que
foram ajuizados nos anos de 2006 e 2007, ou
seja, após três ou quatro anos contados do ajuizamento, estão retornando à origem.
A questão é que tais feitos versam, em regra,
sobre inúmeros temas já amplamente debatidos
na Justiça Federal e alguns já são até reconhecidos administrativamente pelo INSS, uma vez
que pacíficos no âmbito das Cortes Superiores.
Em muitos casos, as contestações foram até
depositadas em cartório há anos, ou seja, não há
resposta individualizada para cada feito, mas,
sim, um documento formal depositado em juízo
que expressa o posicionamento do INSS sobre
um dado assunto de maneira geral. Concluindo,
o resultado final de mérito é amplamente conhecido por todos.
Numa situação como essa, segundo o pensar deste articulista, está mais que justificado o
processamento na forma já defendida no item
anterior, com citação prévia e oportunidade de
contraditório (seja ainda na instância originária,
seja na própria instância recursal), a fim de se
evitar que o feito vá à instância recursal e volte sem uma solução definitiva. Se sob a ótica
da técnica processual isso é admissível, não há
como justificar isso para o cidadão, cujo anseio
é apenas a solução definitiva do seu caso.

5
Art.103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os seus beneficiários decai em dez
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
7
É de se ressalvar que aqui não estou criticando o
modo de atuar da Turma Recursal, que ademais está
de acordo com a interpretação literal do CPC. Busco,
sim, uma solução criativa e compatível com o vigente
sistema processual, a fim de que o processamento dos
recursos repetitivos seja feito de tal modo a evitar retorno dos autos ao primeiro grau, em evidente prejuízo à razoável duração do processo e à racionalidade
dos trabalhos do Judiciário. Só para se ter uma idéia,
neste ano de 2010, o número de processos novos distribuídos por Vara de JEF na cidade de Goiânia tem
chegado a casa 1.500/mês.
6

96

Conclusão
Não há como negar que as demandas de
massa demandam nova postura do julgador,
uma vez que as soluções tradicionais, embasadas na aplicação clássica de institutos do atual
CPC (cuja criação partiu da premissa de demandas individualizadas, onde sequer existia o processo eletrônico), em muitos casos, mostram-se
contraproducentes.
Na verdade, o processamento de tais demandas repetitivas a partir de antigos paradigmas processuais tem implicado verdadeira
afronta aos postulados da razoável duração do
processo e da eficiência.

II Jornada de Direito Processual Civil

Por isso, os casos a envolver matéria puramente de direito, cujos temas jurídicos já amplamente conhecidos no dia-a-dia forense, têm
de merecer interpretações proativas, no sentido
de possibilitarem a solução dos casos de maneira
mais efetiva e rápida.
É nesse contexto que se sustenta a necessidade de processamento do recurso contra sentença
que pronuncia prescrição/decadência de imediato, nos moldes do art. 285-A, § 2º, do CPC.
Recomenda-se, em acréscimo, que a citação do
réu para responder ao recurso seja já determinada com a ressalva de que, nas contra-razões, o requerido deve-se manifestar, de logo, sobre todos
os temas relevantes ao julgamento da causa, aí
incluído o mérito.
Essa providência, justamente por viabilizar o
amplo exercício do contraditório, permitirá que
a instância recursal tenha ampla possibilidade de
julgamento, inclusive o de procedência do pedido,
contrariamente aos interesses do réu.
Ao menos no âmbito do JEF, onde impera o
ambiente de informalidade e celeridade, não há
como negar que tal medida seria inquestionável,
uma vez que prejuízo algum é passível de ocorrer.
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O indeferimento da petição inicial e a rejeição liminar da demanda no
projeto do novo Código de Processo Civil
Juiz federal substituto George Ribeiro da Silva

O Código de Processo Civil em vigor estabeleceu no art. 295 as hipóteses de indeferimento da inicial, que são as seguintes: inépcia;
ilegitimidade da parte; ausência de interesse
processual; decadência ou prescrição; escolha
pelo autor de procedimento não correspondente à natureza da causa ou ao valor da ação, caso
em que só não será indeferida a inicial, se puder
adaptar-se ao tipo de procedimento legal; e desatendimento às prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.
Nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, a petição é considerada inepta
quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; da
narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si.
Por sua vez, o art. 39, parágrafo único, primeira parte, prescreve que, se o advogado, ou a parte
que postula em causa própria, deixar de declarar
na petição inicial o endereço em que receberá intimação, o juiz mandará suprir a omissão em 48
horas, sob pena de indeferimento da inicial.
Conforme o art. 284, o juiz, verificando
que a petição inicial não preenche os requisitos
exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor
a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez)
dias. Não sendo cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
O art. 282 trata dos requisitos da petição inicial (I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II - os
nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III - o fato e
os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido, com as suas especificações; V - o valor da
causa; VI - as provas com que o autor pretende
demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - o

requerimento para a citação do réu). E o art. 283
exige que ela seja instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação.
Indeferida a petição inicial, o autor poderá
apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, exercer o juízo de retratação. Não sendo reformada a decisão, os autos
serão imediatamente encaminhados ao tribunal
competente, sem necessidade de intimação do
réu para oferecer contrarrazões. O réu somente
tomará conhecimento da ação, se houver a reforma da sentença, quando então ele será citado.
Cabe ressaltar que somente antes da citação
do réu se pode falar em indeferimento da petição inicial. Após a citação, com ou sem defesa
do réu, a extinção do feito terá fundamento nos
arts. 267 ou 269 do CPC, ainda que ocorra alguma das hipóteses do art. 295.
Como se vê, à exceção da ocorrência de decadência ou prescrição, que são questões de mérito, todas as demais situações que dão ensejo ao
indeferimento da petição inicial são essencialmente questões processuais.
No art. 285-A, o Código de Processo Civil
versou sobre hipótese de rejeição do pedido
com a dispensa da citação, quando a questão
controvertida for unicamente de direito e no
juízo já houver sido proferida sentença de total
improcedência em outros casos idênticos. Nesta
sentença deverá ser reproduzido o teor da sentença anteriormente prolatada.
Embora nesse caso não haja a citação do réu,
não se trata de uma das hipóteses do instituto do
indeferimento da inicial, as quais estão previstas
apenas no art. 295.
Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, em 5(cinco) dias, não manter a sentença e
determinar o prosseguimento da ação. Mantida
a sentença, será ordenada a citação do réu para
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responder ao recurso. Diferentemente do que
ocorre na apelação contra a sentença que indefere a inicial, aqui há contraditório na fase recursal. As contrarrazões deverão ter conteúdo semelhante ao de uma contestação. Haja vista que
o réu ofereceu sua defesa, o tribunal poderá não
apenas manter a sentença, mas também reformá-la para julgar procedente o pedido do autor.
O Projeto de Lei do Senado nº 166/2010,
que dispõe sobre um novo Código de Processo
Civil, prevê algumas mudanças nos institutos
ora analisados, os quais foram tratados de forma mais técnica.
O indeferimento da petição inicial passa a
ter por fundamento apenas questões processuais, sendo a sentença, nesse caso, apenas terminativa; e a rejeição liminar da demanda, levada
a efeito por sentença definitiva, fica regulada em
um capítulo próprio.
O indeferimento da inicial está regulado na
Seção III, do Capítulo II (Da Petição Inicial) do
Título I (do Procedimento Comum) do Livro II
(do Processo de Conhecimento) do projeto do
novo CPC.
O art. 315 dispõe:
Art. 315. A petição inicial será indeferida
quando:
I – for inepta;
II – a parte for manifestamente ilegítima;
III – o autor carecer de interesse processual;
IV – não atendidas as prescrições dos arts.
89 e 305.
Parágrafo único. Considera-se inepta a
petição inicial quando:
I – lhe faltar o pedido ou a causa de pedir;
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
III – contiver pedidos incompatíveis entre
si.

A primeira hipótese de indeferimento da
inicial, a de inépcia, explicitada no parágrafo
único acima, está regulada de forma semelhante
à do atual CPC (art. 295, parágrafo único), mas
com uma diferença: não há mais a previsão do

pedido juridicamente impossível como causa de
inépcia.
É que no Projeto de Lei 166/2010 são apenas
duas as condições da ação, quais sejam o interesse processual e a legitimidade ad causam, desaparecendo a possibilidade jurídica do pedido.
A possibilidade jurídica do pedido sempre
foi objeto de polêmica no direito brasileiro, pois,
embora prevista no atual CPC como condição
da ação, a doutrina sempre teve dificuldade em
extremá-la do mérito da causa, com o qual, em
última análise, se confunde.
Registre-se que a inserção da possibilidade
jurídica como condição da ação no atual CPC
ocorreu em razão da influência das lições de
Enrico Tullio Liebman na doutrina brasileira.
O exemplo clássico de impossibilidade jurídica
citado por Liebman era o do ajuizamento de pedido de divórcio quando ordenamento jurídico
italiano não previa este instituto. Ocorre que,
após aprovação do divórcio na Itália, Liebman
reformulou sua teoria e passou a adotar apenas
a legitimidade ad causam e o interesse processual como condições da ação. Apesar disso, a legislação brasileira continua com a possibilidade
jurídica entre as condições da ação, situação que
cessará caso seja aprovado e sancionado o Projeto de Lei do Senado 166/2010.
O art. 89, mencionado no art. 315, IV, tem
redação semelhante à do art. 39, referido no art.
295, IV, do atual CPC. Eis o teor do dispositivo:
Art. 89. Incumbe ao advogado ou à parte,
quando postular em causa própria:
I - declarar, na petição ou na contestação,
o endereço em que receberá intimação;
II – comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.
§ 1º Se o advogado não cumprir o disposto no inciso I, o juiz, antes de determinar
a citação do réu, mandará que se supra a
omissão no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição.
§ Se o advogado infringir o previsto no inciso II, serão consideradas válidas as intimações enviadas, em carta registrada, para
o endereço constante dos autos.
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O art. 305 do projeto é similar ao art. 284 do
atual CPC:
Art. 305. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 303 e 304 ou que apresenta defeitos
ou irregularidades capazes de dificultar o
julgamento do mérito, determinará que o
autor, no prazo de quinze dias a emende
ou complete, indicando com precisão o
que deve ser corrigido.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 1

Note-se que a definição do prazo para o autor emendar a inicial ficará a critério do juiz, diferentemente da norma do art. 284 do CPC, em
que esse prazo é de 10 (dez) dias.
Também inova o projeto com a determinação contida na parte final do caput, de que o juiz
deverá indicar ao autor com precisão o que deve
ser corrigido na petição inicial. Busca-se com a
medida evitar despachos genéricos de abertura
de prazo para a emenda, que dificultam ou impossibilitam a plena correção do erro. Mesmo
no regime do atual CPC, em que não há semelhante previsão, alguns doutrinadores observam
que essa providência deve ser adotada pelo julgador, em atenção à boa fé objetiva e à economia processual, pois, deixando o juiz de indicar
o que deve ser objeto de alteração na petição, o
1
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Os arts. 303 e 304 são idênticos aos arts. 282 e 283 do
atual CPC. Confira-se:
Art. 303. A petição inicial indicará:
I- o juiz ou tribunal a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, o estado civil, a profissão, o
domicílio e a residência do autor e do réu;
III - os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV – o pedido com as suas especificações;
V – o valor da causa;
VI – as provas com que o autor pretende demosntrar
a verdade dos fatos alegados;
V – o requerimento para a citação do réu.
Art. 304. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

despacho determinando a emenda acaba muitas
vezes não atingindo sua finalidade maior, que
é possibilitar a efetiva complementação da petição com economia processual, e não levar ao
indeferimento da inicial.
Essa disposição está em consonância com a
norma do art. 301 do projeto, segundo a qual o
juiz, antes de proferir sentença sem resolução de
mérito, deverá conceder à parte oportunidade
para, se possível, corrigir o vício.
Observa-se também que a decadência e
prescrição foram excluídas desse rol de causas
de indeferimento da inicial, tendo sido deslocadas para o art. 317, que disciplina a rejeição
liminar da demanda.
Também não há no projeto a previsão do
erro na escolha do procedimento como causa
de indeferimento da inicial, hipótese do art. 295,
IV, do atual CPC (“quando o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponder à
natureza da causa ou ao valor da ação; caso em
que só não será indeferida se puder adaptar-se
ao tipo de procedimento legal”).
A supressão é bem vinda, pois a norma é
desnecessária. Com efeito, eventual equívoco
do autor na escolha do rito pode ser sempre
corrigido pelo juiz, que determinará as providências em conformidade com o procedimento
legal, e não com o que foi solicitado pelo autor,
aproveitando-se sempre os atos processuais, em
atenção aos princípios da instrumentalidade das
formas e da economia processual. Essa assertiva
fica ainda mais evidente no regime do projeto
do novo CPC, que simplifica o sistema com a
sensível redução dos ritos especiais e a supressão
do procedimento sumário.
O regramento da apelação contra a sentença que indefere a inicial está em parte alterado
no Projeto de Lei 166/2010. Nos termos do art.
316, interposto o recurso, o juiz continua a ter
a faculdade de reformar a sentença no prazo de
48 (quarenta e oito) horas. Conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo, não sendo reformada a sentença, o juiz mandará citar o réu
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para responder ao recurso, diferentemente do
que ocorre no atual regime, em que o recurso é
encaminhado imediatamente ao tribunal sem a
ciência e manifestação do réu.
A rejeição liminar da demanda está regulada no Capítulo III do mesmo Título I do Livro
II do projeto de lei, capítulo este que contém um
único artigo, o 317, a seguir transcrito:
Art. 317. Independentemente de citação
do réu, o juiz rejeitará liminarmente a demanda se:
I – manifestamente improcedente o pedido, desde que a decisão proferida não contrarie entendimento do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado em julgamento
de casos repetitivos;
II – o pedido contrariar entendimento do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, sumulado ou adotado
em julgamento de casos repetitivos;
III – verificar, desde logo, a decadência ou
a prescrição;
§ 1º Não interposta a apelação, o réu será
intimado do trânsito em julgado da sentença.
§ 2º Aplica-se a este artigo, no que couber,
o disposto no art. 316.

Verifica-se que a rejeição da demanda com
a dispensa da citação, na sistemática do Projeto
166/2010, pode ser levada a efeito de forma mais
ampla do que na previsão do art. 285-A do CPC.
Com efeito, este último dispositivo autoriza a
rejeição imediata do pedido apenas quando estiverem presentes os seguintes pressupostos: 1) a
matéria controvertida for unicamente de direito, ou, melhor dizendo, quando a matéria fática
puder ser comprovada pela prova documental; e
2) no juízo já houver sido proferida sentença de
total improcedência em outros casos idênticos.
Na hipótese do art. 317, I, do projeto, não
se exige que a causa seja repetitiva, bastando
apenas que a decisão proferida não contrarie
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça, sumulado ou
adotado em julgamento de casos repetitivos.

Já na hipótese do art. 317, II, a questão decidida versa sobre caso repetitivo.
Em nenhuma das duas situações dos dois
primeiros incisos, o projeto exige que haja
sentença anterior do juízo sobre a matéria em
exame. E como decorrência desse dado, não é
necessário transcrever na sentença de rejeição
liminar da demanda o fundamento de sentença
anteriormente prolatada, caso exista.
No inciso III inseriram-se a prescrição e a
decadência como fundamentos para rejeição liminar do pedido, diversamente do que ocorre
no atual CPC, em que esses dois primeiros institutos são causa de indeferimento da inicial.
Vale salientar que o art. 469, parágrafo único, do Projeto de Lei 166/2010 determina que a
prescrição e a decadência não serão decretadas
sem que antes seja dada às partes oportunidade
de se manifestar. Trata-se, aqui, de concretização do princípio da cooperação.
Assim, constatando o juiz a ocorrência de
prescrição ou decadência em relação à pretensão contida na inicial, antes de rejeitar liminarmente a demanda deverá ele intimar o autor
para se manifestar a respeito.
Por outro lado, é certo que a não concessão
de oportunidade para o autor se manifestar sobre
possível ocorrência de prescrição ou decadência,
não induzirá nenhuma nulidade na sentença de
rejeição liminar da demanda. É que eventual inconformismo do autor manifestado em sede de
apelação possibilitará ao juiz a reforma da sentença. E mesmo que o juiz não se retrate, não
teria sentido o tribunal anular a sentença por
violação ao contraditório e devolver os autos ao
juiz de primeiro grau, sendo muito mais lógico
e econômico a segunda instância pronunciar-se
logo a respeito da da prescrição ou decadência.
Por fim, cumpre observar que no projeto
do novo CPC o regramento da apelação contra
a sentença que rejeita liminarmente a demanda
é idêntico ao da apelação interposta em face do
indeferimento da inicial (art. 317, § 2º), diversamente do que ocorre no sistema atual.
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A Fazenda Pública e os honorários de advogado, no projeto do novo
Código de Processo Civil
Juiz federal Guilherme Jorge de Resende Brito

O projeto do novo Código de Processo Civil, em trâmite no Congresso Nacional (Projeto
de Lei do Senado nº 166, de 2010), disciplina
com significativas inovações a imposição de honorários advocatícios às partes no processo.
Profissional indispensável no desenvolver
da atividade judiciária, incluído dentre as funções essenciais à justiça, o advogado teve assim
destacada a sua importância por Cândido Rangel Dinamarco:
Essa inserção do advogado no sistema da
defesa dos direitos levou o constituinte a
proclamá-lo indispensável à administração da Justiça, na consideração de que sem
ele é impossível a realização do processo
(Const. art. 133): são nulos os atos privativos a ele, quando realizados sem sua participação (EA, art. 4º). Sua atuação é incluída entre as funções essenciais à justiça
(arts. 127 ss). Completando essas idéias,
o Estatuto da Advocacia proclama que em
seu ministério privado o advogado presta
serviço público e exerce função social (art.
2º, § 1º). (2003, p. 696.).

Dentro desse contexto, natural a demanda
da advocacia por uma melhor remuneração pela
prestação de seu indispensável serviço. Não obstante algumas modificações, no bojo do projeto
do novo Código de Processo Civil, advenham
de pleitos justos da classe dos advogados, não
reputo todas as inovações como positivas. No
presente artigo, contudo, farei referência apenas
à supressão do vigente § 4º do art. 20, verbis:
Art. 20. A sentença condenará o vencido
a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta
verba honorária será devida, também, nos
casos em que o advogado funcionar em
causa própria.
...
§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de
valor inestimável, naquelas em que não

houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do
parágrafo anterior.

Pelo teor do caput, vê-se que:
Adota o Direito Processual Civil brasileiro, assim o chamado princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido responde
pelo pagamento das despesas processuais
(utilizada a expressão, aqui, lato sensu,
englobando-se os honorários, as custas
judiciais e as despesas propriamente ditas,
como os honorários periciais). Tal princípio, porém, não é capaz de responder com
segurança a todas as situações, motivo
pelo qual deve-se considerar “latente” no
sistema o chamado princípio da causalidade. Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas
processuais aquele que tiver dado causa à
instauração do processo. É certo que, na
imensa maioria dos casos, é de se considerar que o vencido deu causa à instauração
do feito, uma vez que, se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por
vencer, não teria havido necessidade de se
ir a juízo. Há casos, porém, em que o vencedor deu causa ao processo, razão pela
qual a responsabilidade processual pelas
despesas deverá recair sobre ele (embora
o adversário seja o sucumbente). Tome-se
como exemplo a hipótese em que, proposta ‘ação de consignação em pagamento’,
contesta o credor alegando insuficiência
da quantia ofertada e consignada. O autor,
reconhecendo a insuficiência, complementa o depósito, razão pela qual o juiz,
na sentença, julgará seu pedido procedente, declarando a extinção da obrigação
pelo pagamento por consignação. Ora,
embora julgado procedente o pedido, não
se pode negar que a recusa original do credor em receber o pagamento era justa, o
que significa dizer que foi o devedor quem
deu causa à instauração do processo. As-
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sim sendo, apesar de vencedor, o devedor
terá de arcar com as despesas processuais
e honorários advocatícios da parte adversária. (Alexandre Freitas Câmara, 2009. p.
146-147).

Assim, verificando-se, a partir da premissa
estabelecida pelo caput, quem seja o responsável pelo pagamento das despesas, o §º 4º contém
regra que permite ao magistrado fixar os honorários, dispensando-se os limites percentuais estabelecidos no § 3º.
No pretenso novo código, passaria a vigorar
a seguinte redação:
Art. 73. A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor, salvo se houver perda do objeto,
hipótese em que serão imputados à parte
que lhe tiver dado causa.
...
§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do
proveito, do benefício ou da vantagem
econômica obtidos, conforme o caso,
atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados entre o mínimo de cinco por cento e o
máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação, do proveito, do benefício ou
da vantagem econômica obtidos, observados os parâmetros do § 2º.
§ 4º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito, o benefício ou a vantagem econômica, o juiz fixará o valor dos
honorários advocatícios em atenção ao
disposto no § 2º.

Como se vê, pretende retirar do Poder Judiciário a decisão fundada em apreciação equitativa do juiz, passando a uma pretensa obrigação
de fixá-los entre os percentuais do § 3º do projeto, ou seja, entre 5% e 10%.

A diferença de tratamento em favor da Fazenda Pública longe de ser um privilégio injustificado, tem vários fundamentos plausíveis.
IVANI CONTINI BRAMANTE faz uma clara
descrição dos fundamentos nos quais repousam as prerrogativas da Fazenda Pública. Além
de outras várias, é clara ao dispor que funda-se,
“em geral, em razão da natureza, da organização
e dos fins do Estado moderno e, ainda, na consideração do princípio da proteção do patrimônio
público, porque de interesse da comunidade, intimamente ligado ao bem comum...”
Quando se fala em pagamento de honorários, nas derrotas da Fazenda em juízo, deve-se
ter em mente, em primeiro lugar, que o montante despendido no pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública é dinheiro público.
É certo que a Administração Pública deve se
pautar pelo princípio da legalidade. E a violação
deste enseja a responsabilidade de reparação do
dano ao ofendido. É assim no Estado de Direito.
Contudo, não se pode olvidar que a atuação
do Estado é, em tese, sempre em favor da sociedade. Se em algum momento a atuação desborda da legalidade e ocasiona um dano a particular, a reparação, justa e devida, deve sempre
ser feita, sem deixar de vislumbrar o responsável
último pelo pagamento, o contribuinte.
Por isso, ainda que os honorários sejam a
fonte última de mantença dos advogados, não
podem estes ser beneficiários de vultosas quantias, quando desproporcionais à complexidade
da demanda, suportados pela sociedade, já sacrificada ao máximo pela elevada carga de tributos.
No âmbito do STF já foi debatida a questão
de envolvimento do erário público, quando do
julgamento do RE 420.816, ocasião em que o e.
Min. Gilmar Mendes assim se manifestou:
Nesse contexto, e diante de uma nova política judicial, em que não mais se recorre,
em que não mais se apela para o ato protelatório, é que se editou a medida provisória, tendo em vista o quê? Defender o
erário, evitar o ganho pelo ganho.
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Por outro lado, as lides ajuizadas contra a
Fazenda Pública tem normalmente uma característica singular, que é a demanda de massa,
onde as causas são exaustivamente repetidas e
o trabalho exercido é basicamente o de acompanhamento, pois as petições são mera repetição de outras produzidas para outros feitos, não
havendo porque diferenciar uma condenação
de outra apenas pelo porte da empresa, ou pelo
montante devido.
Parece-me falacioso o argumento de que
se o montante é maior há a demanda de tratamento diferenciado por parte do advogado. O
dever ético-profissional deve ser o mesmo, independentemente do montante envolvido. Ademais, a experiência mostra que, na prática, não
há maior cuidado em um processo envolvendo
causas repetitivas, apenas pelo fato de o valor
naquele caso ser mais vultoso.
Essa uniformização de fixação dos honorários, atentando-se para a complexidade da causa
e não para os valores envolvidos, tem fundamento no princípio geral que veda o enriquecimento sem causa.
O seguinte julgado do TRF3 é bem ilustrativo da questão:
MEDIDA CAUTELAR FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 20, § 4º DO
CPC.
(...)
10. Ao fixar os honorários, o juiz deve
avaliar a atuação do patrono na defesa dos
interesses da parte vencedora.
11. O artigo 20 § 4º do CPC permite corrigir distorções causadas pelos limites impostos pelo § 3º do artigo 20 do mesmo
diploma legal, pois a existência de limites
máximo e mínimo pode acarretar situações injustas, principalmente quando a
causa envolver valores excessivamente altos, como é o presente caso.
12. Muitas vezes, nas lides em que o valor
da causa é extremamente elevado, como se
observa no caso sob estudo, a fixação dos
honorários em valores exagerados acaba
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proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa.
13. O diploma processual em vigor possibilita ao juiz a utilização da eqüidade
sempre que os percentuais previstos pelo
legislador determinarem honorários muito elevados
(...)
15. Considerando que o valor da causa corresponde a 282.064.860,89 UFIRS,
aproximadamente R$ 546.260.281,46
(quinhentos e quarenta e seis milhões, duzentos e sessenta mil, duzentos e oitenta
e um reais e quarenta e seis centavos) os
honorários advocatícios concedidos estariam em torno de R$ 38.238.219,70 (trinta
e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil,
duzentos e dezenove reais e setenta centavos).
16. Embora estabelecida a condenação em
honorários advocatícios no valor de 7%
(sete por cento) sobre o valor atribuído à
causa, a quantia correspondente demonstra-se excessivamente elevada e desproporcional.
(...)
17. Considerando o alto valor da causa é
juridicamente possível o arbitramento dos
honorários advocatícios em quantia certa,
com base no artigo 20 § 4º do CPC.
18. Nos termos do artigo 20 § 4º do CPC,
os honorários advocatícios devem ser fixados com base no princípio da eqüidade,
observando-se os seguintes parâmetros:
grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da
causa, trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o serviço.
(...)
23. Analisando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço,
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço, fixo a verba
honorária no máximo concedido por esta
Turma em causas de natureza fiscal, ou
seja, R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
24. Provimento ao recurso de apelação da
União Federal e a remessa oficial para reduzir os honorários advocatícios para R$
1.200,00 (hum mil e duzentos reais). (TRF
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da 3ª Região, AC 97030577105/SP, Relator
Juiz LAZARENO NETO, Sexta Turma,
publicado no DJU em 23/09/2005, p. 507)

Pode-se até questionar o fato de R$ 1.200,00
ser um valor de pequena monta. Haverá que discorde do e. Relator, ainda que ele tenha fixado
os honorários com base no juízo que fez sobre
a complexidade, fundamentando o voto, dando
os motivos que o levaram a considerar adequado
o valor de R$ 1.200,00. Mas imagino que não há
quem considere razoável, a não ser os próprios
interessados, direta ou indiretamente, a fixação
dos honorários em cerca de 38 milhões de reais.
No âmbito do STJ também se vê a redução
dos honorários, quando, pela pouca complexidade da causa, não seja adequada a sua fixação
em um percentual sobre o montante devido,
como se vê no julgamento do REsp 763737 e
respectivos Eds. Naquela ocasião, o eminente
Ministro João Otávio de Noronha assim se manifestou:
Com base em tais dispositivos legais, observa-se que o pagamento de cerca de vinte
e um milhões de reais de honorários advocatícios é completamente dessarazoado,
mormente quando as teses debatidas no
Judiciário são bastante conhecidas dos
tribunais, já havendo, inclusive, entendimento pacificado na jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça. (grifei)

O advogado é um profissional liberal e
como tal deve ser justamente remunerado, mas
sem excessos. Fazendo um paralelo, por mais
complexa que seja, concebe-se uma cirurgia ou
mesmo um contínuo tratamento médicos por
tal montante, cerca de 20 ou 40 milhões de reais,
por melhor que seja a equipe e o hospital?
É óbvio que se a causa for complexa os honorários devem ser obrigatoriamente fixados
em valores que tragam justiça ao nível de trabalho desenvolvido. Mas o Judiciário não pode ser
podado no seu dever de julgar de acordo com o
que seja razoável.
As críticas ao dispositivo vigente giram em
torno da violação ao princípio da isonomia e na

indevida fixação dos honorários em valores módicos ou mesmo irrisórios.
Diz-se que a norma em questão ofende o
princípio da isonomia, na medida em que cria
um tratamento desigual em favor da Fazenda
Pública.
Contudo, não me parece que haja ofensa ao
princípio da isonomia na diferenciação entre as
lides envolvendo a Fazenda Pública e as demais,
ao menos no que concerne aos honorários, na
medida em que, pelas razões antes expostas, há
a possibilidade de, a depender da complexidade
da causa, os honorários serem excessivos, penalizando a sociedade de forma injusta.
No âmbito do STF, o guardião da Constituição, há vários julgados indicando a aplicabilidade do § 4º do art. 20, de modo a que o juiz
faça uso da equidade na fixação dos honorários
(AI 534965 AgR / SP Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO Julgamento: 08/04/2008; AI 600140
ED / SP Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 31/05/2007; AI 592647
AgR / SP Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 12/09/2006 RE 305174 AgR / SP
Relator(a): Min. ELLEN GRACI Julgamento:
02/03/2004), sem qualquer consideração sobre
violação ao princípio da isonomia.
Aliás, o STF também já declarou a possibilidade de tratamento diferenciado deferido à
Fazenda Pública, no que se refere a honorários,
ao declarar a constitucionalidade do artigo 1º-D
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida
Provisória 2.180-35, editada em 2001. O dispositivo determina que “não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas
execuções não embargadas”.
Restou assim ementado o RE 420.816:
I. Recurso extraordinário: alínea “b”: devolução de toda a questão de constitucionalidade da lei, sem limitação aos pontos
aventados na decisão recorrida. Precedente (RE 298.694, Pl. 6.8.2003, Pertence,
DJ 23.04.2004). II. Controle incidente de
inconstitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não
seja essencial à solução do caso concreto,
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não pode o Tribunal - dado o seu papel
de “guarda da Constituição” - se furtar a
enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE
5.206-AgR; MS 20.505). III. Medida provisória: requisitos de relevância e urgência: questão relativa à execução mediante
precatório, disciplinada pelo artigo 100 e
parágrafos da Constituição: caracterização de situação relevante de urgência legislativa. IV. Fazenda Pública: execução
não embargada: honorários de advogado:
constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal, com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação
que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001,
de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra
a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730),
excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno
valor (CF/88, art. 100, § 3º). (RE 420816 /
PR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO,
DJ 10-12-2006 PP-00050)

Também há a crítica de que o manejo do §
4º é muitas das vezes feito com a fixação de honorários em valores ínfimos, em aviltamento da
advocacia.
Não deixa de ser curiosa a contradição entre os argumentos e a prática. Se se argumenta
que a apreciação equitativa conduz a honorários
irrisórios, não havendo motivo para um tratamento diferenciado deferido à Fazenda Pública,
resta um tanto contraditória a fixação de percentuais diversos entre os parágrafos terceiro e
quarto do projeto.
Voltando à crítica, não é esse objetivo do §
4º. Em nenhum momento estabelece o dispositivo autorização para fixação dos honorários em
valores ínfimos.
Até porque a autorização de “apreciação
equitativa” significa liberdade (por isso não se
aplica o § 3º) e não modicidade” (MACHADO,
Antonio Claudio da Costa. A reforma do Processo Civil Interpretada. 2.ed. São Paulo: Saraiva,
1996. p.4)
Se eventualmente assim é feito, há a possibilidade concreta de ato ser desfeito em sede
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recursal. Sobre tal possibilidade, Pontes de Miranda (1995) assim pontuou:
A fixação, feita pelo juízo, por equidade,
não fica incólume à interposição de recurso pelo vencido. Se não o interpõe, cabendo-o no caso, o trânsito da sentença em
julgado torna-se res iudicata a parte sentencial concernente a condenação quanto aos honorários. No recurso podem ser
apreciados o critério e as circunstâncias
referidas pelo juiz, para a fixação, pois que
há, aí, arbitrium boni viri, e não liberum
arbitrium. Equidade não é anomia, ausência de regras; alude-se a regras, que se têm
como insertas na mente humana. O ato
do juiz, quanto aos honorários, se incide
o art. 20, § 4º, é decisório, e cabe na referência do art. 127, onde expomos o que de
mister. (p. 397).

Aliás, é tão concreta a possibilidade de discussão da correta fixação dos honorários, que
até mesmo em sede estrita dos recursos especial
e extraordinário a matéria é debatida e decidida,
como se vê nos julgados referidos anteriormente, além de incontáveis outros.
Na verdade, o que há é simples autorização
para, vencida a Fazenda Pública, dependendo
das circunstâncias do caso, serem os honorários
fixados em valores inferiores a 10%:
Em virtude da utilização do termo apreciação eqüitativa no referido parágrafo 4º do
art. 20 do CPC, a jurisprudência dos tribunais brasileiros vem entendendo ser possível fixar honorários advocatícios contra a
Fazenda Pública em valor inferior aos 10%
previstos no parágrafo 3º daquele mesmo
art. 20. Realmente, “vencida a Fazenda
Pública, é possível a condenação em honorários abaixo do percentual mínimo de
10% (dez por cento)” [Acórdão unânime
da 2ª Turma do STJ, EDREsp 101.494/SP,
rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/11/2002, DJ DE
16/12/2002, P. 285]. (LEONARDO JOSÉ
CARNEIRO DA CUNHA, 2008, p. 125).

Não há espaço para fixação ínfima, ainda
que seja adotada a moderação em favor da Fazenda, como ilustra Humerto Theodoro Júnior:
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Há, então, de prevalecer um critério de
equidade, em função do qual o juiz agirá
com prudente arbítrio, fora dos limites do
§ 3º do art. 20, para evitar aviltamento da
verba, nas pequenas causas, e adotar mais
moderação nas sucumbências da Fazenda
Pública. (p. 95).

MACHADO, Antonio Claudio da Costa. A reforma
do processo civil interpretada. 2.ed. São Paulo: Saraiva,
1996.
MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil: tomo I. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito
Processual Civil. 18.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

Por último, entendo que a Constituição, nas
regras de resguardo do patrimônio público e o
art. 6º do novo CPC, segundo o qual “Ao aplicar
a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum, observando sempre os princípios ... da razoabilidade, ..., da
moralidade...” são um caminho necessário para
ceifar excessos na aplicação do novo art. 73, embora exista a possibilidade de o fim da explícita
referência à equidade, no § 4º hoje vigente, deixar
margem a que não seja este o entendimento que
passe a vigorar no âmbito jurisprudencial, restando ao final a regra fixa do novo § 3º.
Assim, ainda que eventualmente haja a indevida fixação em valores ínfimos, a supressão
da possibilidade fixação de honorários pelo
magistrado, em lides envolvendo a Fazenda Pública, é de todo desaconselhável, pois cerceia a
atividade judicial de podar os excessos, representando um duro golpe contra o erário, na medida em que retira a explicita possibilidade de o
juiz fazer a adequação quando a complexidade
da causa o exigir, não obstante a possibilidade
de o controle continuar sendo feito, com base
nos princípios constitucionais e no art. 6º.
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As tutelas de urgência no projeto do novo CPC
Juíza federal Hind Ghassan Kayath

1

Tutela de urgência: modalidade de
tutela jurisdicional diferenciada?
As tutelas de urgência se apresentam como
importante mecanismo destinado a assegurar a
eficácia e a utilidade do processo principal ou antecipar os efeitos do resultado final do processo.
Contudo, o usual é que a tutela jurisdicio1
nal somente seja obtida após o trânsito em julgado do provimento, esgotadas as oportunidades de recursos/defesas e produzidas todas as
provas necessárias ao deslinde do feito em juízo
de cognição plenária e exauriente.
Todavia, como a morosidade na tramitação
dos feitos impede que a tutela jurisdicional definitiva seja prestada em prazo razoável, há determinadas situações no plano do direito material
que exigem instrumentos capazes de ofertar resultados práticos que acarretem na antecipação
ou conservação desses estados de fato em face da
impossibilidade de se aguardar o tempo necessário para o desenvolvimento regular do processo.
Não serão poucas as hipóteses em que a demora
na obtenção da tutela jurisdicional poderá colocar
em risco a proteção aos direitos. Para atender a
tais reclamos surgem as tutelas de urgência.
Seriam, então, as tutelas de urgência espécie de tutela jurisdicional diferenciada, na medida em que importariam na concessão de um
provimento provisório de caráter conservativo
ou antecipatório do direito da parte antes do

1

Para o Professor Cássio Scarpinella Bueno por tutela
jurisdicional deve-se entender a proteção, a salvaguarda do direito outorgado pelo Estado. Compreende, ao mesmo tempo, tanto o tipo de proteção postulada perante o Poder Judiciário, também conhecido
como pedido imediato, como a realização concreta
desta proteção no plano do direito material, chamado de pedido mediato (Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual
civil, vol. 1, SP: Saraiva, 2007, p. 261).

momento que seria usual em razão de um prejuízo iminente?
Para responder a essa indagação, impõe-se,
em primeiro plano, delimitar que a tutela jurisdicional padrão seria aquela obtida por meio de
um procedimento ordinário onde prevalece o
juízo de certeza desenvolvido por meio de uma
cognição exauriente.
Nessa ordem de idéias, a tutela jurisdicional padrão2 se contrapõe às tutelas jurisdicionais diferenciadas, prevalecendo nestas últimas técnicas de sumarização da cognição e do
procedimento. Mas o que vem a ser sumarizar
a cognição ou o procedimento? Sumarizar o
processo significa comprimir tanto o espectro
da cognição judicial ou do iter procedimental.
Barbosa Moreira esclarece que podem ser empregadas técnicas de sumarização do procedimento ou técnicas de sumarização da cognição.
As técnicas de sumarização do procedimento
reúnem providências que vão acelerar o andamento do processo, imprimindo maior rapidez
no procedimento sem prejudicar a atividade
cognitiva do juiz que continua sendo exauriente. Pode ser empregada por meio de criação de
ritos especiais como é o exemplo dos juizados
especiais federais ou pela abreviação do rito ordinário como é o caso do julgamento antecipado
da lide. As técnicas de sumarização da cognição
importam em acelerar a prestação jurisdicional
por meio de um corte na atividade cognitiva do
juiz. Não há cognição exauriente ou plena sobre
a matéria. O juiz não realiza o exame completo
da matéria litigiosa, quer porque a cognição é

2

Segundo Teori Zavascki a tutela padrão reuniria as
seguintes características: desenvolvida por meio de
uma cognição exauriente e obtida em sede de provimento definitivo (Antecipação da tutela, 5ª. ed. SP:
Saraiva, 2007, p. 19).
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sumária no plano vertical, quer porque a cognição é parcial no plano horizontal. No primeiro
caso enquadram-se as tutelas de urgência, onde
o provimento é provisório em face da situação
de perigo que não pode aguardar o desfecho do
processo. Posterga-se o contraditório em prol da
efetividade do processo, adiantando-se os efeitos práticos do provimento com base apenas em
juízo de probabilidade. Em outras palavras, o
juiz decide levando em conta os elementos que
lhe são trazidos prima facie, sem exercer uma
atividade cognitiva completa. No segundo caso,
a cognição é parcial, pois nem toda a matéria
litigiosa será trazida para o bojo do processo.
Dentro dessa segunda modalidade enquadramse o procedimento monitório onde a cognição
somente será instaurada se interpostos os embargos monitórios e o mandado de segurança
onde a prova é sempre pré-constituída, não se
admitindo dilação probatória3.
Nas tutelas de urgência — espécie de tutela
jurisdicional diferenciada4 — prevalecem técnicas de sumarização da cognição, isto é, a cognição no plano vertical é sumária e não exauriente,
preponderando os princípios da celeridade e da
efetividade em detrimento dos princípios da se-

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela de urgência e efetividade do direito in Temas de direito processual: oitava série. SP: Saraiva, 2004, p. 91-92.
4
Para o Professor João Batista Lopes a tutela jurisdicional diferenciada, expressão inicialmente utilizada
pelo italiano Andrea Proto Pisani, é uma das espécies
de tutela jurisdicional, ao lado da tutela jurisdicional
comum ou padrão que se caracteriza por se utilizar
de uma gama de modelos para fazer o processo atuar
pronta e adequadamente respeitados, à toda evidência,
os princípios e garantias constitucionais (Fundamento
constitucional da tutela de urgência, Revista Dialética
de Direito Processual n. 8, novembro-2003). No mesmo sentido José Roberto dos Santos Bedaque assinala
que as tutelas de urgência são espécie de tutela jurisdicional diferenciada onde prevalece a sumariedade
da cognição, motivada por uma situação de urgência
(Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias
e de urgência: tentativa de sistematização, 4ª. ed., SP:
Malheiros, 2006, p. 27).
3

gurança jurídica e da certeza. Concede-se antes
da sentença de mérito do processo principal um
provimento de natureza provisória de caráter
conservativo ou satisfativo, postergando-se para
uma fase posterior o princípio do contraditório,
em prol de uma tutela jurisdicional mais rápida
diante dos riscos causados pela demora na sua
obtenção.
O ideal, contudo, não é que se proliferem
tutelas de urgência como vem ocorrendo atualmente na prática forense, transformando o
processo civil em um “processo de liminares”,
diante da demora patológica na duração dos
processos.
Acontece que simplesmente antecipar os
efeitos de um provimento definitivo por meio
de uma medida deferida em sede de cognição
sumária pode trazer conseqüências danosas se
aquele provimento provisório não for mantido
a final, pois a parte que dele se beneficiou deverá reparar os prejuízos causados, recompondo
o patrimônio da parte demandada que restou
lesada, a teor do que estabelecem os artigos 811
e 273, parágrafo 3º. c/c art. 475-O, todos do Código de Processo Civil.
Desse modo, apesar da tutela de urgência
representar um mecanismo eficaz para combater a excessiva lentidão na tramitação dos
processos, oferecendo uma pronta resposta ao
jurisdicionado, acaba por subverter a ordem natural de obtenção da tutela jurisdicional, podendo ensejar responsabilidade civil no caso de vir
a ser modificada no provimento definitivo. Não
é, portanto, a solução adequada, mas sim uma
via de atenuação, para a demora exagerada na
duração dos processos.
Entretanto, é inegável que a urgência de determinadas situações exigem soluções imediatas, sob pena de comprometimento do próprio
direito material, incompatível com o tempo necessário entre a propositura de uma demanda e
a concessão do provimento satisfativo por meio
da outorga do bem da vida postulado.
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2

Espécies de tutela de urgência
Grande parte da doutrina costuma dividir
as tutelas de urgência em duas espécies: tutela
cautelar e tutela antecipada demonstrando os
traços distintivos entre elas. A primeira seria instrumental, destinando-se a assegurar a eficácia e
utilidade do processo, enquanto que a segunda
anteciparia os próprios efeitos do provimento
definitivo, assumindo feição satisfativa5.
Por seu turno, Barbosa Moreira identifica
como tutelas de urgência no ordenamento jurídico brasileiro os seguintes mecanismos: 1) medidas puramente cautelares, a exemplo da produção antecipada de provas; 2) medidas incluídas
no rol das cautelares, mas que antecipam provisoriamente os efeitos práticos do provimento
final, como é o caso dos alimentos provisórios,
passíveis, entretanto, de revogação ou cessação;
3) medidas incluídas no rol das cautelares, mas
que produzem efeitos antecipatórios irreversíveis,
como é o caso da demolição de prédio prevista no
artigo 888, inciso VIII do CPC; 4) medidas antecipatórias previstas no artigo 273 do Código de
Processo Civil ou legislação extravagante como é
o caso da medida liminar de imissão do expropriante na posse de imóvel objeto de desapropriação fundada no Decreto-lei 33656.
Na classificação empregada por Ovídio Baptista da Silva as tutelas de urgência são de três espécies, mesmo após as reformas legislativas que
introduziram o regime dos artigos 273 (tutela
antecipada) e 461 (tutela específica) do Código

Nesse sentido é a opinião do Professor João Batista
Lopes para quem a tutela cautelar e a tutela antecipada são espécies diversas de tutela, sujeitas a disciplina
própria, não cabendo a sua unificação (Tutela antecipada no processo civil brasileiro, 3ª. ed. SP: Revista dos Tribunais, 2007, p. 49. Para Luiz Guilherme
Marinoni a tutela de urgência é gênero do qual são
espécies a tutela cautelar e a tutela antecipatória em
face do periculum in mora (Antecipação da tutela, 9ª.
ed. SP: RT, 2006, p. 159.
6
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela de urgência e efetividade do direito in Temas de direito processual: oitava série. SP: Saraiva, 2004, p. 102-103.
5
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de Processo Civil, a saber: 1) tutela de urgência
cautelar; 2) tutela de urgência satisfativa interinal; 3) tutela de urgência satisfativa autônoma.
Na verdade o que se verifica é que a falta
de instrumentos adequados para resguardar situações de urgência que reclamavam a outorga
ainda que provisória da proteção ao próprio direito material provocou uma expansão do processo cautelar que passou a ser desvirtuado com
a utilização das chamadas cautelares satisfativas
que esgotavam totalmente o mérito do processo
principal nada deixando para ser discutido no
bojo deste último.
Com as freqüentes reformas e atualizações
da legislação processual civil, o surgimento da
tutela antecipada e da tutela específica possibilitou que o processo cautelar pudesse voltar as suas
origens e resgatasse suas peculiaridades básicas,
fenômeno esse denominado por Teori Zavascki
de “purificação” do processo cautelar7.
Por outro lado, com o advento da tutela antecipada muitas vezes, esquecendo-se do escopo
da efetividade do processo, estabelecia-se uma
rígida distinção entre estas duas vias, causando
uma insegurança jurídica, pois dependendo do
magistrado que apreciasse a demanda, situações
idênticas recebiam ora a proteção por meio da
tutela cautelar ou por meio da tutela antecipada.
A confusão foi tamanha que o legislador mais
uma vez, modificando a legislação processual,
introduziu, por meio do artigo 273, parágrafo 7º.
do Código de Processo Civil a possibilidade de
fungibilidade entre as medidas.
Desse modo, embora o fundamento constitucional das tutelas de urgência — tutela cautelar
e tutela antecipada — seja o mesmo e apresente
algumas semelhanças — como a sumariedade da
cognição e a provisoriedade do seu provimento
—, prepondera o entendimento de que se tratam
de espécies distintas, já que a cautelar é medida de garantia, enquanto que a tutela antecipada

7

ZAVASCKI, Teori. Antecipação da tutela. 5ª. ed. SP:
Saraiva, 2007, p. 46.
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permite a realização no plano fático dos efeitos
do provimento que somente seriam obtidos ao
final do processo. Ambas, entretanto, na sua essência, encontram-se vinculadas a uma situação
de ameaça de dano, o que permite englobá-las
como “tutelas de urgência”. Assim, são espécies
do mesmo gênero “tutelas de urgência” apresentando, ao mesmo tempo, diferenças e guardando
similitudes, embora em algumas hipóteses possa
surgir uma zona cinzenta o que ensejou a previsão pelo legislador da possibilidade de fungibilidade entre as providências cautelares e as antecipatórias, conforme prevê o artigo 273, parágrafo
7º, do Código de Processo Civil, acrescentando
pela Lei n. 10.444/02. Assim, não obstante as especificidades que lhe são peculiares destinam-se
a neutralizar os males causados pelo decurso do
tempo ao processo.

3

Regime único
Há, entretanto, na doutrina quem identifique a necessidade de se estabelecer um regime
único para as tutelas de urgência, analisando-as
sob um enfoque comum a partir das semelhanças nelas presentes. Nesse sentido é o escólio
de José Roberto dos Santos Bedaque que reúne
tanto as cautelares quanto as antecipatórias em
uma só categoria, pregando uma visão unitária
e reunindo-as sob a denominação de cautelares
lato sensu, nesses termos:
A construção de um sistema harmônico
a respeito das tutelas urgentes permitirá a
adoção de soluções adequadas, provisórias
e instrumentais (cautelares) ou definitivas.
Sem jamais perder de vista, porém, a existência de garantias e princípios essenciais
ao devido processo legal, que não podem
ser sacrificados8.

Nessa linha de entendimento, para o Professor Bedaque a tutela cautelar pode adotar tanto

8

BEDAQUE, José dos Santos. Tutela cautelar e tutela
antecipada: tutelas sumárias e de urgência, 4ª. ed. SP:
Malheiros, 2006, p. 88.

técnicas processuais conservativas como técnicas
processuais satisfativas, tendo como característica básica a sua inaptidão para a composição definitiva do litígio9.
Bedaque aponta as seguintes similitudes entre as cautelares e as antecipatórias reunidas sob
a denominação de cautelares lato sensu: 1) temporariedade, em face do provimento cautelar ter
duração limitada no tempo; 2) provisoriedade,
porque dura até que sobrevenha o provimento
definitivo; 3) sumariedade da cognição no plano
vertical, na medida em que o juiz profere sua decisão fundado apenas em análise não exauriente
da situação de direito material; 4) instrumentalidade, haja vista que se destina a assegurar a
efetividade de outra tutela jurisdicional final,
afastando a ameaça do periculum in mora10.
Sob tal perspectiva, tanto nos artigos 273 como
no artigo 796 do Código de Processo Civil seriam encontradas as seguintes características
comuns: a provisoriedade dos provimentos e a
instrumentalidade, entendida esta última como
a vinculação a outro provimento11.
Na mesma esteira é o pensamento de Eduardo Talamini que defende o enquadramento da
tutela antecipada no conceito de tutela cautelar
em sentido amplo, na medida em que se consubstancia em provimento de natureza provisória guardando instrumentalidade com o provimento final do processo12.

BEDAQUE, José dos Santos. Tutela cautelar e tutela
antecipada: tutelas sumárias e de urgência, 4ª. ed., SP:
Malheiros, 2006, p. 127.
10
BEDAQUE, José dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, 4ª. ed.,
SP:Malheiros, 2006, p. 129-144.
11
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar
e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência. 4ª.
ed. SP: Malheiros, 2006, p.153.
12
TALAMINI, Eduardo. Medidas urgentes (“Cautelares” e “Antecipadas”): a Lei 10.444/2002 e o início de
correção de rota para um regime jurídico único. Revista Dialética de Direito Processual n. 2, maio-2003.
9
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4

As tutelas de urgência no projeto
É inegável que o projeto do novo Código de
Processo Civil, visando tornar o processo um
instrumento que assegure o princípio da duração razoável do processo previsto no artigo 5º,
inciso LXXVIII, da Constituição, institui um
regime único para as tutelas de urgência, visando alcançar os propósitos definidos em sua exposição de motivos, qual seja, a de um processo
célere, justo e menos complexo.
As tutelas de urgência passam a ser tratadas
na sua Parte Geral, desaparecendo o livro das
Ações Cautelares.
O projeto reúne em um mesmo título — Título IX — as tutelas de urgência e as tutelas de
evidência, previstas nos artigos 277 a 296.
O artigo 278 do novo CPC institui um poder
geral de urgência, contemplando tanto medidas
conservativas quanto satisfativas.
Os requisitos para a concessão das tutelas de
urgência estão previstos no artigo 283 do novo
CPC, podendo ser concedidas tanto providências
de garantia quanto de satisfação do direito material sob o mesmo fundamento, vale dizer, quando
presentes a plausibilidade do direito e o risco de
dano irreparável ou de difícil reparação.
O artigo 284 permite ao magistrado deferir
medidas de urgência de ofício.
O projeto prevê ainda, como grande novidade, a possibilidade de estabilização das tutelas de
urgência, caso não seja impugnada a concessão da
medida, ficando a parte dispensada da propositura do pedido principal. Contudo, o provimento
não estará acobertado pela eficácia da coisa julgada material, mas seus efeitos permanecerão até a
cessação da medida através de uma ação principal ajuizada posteriormente.
Impugnada a medida, o pedido principal
deverá ser apresentado nos próprios autos em
que formulado o pedido de tutela de urgência.
As medidas poderão ser requeridas em caráter antecedente (art. 286 a 293 ), quanto em
caráter incidental (artigo 294 a 296).
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Conclusão
1. As tutelas de urgências são técnicas processuais destinadas a combater os males causados ao processo quando o tempo se torna inimigo em razão da demora exagerada, abreviando a
outorga provisória
2. As tutelas de urgência são outorgadas por
meio de cognição sumária e provimento provisório.
3. As espécies de tutela de urgência genérica
no direito brasileiro são: tutela cautelar e tutela
antecipada.
4. Apesar da existência de pontos comuns
entre essas duas espécies de providências urgentes, cada uma tem finalidade específica, qual
seja, a tutela cautelar é técnica processual destinada a garantir a eficácia e utilidade do processo
enquanto que a tutela antecipada antecipa no
plano fático a satisfação do direito.
5. As tutelas de urgência não devem ser tidas como solução para todos os males causados
pela morosidade do Poder Judiciário, pois o
ideal é que toda a tutela jurisdicional seja outorgada após o desenvolvimento de uma atividade
cognitiva plenária e exauriente.
6. Apesar de não poder ser considerada a
solução ideal para combater os males causados
pela demora na duração dos processos, persiste
a relevância das tutelas de urgência como mecanismo eficaz para resguardar à parte lesada em
situações de perigo que exijam uma pronta resposta do aparelho estatal.
7. O projeto do novo CPC adota o regime
único das tutelas de urgência, privilegiando o
resultado útil do processo com o propósito de
assegurar a efetividade do processo em seu sentido estrito, já que tanto as medidas conservativas quanto as satisfativas tem por características a
sua provisoriedade na solução do litígio.
8. O projeto prevê a possibilidade de estabilização do provimento de urgência que não estará, entretanto, acobertado pelos efeitos da coisa
julgada material.

O dever de prova da Fazenda Pública
Juiz federal substituto Igor Matos Araújo

Sumário
Ônus da prova. Dever de prova. Conceito
e diferenças. Dever de prova da Fazenda Pública. Previsão legal. Art. 11 da Lei 10.259/2001.
Fundamentos. Princípios da Moralidade e da
Legalidade. Justificativas. Posição processual.
Repartição da prova. Princípio da Igualdade.
Conseqüências do Descumprimento. Presunção
de Veracidade. Art. 359 do Código de Processo
Civil. Explicações. Aplicabilidade. Conclusão.
No processo civil moderno, no qual não
se fala mais no dever de comparecer em Juízo,
uma vez que a relação processual se constitui
perfeitamente com a simples demanda, e vigora o princípio dispositivo, em que não compete
prioritariamente ao Juiz a função de trazer ao
processo as provas, ao ônus de afirmar fatos segue-se o outro de provar os fatos alegados.
Dito isso, quando se cogita sobre prova, já
se vem associado o conceito de ônus da prova
que nada mais é do que o encargo, atribuído pela
lei as partes, de demonstrar a ocorrência de fatos
de seu próprio interesse para as decisões a serem
proferidas no processo.1
Isso significa dizer que no processo civil moderno não há um dever de prova, considerando
que o ônus é o imperativo do interesse próprio
e o dever é o imperativo de interesse alheio, em
outras palavras os ônus diferem substancialmente das obrigações e dos deveres, cujo descumprimento contraria o direito e é sempre passível de
ser sancionado de alguma forma, para que o beneficiário venha afinal a obter o resultado que o
cumprimento voluntário e espontâneo teria produzido. Por isso a ordem jurídica não municia

1

DINAMARCO, Cândido Rangel, instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª edição revista e atualizada, Ano 2009, Malheiros Editores, pág. 70.

pessoa algum de meios para exigir de outrem o
cumprimento do Ônus que lei lhe atribuiu. 2
Não obstante, conquanto não se possa falar de um dever de provar, mas apenas de uma
necessidade ou ônus, o assunto encontra certa
similitude, porque a carência de prova dá origem
a uma situação jurídica análoga à que enseja o
inadimplemento de um dever, desde que a parte,
a quem incumbia o ônus de provar, suporta as
conseqüências de falta de prova.3
Tais assertivas, contudo, sofreram significativo abalo com a criação dos Juizados Especiais
Federais, uma vez que a Lei. 10.259/2001 estabeleceu verdadeiro dever de produzir prova para a
entidade pública federal.
Com efeito, dispõe o artigo 11 da Lei nº
10.259/2001, expressamente, que: “a entidade
pública ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da
audiência de conciliação”. (Grifei.)
Da leitura do dispositivo legal, depreendese que o legislador estabeleceu uma obrigação
(deverá), um dever processual para o ente público, o de produzir prova contra si mesma. Assim,
em sede de Juizado Federal, a Fazenda Pública é
obrigada a produzir prova, devendo apresentar
até a abertura da audiência de conciliação, todos
os documentos de que disponha e que sirvam
para esclarecer a verdade sobre os fatos da causa, inclusive, aqueles que lhes são desfavoráveis
e, por via de conseqüência, beneficiem a parte
contrária.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II, 6ª edição revista e atualizada, Malheiros Editores, 2009, p.ág. 209/210.
3
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito
Processual Civil. 2ª edição. Campinas, SP: Editora
Bookseller, ,vol. II, pág. 442.
2
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Esclareça-se que não há nenhum óbice para
que o legislador crie para a Fazenda Pública o
dever de produzir prova contra si mesma, considerando que a sua atuação se encontra vinculada
aos princípios da legalidade e da moralidade.
Verdadeiramente, sendo a atuação do Estado regida pelo princípio da legalidade toda função administrativa deve ser realizada de forma a
que se cumpra o direito objetivo. Como se costuma dizer, a função administrativa, tanto quanto
a função jurisdicional, é uma função de cumprimento das leis. Distinguem-se uma da outra,
porém, porque enquanto no exercício da função
jurisdicional o cumprimento das leis é escopo do
Estado (chamado escopo jurídico da jurisdição),
no exercício da função administrativa o cumprimento das leis é um meio para que seja atingido
o verdadeiro objetivo, que é o bem-estar social.
Ora, se o Estado tem de atuar com base no princípio da legalidade, não pode ele, tendo os documentos que demonstram que a vontade da lei é
favorável ao administrado, deixar de apresentar
tais documentos em juízo sob o argumento de
que o ônus dessa prova é do adversário. Agindo
assim, o estado acaba por buscar um resultado
processual que não está de acordo com a vontade
do direito e, por conta disso, viola-se o princípio
da legalidade4.
Além disso, o princípio da moralidade impõe que o Estado só saia vencedor de um processo quando verdadeiramente tiver razão, sendo
imoral (e, por isso mesmo, ilegítimo) a atuação
processual da Fazenda Pública que se baseia em
mentiras ou numa visão distorcidas do fato.5
Adrede, considerando o fato de que, processualmente, a Fazenda Pública sempre foi vista
como parte, outorgando-lhe ônus, faculdades e
deveres (lealdade processual), além de prerro-

CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Uma abordagem crítica. 4ª
edição Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2008,
pág. 238/239.
5
Idem. Pág. 239.
4
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gativas diferenciadas, nada mais justo do que
lhe criar o dever de prova em sede de Juizados,
mesmo porque, em sede de procedimento sumaríssimo (Lei 9.099/1995 c/c 10.259/2001), até
algumas prerrogativas lhe foi retirada (prazo em
dobro para recorrer, remessa obrigatória e entre
outros).
De mais a mais. Na própria seara da distribuição ônus da prova é difícil dar justificação racional, absoluta e geral, sendo que em boa parte
dos casos sente-se a oportunidade de atribuir o
ônus da prova a uma das partes, enquanto seria
difícil formular uma razão geral para fazê-lo.
Não é possível dizer a priori que a repartição
da prova seja rigorosamente lógica e justa. Podese, talvez, afirmar que a rigor seria justo que o
autor provasse tanto a existência dos fatos constitutivos do direito, quanto a não existência dos
fatos impeditivos ou extintivos. Mas essa prova
seria, no mais das vezes, difícil para os fatos impeditivos, impossível para os fatos extintivos pretender tanto do autor equivaleria, quase sempre,
a recusar-lhe, logo, a tutela jurídica. É, portanto,
antes de tudo, uma razão de oportunidade que
compele a repartir o ônus da prova. Mas há mais,
para fazê-lo, um princípio de justiça distributiva,
o princípio da igualdade das partes. No processo
civil, com efeito, prevalece o principio dispositivo
(supra nº 261). E, dado que, em regra, como sabemos, as partes incumbe a tarefa de preparar o
material de cognição, de alegar e provar ao juiz
aquilo que pretendem que ele tome em consideração; dado que o juiz, em regra, não pode ter
em conta circunstâncias que não ressaltem dos
autos (“iudicet secundum allegata ET probata”:
“quod non est in actis non est in mundo”), e, enfim, que (nº 29, A) deve respeitar-se a igualdade
das partes no processo, daí resulta que o encargo
de afirmar que provar se distribui entre as partes,
no sentido de deixar-se à iniciativa de cada uma
delas fazer valer os fatos que ela pretende considerados pelo juiz, ou, em outros termos, que tem
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interesse em que sejam por ele considerados como
verdadeiros.6
Dito isso, e, levando em consideração, o
princípio da igualdade, especialmente perante
a Justiça, onde deve se buscar a igualização das
condições desiguais, é que se observa que não
há nenhum impedimento para que a lei crie o
dever para a Fazenda Pública de produzir prova contra si mesma, especialmente em benefício
do administrado, que no caso dos Juizados é, na
sua maioria das vezes, a parte mais fragilizada e
carente da relação processual.
Traçadas essas linhas, indaga-se: Qual a
conseqüência jurídica (sanção) pelo descumprimento desse dever de produzir prova?
A resposta é clara. Deve ser aplicada a sanção a parte que não exibe documentos em seu
poder, conforme regra do art. 359 do CPC. Ou
seja, deverão ser admitidos como verdadeiros os
fatos que, por meio do documento ou da coisa, a
parte pretendia provar. Destaque-se que tal presunção é sempre relativa, por lógico.
Ademais, para que sejam aplicados os efeitos do artigo 359 do CPC, não basta à simples
ordem de citação com os dizeres do artigo 11 da
Lei 10.259/2001, deve a Fazenda Pública ser intimada, pessoalmente, por mandado ou cota nos
autos, com a expressa advertência de que serão
admitidos como verdadeiros os fatos que, por
meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar.
Cabe consignar que tal circunstância não
se confunde com os efeitos materiais da revelia, o que seria incabível à Fazenda Pública, pois
que disso não se trata, já que no procedimento
de Juizado, revel é o réu que não comparece à
audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, cuja conseqüência seria
reputarem-se verdadeiros os fatos alegados no
pedido inicial, salvo se o contrário resultar da

6

convicção do juiz, nos termos do art. 20 da Lei
9.099/1995.
Ademais, como explicitado, a referida sanção nada mais é do que a conseqüência jurídica da violação a um dever processual, como é o
caso das penas pela litigância de má fé. E, ninguém duvida, sequer questiona, a possibilidade
de a Fazenda Pública vir a ser punida por litigância de má fé, quando pratica um ato violador
do dever de lealdade processual.
Ao fim e ao cabo, conclui-se que a Lei n.
10.259/2001, que institui os Juizados Especiais
Federais, inovou em matéria de repartição da
prova, atribuindo à Fazenda Pública o dever de
juntar aos autos todos os documentos que disponha ainda que lhes sejam desfavoráveis, que
digam respeito aos fatos da causa (art. 11). Tais
documentos se não apresentados, acarreta para
o ente público, desde que devidamente intimado e expressamente advertido, a sanção da presunção da veracidade das alegações feitas pelo
demandante, por meio do documento ou da
coisa, que pretendia provar.

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito
Processual Civil. 2ª edição. Campinas, SP: Editora
Bookseller, 2000, vol. II, pág. 448.
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Competência da Justiça Federal para processar e julgar ação
promovida pelo Instituto Nacional com base no artigo 120 da Lei Nº
8.213/91
Juíza federal substituta Isabela Guedes Dantas Carneiro

O art. 120 da Lei 8.213/91 estabelece o dever
de a Previdência Social propor ação regressiva
em desfavor dos responsáveis para reaver os valores pagos a título de benefício previdenciário,
decorrente de acidente do trabalho, nos casos de
negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho.
Deveras, ainda que se comprove a responsabilidade do empregador pela ocorrência do infortúnio, a autarquia não se exime do dever de,
incontinenti, implantar o benefício previdenciário cabível, desde que preenchidos os requisitos
legais, vez que a relação jurídica havida entre
a Previdência Social e o segurado é autônoma,
ainda que seja originada de uma relação de trabalho (artigo 11 e seguintes da Lei 8.213/91).
Entrementes, caso tenha havido culpa do
empregador surge para autarquia o dever de
obter a restituição dos valores despendidos com
o pagamento da prestação previdenciária, notadamente considerando a obrigatoriedade de
observância às normas de segurança e higiene
do trabalho.
A questão que se impõe é acerca da competência para julgar a ação regressiva ajuizada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em
face do empregador, baseada no referido artigo
120 da Lei 8.213/91.
Em um país de dimensões territoriais como
o Brasil, a pluralidade de conflitos de interesses
impõe que as demandas sejam distribuídas entre os diversos órgãos investidos de jurisdição,
de forma racional, consoante critérios estabelecidos na Constituição da República e nas leis.
Nesse contexto, a competência consiste na
delimitação do poder jurisdicional entre os seus
inúmeros órgãos. Noutras palavras, a “competência, portanto, nada mais é do que uma parce-

la da jurisdição que deve ser efetivamente exercida por um órgão ou grupo de órgãos do Poder
Judiciário”1.
A Constituição Federal, ao dispor a respeito
da competência da Justiça Federal, adotou um critério subjetivo, que leva em consideração a identidade dos entes integrantes da relação jurídico-processual, independentemente da natureza do
litígio, ressalvadas as exceções ali consignadas2.
Noutro viés, conforme mencionado acima,
as ações ajuizadas pela autarquia previdenciária,
com esteio no art. 120 da Lei 8.213/91, são originadas de uma relação decorrente de acidente
de trabalho.
No entanto, o fato de existir, em sua origem,
uma relação decorrente de acidente de trabalho,
não dá azo ao deslocamento da competência
para a Justiça Estadual, incidindo a regra geral
estabelecida no art. 109, I, da CF/88.
Conquanto os valores, de cujo dispêndio a
autarquia objetiva o respectivo ressarcimento,
sejam referentes a benefício pago a segurado em
razão de acidente de trabalho, a pretensão deduzida em juízo é decorrente de responsabilidade
civil imputada à empresa empregadora, sob o
fundamento de descumprimento de normas de
proteção ao trabalhador.

MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio
Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5ª ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.
2
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e
julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
1
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Noutro vértice, também não há que se falar
em competência da Justiça do Trabalho, nem
mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, uma vez que as ações de indenização por dano moral ou material mencionadas
no inciso VI do art. 114 da CF/88, são aquelas
ajuizadas pelo empregado contra o empregador, ou pelo empregador contra o empregado,
decorrentes da relação de trabalho, estando
excluídas, por óbvio, as demandas promovidas
pela autarquia previdenciária contra a empresa
empregadora.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nessa direção, conforme se constata do teor do
seguinte julgado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO
INSS CONTRA O EMPREGADOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
Compete à Justiça comum processar e julgar ação proposta pelo INSS objetivando
o ressarcimento dos valores despendidos
com o pagamento de pecúlio e pensão por
morte acidentária, em razão de acidente
de trabalho ocorrido nas dependências da
empresa ré, por culpa desta. O litígio não
tem por objeto a relação de trabalho em si,
mas sim o direito regressivo da autarquia
previdenciária, que é regido pela legislação civil.
Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.
(CC 59.970/RS, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/09/2006, DJ 19/10/2006 p. 237.)

Nessa esteira, confira-se, ainda, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO.
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELO
INSS CONTRA O EMPREGADOR.
COMPETÊNCIA. DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO.

1. Compete à Justiça Federal processar e
julgar ação em que o INSS busca o ressarcimento de valores relativos a benefício
previdenciário pago em decorrência de
acidente de trabalho que alega ter sido
provocado por descumprimento de normas de proteção e segurança do trabalhador.
2. Tratando-se de defeito de representação
passível de ser sanado sem prejuízo algum
e regularizada a representação processual,
afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela empresa A.
C. da Costa e Silva.
3. Nulidade da citação por edital, seja porque o oficial de justiça diligenciou encontrar no endereço declinado no mandado
pessoas estranhas à empresa citanda, donde a impertinência da conclusão extraída
da diligência de encontrar-se o representante respectivo em local incerto e não sabido, seja por descumprimento do prazo
máximo de 15 dias para a publicação dos
editais, seja pela ausência de certificação
de publicação do instrumento no diário
oficial (art. 232, inc. III, do CPC).
(AC 2003.32.00.006198-9/AM, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel
Gallotti Rodrigues, Sexta Turma,e-DJF1
p.89 de 06/07/2009.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA.
AUTARQUIA FEDERAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. ART. 109, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTIÇA
FEDERAL.
1. Compete à Justiça Federal processar e
julgar “as causas em que a União, entidade
autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras,
rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho” (art. 109, I, da CF).
2. Sendo o objeto da demanda ressarcimento de danos ao INSS, relativos a gastos
com o empregado da USIMINAS, a competência não deve ser deslocada para Justiça Estadual, pelo fato de não se tratar de
acidente do trabalho.
3. Agravo de instrumento provido.
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(AG 2001.01.00.029035-4/MG, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma,DJ p.51 de 28/06/2005.)

Em conclusão, a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações promovidas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
visando ao ressarcimento dos valores pagos a título de benefício previdenciário decorrente de
acidente de trabalho, com esteio no artigo 120
da Lei nº 8.213/1991, uma vez que, no caso, o
litígio não tem por fundamento a relação de trabalho em si, mas o direito regressivo da autarquia previdenciária.
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Mandado de segurança
Juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida

1

Introdução
Em um Estado Democrático de Direito, não
se admite poder absoluto, de modo que a atribuição de poder aos agentes públicos traz ínsita a
responsabilidade pelo emprego de tal poder em
busca de satisfazer sempre um interesse coletivo.
O poder deve ser então utilizado com razoabilidade e com finalidade social, sendo necessário garantir mecanismo de controle sobre seu
exercício, evitando-se situações de abuso e de
desvio de conduta.
O mandado de segurança se apresenta como
uma ação de matriz constitucional que se presta
como instrumento hábil ao controle de abuso de
poder por parte de agentes estatais ou de particulares no exercício de atividades estatais.
Embora o mandado de segurança, inclusive
o coletivo, tenha previsão constitucional, o rito
de tal ação não se encontra especificado na Carta Magna, e sim em lei infraconstitucional. A lei
que estabelece o procedimento básico do mandado de segurança é a Lei nº 12.016, de 7.8.2009,
que revogou a Lei 1.533/51.
2

Conceito
Considerando o que dispõe o artigo 5º,
LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1º da
Lei nº 12.016/2009, pode se conceituar mandado
de segurança como ação constitucional empregável para a proteção de direito líquido e certo,
não amparável por meio de habeas data ou habeas corpus, contra ato abusivo de autoridade ou
de particular no exercício de atividade pública.
Para que se entenda de forma adequada tal
conceituação, mister se faz uma explicação mais
pormenorizada sobre o que vem a ser direito líquido e certo, bem como sobre o ato impugnável na via mandamental.
A expressão “direito líquido e certo” deve
ser entendida como sendo o alegado direito de-

corrente de fatos que podem ser comprovados
de plano, com base em documentos, sem necessidade de dilação probatória.
Como não se admite dilação probatória na
via do mandado de segurança, os fatos dos quais
se deseja extrair consequências jurídicas devem
ser comprovados por meio de documentos que
devem normalmente instruir a petição inicial.
Quanto aos documentos que se encontram
em repartição ou estabelecimento público, ou
em poder de autoridade ou de terceiro que tenham recusado o fornecimento, a parte poderá
requerer que o juiz determine a exibição desse
documento em original ou em cópia autêntica
no prazo de 10 (dez) dias, conforme regulamentado pelo parágrafo primeiro do artigo 6º da Lei
nº 12.016/2009.
É ainda importante destacar que a via do
mandado de segurança está ligada a fatos comprováveis de plano, e não que os fatos e as questões jurídicas sejam simples. De forma que é
possível a utilização do mandado de segurança,
mesmo que se trate de fatos e de situação jurídica complexos, desde que a prova necessária a
esclarecer os primeiros seja previamente constituída. A propósito, neste momento, faz-se pertinente a transcrição da Súmula 625 do STF, que
dispõe: “Controvérsia sobre matéria de direito
não impede a concessão do mandado de segurança”.
Quanto ao ato impugnável por mandado de
segurança, inicialmente aquele deve ser de responsabilidade de autoridade, devendo se entender como autoridade o agente público que tenha
poderes de decisão, não se enquadrando como
tal o agente que simplesmente executa ordens
previamente emitidas.
Por força do disposto na parte final do inciso LXIX do art. 5º da CF, é possível empregar
mandado de segurança contra ato de agente de
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pessoa jurídica de direito privado, desde que no
exercício de atribuições do Poder Público.
Por intermédio de mandado de segurança
pode se questionar ato comissivo ou omissivo.
Neste ponto, se faz imprescindível destacar que
a ilegalidade pode consistir em se realizar o que
é vedado (comissão), bem como em deixar de
fazer o que é devido (omissão).
O ato ilegal a ser questionado pode ser atual
ou iminente, sendo que, no primeiro caso, ter-se-á mandado de segurança repressivo, e na
segunda situação, mandado de segurança preventivo ou inibitório.
O mandado de segurança preventivo tem a
sua base na Lei nº 12.016/2009, mais precisamente no art. 1º, caput, quando o mesmo estabelece a possibilidade de utilização do mandado
de segurança sempre que houver justo receio de
que alguém venha a sofrer violação a direito.
Além dessa base infraconstitucional, ainda
se poderia indicar o fundamento constitucional
do mandado de segurança preventivo, qual seja:
art. 5º, XXXV (A lei na excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a
direito).
A respeito da ameaça a direito como requisito específico do writ preventivo, a doutrina
tem apontado a necessidade de que tal ameaça
seja objetiva, real e atual. Nesse sentido, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi1:
Entendamos que a ameaça será “objetiva”
quando “real”, traduzida por fatos e atos,
e não por meras suposições, e será “atual”
se existir no momento, não bastando que
tenha existido em outros tempos e desaparecido.

3

legitimidade passiva e autoridade
coatora
Há divergência doutrinária a respeito da legitimidade passiva no mandado de segurança.
Uma primeira tese (Hely Lopes Meirelles, Al-

1
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fredo Buzaid, Adílson Dallari Lopes da Costa)
sustenta que é parte legítima a autoridade que
tem o seu ato questionado e que teria o poder
de desfazê-lo.
Um segundo entendimento (Pontes de Miranda, Caio Mário da Silva Velloso, Themístocles Brandão Cavalcanti, Castro Nunes, Celso
Agrícola Barbi, Marco Aurélio Greco, Seabra Fagundes, Lúcia Valle Figueiredo) preconiza que a
parte passiva não seria a autoridade, e sim a pessoa jurídica em nome da qual a autoridade age.
De acordo com essa segunda tese, o papel da
autoridade impetrada seria de sujeito de comunicação processual.
O acerto do entendimento adotado pela segunda tese encontra respaldo na teoria da presentação, isto é, como a autoridade não age em
nome próprio, mas sim presentando a entidade
da qual é mero agente público, questiona-se no
mandado de segurança, em essência, ato da pessoa jurídica.
Essa divergência doutrinária acaba por influenciar a jurisprudência.
Há julgados, por exemplo, do Superior
Tribunal de Justiça, que reconhecem que a autoridade não é parte, e sim mero sujeito de comunicação processual, e, em razão disso, não se
admite que a pessoa jurídica ingresse como litisconsorte, pois esta já é parte, e não poderia ser
litisconsorte dela mesma (REsp 29.582-1/GO,
RSTJ 102/1.191).
Neste ponto deve ser destacado que a Lei nº
12.016/2009 acaba por acalorar mais a discussão, tendo em vista que traz a regra constante
do art. 7º, inciso II, que exige que se dê ciência
do feito também ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que,
querendo, ingresse no feito.
Outro ponto inovador da Lei nº 12.016/2009,
que incrementará a discussão, é o que estende à
autoridade coatora o direito de recorrer ordinariamente da decisão concessiva da liminar ou da
segurança (art. 14, § 2º). Importante salientar
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que a posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça anterior à Lei mencionada era
no sentido oposto (AgRg no Ag 954176/SC, Ag
Rg no Ag 923958/DF).
Por outro lado, há decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça que reconhecem,
contraditoriamente, o caráter de parte da autoridade ao preconizar que a indicação equivocada da autoridade impetrada gera a extinção do
processo por ilegitimidade passiva (CC 38.008/
PR – EDcl; RSTJ 4/1.283).

4

Competência
Mesmo que se entenda que a autoridade não
seja parte passiva no writ, imprescindível se faz
apontar aquela na petição inicial. Isto porque a
categoria da autoridade impetrada é decisiva na
determinação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação mandamental.
Tem-se, assim, que impugnado em mandado de segurança ato de qualquer das autoridades
elencadas no art. 102, I, d e r, da CF, quais sejam:
Presidente da República, Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, Tribunal de
Contas da União, Procurador-Geral da República, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Supremo
Tribunal Federal, a competência originária será
do próprio Supremo Tribunal Federal.
Caso se trate de mandado de segurança contra
ato de Ministro de Estado, dos Comandantes das
Forças Armadas ou do Superior Tribunal de Justiça, a competência originária será deste tribunal.
Compete aos Tribunais Regionais Federais
processar e julgar originariamente mandados de
segurança contra ato de juiz federal ou do próprio tribunal (art. 108, I, c, da CF), bem como
de membro do Ministério Público da União que
atue perante juízo de primeiro grau (RE 1412119/SP/2ª Turma do STF).
Cabe à Turma Recursal Federal julgar mandado de segurança contra ato de Juiz Federal do
Juizado Especial Federal e contra ato da própria
Turma (MS 2469100-MG/Pleno do STF).

Aos juízos federais compete processar e julgar mandado de segurança contra ato de autoridade federal que não tenha prerrogativa de foro
em mandamus (art. 109, VIII, da CF).
No que se refere especificamente à Justiça
do Estado de Goiás, observando o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Órgão Especial (art. 9º- B, V, do RI) processar e
julgar mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, do Presidente ou da mesa
da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal
de Justiça, de seu Presidente ou integrante.
Cabe a uma das Seções Cíveis, o julgamento do mandado de segurança, relativo à matéria
cível, contra ato de Juiz de Direito ou substituto
(art. 10, III, do RI), sendo que o mandamus relativo à matéria criminal contra ato dessas autoridades e da competência da Seção Criminal (art.
11, IV, do RI).
Quanto à mandado de segurança contra
ato de Secretário de Estado, Procurador-Geral
de Justiça, Presidente e membros do Conselho
Superior do Ministério Público, Presidente e
membros dos Tribunais de Contas, Auditor e
membros da Justiça Militar e Comandante Geral da Polícia Militar, a competência é de uma
das Câmaras Cíveis.

5

Mandado de segurança coletivo
A Constituição Federal de 1988 inseriu entre as garantias constitucionais o mandado de
segurança coletivo, conforme previsão do inciso
LXX do art. 5º.
Estão legitimados a propor mandado de
segurança coletivo os partidos políticos com
representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados.
Para que o partido político tenha legitimidade basta que tenha um representante em
qualquer das casas legislativas, não havendo ne-
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cessidade de um representante pelo menos em
cada uma das casas.
Quanto aos partidos políticos, Ernane Fidélis dos Santos2 leciona que não se pode limitar a
impetração apenas à defesa dos direitos e interesses de seus filiados, sob pena de se frustrar a
finalidade constitucional do mandado de segurança coletivo. Não obstante, deve ser destacado
que o Supremo Tribunal Federal entende que a
legitimidade dos partidos políticos deve ter um
nexo com as suas finalidades institucionais (RE
198.918/DF, 1ª Turma). Assim, já decidiu que
partido político não tem legitimidade para propor mandado de segurança coletivo contra exigência tributária (RE196.184/AM, Plenário).
Quanto aos sindicatos e entidades de classe,
a atuação independe de autorização assemblear
ou individual dos associados, uma vez que não
se trata de hipótese de representação processual
(art. 21, caput, parte final, da Lei nº 12.016/2009
e STF, RE 157234-DF e Súmula 629), embora se
exija quanto a tais legitimados que o objeto de
impetração esteja em sintonia com o objetivo
social da entidade.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 198919/
DF, definiu que a exigência da prévia constituição e funcionamento por pelo menos um ano só
se aplica às associações, não tendo pertinência
com as organizações sindicais e com as entidades de classe.
No que se refere ainda aos sindicatos e entidades de classe, deve ser frisado que o mandado
de segurança coletivo pode ser empregado para
buscar proteção aos direitos de apenas alguns de
seus membros, e não, necessariamente, em proveito de toda a categoria (art. 21, caput, da Lei nº
12.016/2009 e Súmula 630 do STF).
Digno de nota é o fato de que, no MS 23769/
BA, o Plenário do STF decidiu que não se aplica
ao mandado de segurança coletivo a exigência
de que a petição inicial deva ser instruída com

2
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a relação nominal dos substituídos processualmente.
O art. 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009,
diante de divergência doutrinária sobre o objeto do mandado de segurança coletivo, faz opção
por fixar como tuteláveis pela via do writ coletivo, os interesses coletivos em sentido estrito e
os individuais homogêneos, deixando de fazer
referência aos interesses difusos.
No MSC, o pedido de liminar só poderá
ser apreciado após a oitiva do representante
judicial da pessoa jurídica de direito público,
que deverá se pronunciar no prazo de setenta e
duas horas (art. 22, parágrafo segundo, da Lei nº
12.016/2009).

6

Mandado de segurança e ato
jurisdicional
O art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 estabelece
que “não se concederá mandado de segurança
quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
No mesmo sentido foi editada a Súmula 267
pelo STF.
Já o art. 5º, III, da Lei 12.016/2009 veda a
utilização de mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Evidente
neste tópico que o writ não pode ser utilizado
como substituto da ação rescisória. Neste sentido foi editada a Súmula 268 pelo STF.
Por outro lado, tem-se admitido a utilização de mandado de segurança contra ato jurisdicional quando os instrumentos ordinários de
impugnação à decisão não são hábeis a evitar a
consumação de lesão a interesses das partes.
O certo é que pode se afirmar, respaldado
na doutrina e na jurisprudência, que a admissão
do mandado de segurança contra ato judicial é
medida excepcional.
Parcela da doutrina vinha admitindo a utilização de mandado de segurança para se alcançar efeito suspensivo a recurso desprovido de tal
efeito, ou seja, utilizando o mandamus, como
verdadeira medida cautelar. A utilidade e possi-
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bilidade de tal prática, em se tratando de recurso
de agravo e de apelação, deve ser reexaminada.
Com efeito, diante do preconizado pelos artigos 522, parte final e 527, III, ambos do CPC,
em situações que podem gerar dano irreparável
ou difícil reparação, o relator está autorizado a
excepcionalmente atribuir efeito suspensivo ao
agravo, sem a necessidade de ser provocado por
intermédio de mandado de segurança.
Quanto à apelação, mesmo nos casos em
que desprovida de efeito suspensivo, desde que
relevante a fundamentação e haja perigo de lesão grave e de difícil reparação, o relator está autorizado a conceder excepcionalmente o efeito
suspensivo (art. 558, parágrafo único, do CPC).
Por outro lado, podem ser apontados alguns
julgados admitindo a utilização de mandado de
segurança para o ataque de ato jurisdicional: a)
decisão teratológica (RSTJ 83/92); b) quando
prolatada sentença em processo no qual não foi
efetivada a citação do réu, e este não tenha comparecido espontaneamente (RMS 8.807-SP, 6ª
Turma do STJ); c) quando se tratar de terceiro
(Súmula 202 do STJ: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”).
Quanto à referida Súmula nº202 do STJ, há
julgado da 1ª Turma do STJ (AI 635465-Ag Rg)
no sentido de que o terceiro deve utilizar o recurso de terceiro interessado, previsto no art. 499 do
CPC, e não o mandado de segurança, devendo
ser destacado que o julgado em destaque não evidencia o posicionamento majoritário do STJ.

7

Liminar
O art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009 prevê a suspensão liminar do ato questionado no
mandado de segurança, desde que relevante o
fundamento da impugnação e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja deferida ao final.
O referido dispositivo inova, admitindo facultativamente que a decisão exija caução, fian-

ça ou depósito como condição para a concessão
da liminar.
Diferentemente do que sugere a redação literal do art. 7º, inciso III, da LMS, a liminar no
mandado de segurança pode ter feição positiva
(ativa), e não meramente negativa (suspensiva).
Com efeito, a liminar pode conter uma determinação para que a autoridade deixe de fazer, bem
como para que faça algo.
Há discussão doutrinária sobre a natureza
da liminar em mandado de segurança.
Uma primeira tese doutrinária prescreve
que a liminar no MS tem natureza de medida
acautelatória (José da Silva Pacheco, Othon Sidou, Celso Ribeiro Bastos, Gleno Lacerda, Hely
Lopes Meireles).
O segundo entendimento sobre a matéria fixa a natureza satisfativa da liminar no MS
(Pontes de Miranda, Humberto Theodoro Jr.).
E ainda há parcela da doutrina que sustenta
que tal liminar pode assumir, dependendo do
caso concreto e da providência requerida, feição antecipatória dos efeitos da tutela ou feição
cautelar, neste sentido é a posição de Eduardo
Arruda Alvim.
Pode ser feita ainda referência a outra discussão doutrinária sobre a liminar no MS, qual
seja: a possibilidade ou não de a liminar ser deferida na hipótese em que não consta pedido da
parte impetrante. Admitindo, posicionam-se
Adhemar Ferreira Maciel, Nélson Nery, Oton
Sidou e José da Silva Pacheco. Por outro lado,
Celso Agrícola Barbi manifesta pela impossibilidade de concessão de ofício. O referido autor
fundamenta seu posicionamento destacando que
a concessão da liminar pode gerar danos, que são
de responsabilidade objetiva do impetrante.
Existem disposições legais restringindo a
concessão de liminares, Lei 12.016/2009 e Lei
9.494/97, sendo que há manifestações doutrinárias no sentido da inconstitucionalidade de
mencionadas vedações (Cássio Scarpinella Bueno, Eduardo Arruda Alvim). Não obstante, o
Supremo Tribunal Federal vem admitindo tal
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constitucionalidade, tendo inclusive reiterado
tal posição ao reconhecer a constitucionalidade
da Lei 9.494/97 ao julgar a ADC 04.
Após certa instabilidade, a posição da jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a
decisão de Juízo de 1º grau que examina e decide
pedido liminar pode ser objeto de agravo de instrumento, o que inclusive consta expressamente
da nova Lei do Mandado de Segurança (art. 7º,
parágrafo 1º).
Por outro lado, o mesmo tribunal superior
não admitiu a utilização de agravo regimental
contra a decisão de relator que, em mandado
de segurança, concede ou indefere liminar em
mandado de segurança (STJ, Corte Especial, MS
9.232-Ag.Rg), aplicando, assim, a posição do
Supremo Tribunal Federal, materializada na Súmula 622. Referido entendimento não foi adotado pela nova Lei do Mandado de Segurança, que
admite expressamente o uso do agravo (art. 16,
parágrafo único).

8

Suspensão da eficácia da decisão
liminar ou da sentença em mandado
de segurança
A Lei nº Lei 12.016/2009, em seu art. 15º,
prevê o incidente de suspensão da execução da
liminar ou da sentença concessiva da segurança.
Confira-se verbis:
Art 15. Quando, a requerimento de pessoa
jurídica de direito público interessada ou
do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e
à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do
respectivo recurso suspender, em decisão
fundamentada, a execução da liminar e
da sentença, dessa decisão caberá agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na
sessão seguinte à sua interposição
§ 1o Indeferido o pedido de suspensão ou
provido o agravo a que se refere o caput
deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso
especial ou extraordinário.
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§ 2o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo,
quando negado provimento a agravo de
instrumento interposto contra a liminar a
que se refere este artigo.
§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações
movidas contra o poder público e seus
agentes não prejudica nem condiciona o
julgamento do pedido de suspensão a que
se refere este artigo.

Semelhante previsão contém a denominada
Lei de Recursos – Lei 8.038/90 (art. 25).
Parcela da doutrina, após afastar a natureza
recursal do instituto em análise, aponta no sentido de que haveria incidente processual com
natureza cautelar (Eduardo Arruda Alvim).
Neste ponto, deve ser frisado que há julgado do
STF, reconhecendo a natureza cautelar do incidente (Ag RSS 846-DF).
Diante da redação do dispositivo antes
transcrito, a suspensão da liminar ou da sentença no mandado de segurança, poderá ser alcançada desde que haja requerimento da pessoa
jurídica de direito público interessada e que se
verifique a possibilidade de grave lesão à ordem,
à saúde, à segurança ou à economia pública,
caso não se suspenda a eficácia da liminar ou da
sentença, objeto do pedido de suspensão.
O STF, interpretando a expressão “ordem
pública”, acabou entendendo que tal expressão
englobaria a ordem administrativa em geral (SS
154-0), ou seja, engloba a normal execução do
serviço público, o regular andamento das obras
públicas.
A jurisprudência dominante do STF (Ag.
RSS – 471-DF; SS 833-8-DF) fixou que a análise do pedido de suspensão deve se restringir
à verificação dos pressupostos do art. 4º da Lei
4.348-64, deixando de lado aspectos processuais
e de mérito do mandado de segurança de origem. Assim, o presidente do Tribunal não avalia
a legalidade ou não da decisão ou sentença proferida em primeiro grau.
Tem prevalecido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a suspensão da exe-
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qüibilidade da liminar prevalece mesmo depois
de proferida sentença no mandado de segurança
de origem. Prevalece a suspensão até o trânsito
em julgado da sentença no mandado de segurança (Súmula 626 do STF).

9

Observações complementares sobre
mandado de segurança:
I – “O mandado de segurança não substitui
a ação popular” (Súmula 101 do STF);
II – “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese” (Súmula 266 do STF);
III – “O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança”
(Súmula 269 do STF) e “A concessão do
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais com relação ao período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271
do mesmo tribunal);
IV – “Praticado o ato por autoridade, no
exercício de competência delegada, contra ela
cabe o mandado de segurança ou a medida judicial” (Súmula 510 do STF);
V– “A inexistência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de
mandado de segurança contra omissão de autoridade (Súmula 429 do STF);
VI – “O pedido de desistência no mandado de segurança pode ser formulado a qualquer
tempo, e a homologação independe de anuência
da autoridade impetrada (STF, Pleno; ED no RE
167.263-3);
VII – A falta de informações da autoridade
impetrada não gera presunção da veracidade dos
fatos afirmados pelo impetrante (RTJ 142/782);
VIII– “Denegado o mandado de segurança
pela sentença, ou no julgamento do agravo dela
interposto, fica sem efeito a liminar concedida”
(Súmula 405 do STF);
IX – “O prazo para recorrer de acórdão
concessivo de segurança, conta-se da publicação oficial de suas conclusões, e não da anterior

ciência à autoridade para cumprimento da decisão” (Súmula 392 do STF);
X – “Não são admissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança,
conforme preconizam as Súmulas 597 do STF e
169 do STJ;
XI – Nos termos do disposto no artigo 14,
parágrafo primeiro, da LMS (Lei 12.016/2009),
a sentença concessiva da segurança está sujeita a
reexame necessário;
XII – “É constitucional lei que fixa o prazo
de decadência para a impetração de mandado
de segurança.” (Súmula 632 do STF);
XIII – Não são cabíveis honorários advocatícios em mandado de segurança (art. 25 da
LMS; Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ).
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À efetividade do processo
Juiz federal João Bosco Costa Soares da Silva

Não há como se desconhecer que a consciência jurídica de cada magistrado, diante de
cada fenômeno jurídico depende, à evidência e,
não raro, de uma multiplicidade de fatores, que
se estendem desde a sua formação técnica até a
formação filosófica.
Na obra Curso de Deontologia da Magistratura, sob coordenação do jurista NALINI1, o ex-Ministro do STF, Sidney Sanches, discorrendo
sobre o tema “O Juiz e os valores dominantes.
O desempenho da função jurisdicional em face
dos anseios sociais por justiça”, pontua que:
A consciência jurídica de cada juiz depende de sua formação técnica e filosófica, no
sentido mais amplo, abrangendo-lhe a
cultura jurídica, a visão política, econômica, social, moral, e, até, eventualmente
religiosa (se professar religião). E como
essa formação se dá com enorme diversidade entre as pessoas, oriundas das mais
distintas classes econômicas e sociais, é
inevitável que, mesmo juízes independentes, isto é, que só decidem de acordo com
sua consciência jurídica, cheguem, apesar
disso, a conclusões parcial ou totalmente
divergentes.” E mais: “Mas a constatação
leva também à necessidade de cultuar o
respeito pelo entendimento alheio, sempre que ditado pela consciência jurídica.

Muita embora a diferença de posição seja
algo imanente à atividade judicante, devendo
haver o necessário respeito mútuo, o Poder Judiciário não pode e não deve abrir mão de pensar a
si mesmo, refletir sobre seus resultados, entabular a necessária autocrítica e, dessa forma, assegurar o aperfeiçoamento funcional e institucional. Afinal, a atividade jurisdicional representa
o exercício de uma função pública, remunerada
com recursos do povo, da sociedade.

1

Curso de deontologia da magistratura/Coordenador
José Renato Nalini. – São Paulo: Saraiva, 1992. p. 28.

Daí porque, com esse espírito, passo a analisar um estilo de exercício da função jurisdicional, representado pelos “normativistas”, sempre
com o propósito de contribuir para uma reflexão construtiva.
Nesse sentido, segundo respeitável corrente
doutrinária, há no Poder Judiciário uma velha
prática, associada ao “legalismo formalista”,
em que se rende um verdadeiro culto à forma,
encampada por muitos magistrados e que, portanto, merece análise, sobretudo pelos efeitos
projetados junto ao princípio da efetividade do
processo.
Com efeito, em sua obra “O Poder dos Juízes”, o respeitável jurista DALLARI2, assinala que:
Por um vício que se liga a anacronismos
do ensino jurídico e que se agrava pela
mentalidade dos juízes, é comum que os
julgadores se preocupem quase que exclusivamente com os aspectos formais de
suas decisões. São frequentes as sentenças
e os acórdãos recheados de citações eruditas, escritos em linguagem rebuscada e
centrados na discussão de formalidades
processuais, dando pouca ou nenhuma
importância à questão da justiça das decisões.

A religião das formas, secundada por um
segmento expressivo de membros do Poder Judiciário, conforme ensina corrente doutrinária
respeitável, revela que o problema da crise de
legitimidade das decisões judiciais possuí raízes muito mais profundas do que comumente
se imagina, começando pela dominante origem
social dos magistrados, associada, em seguida,
a respectiva formação familiar e social voltada
para o individualismo, passando pelo anacronismo do ensino jurídico acrítico e alienado e

2

DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. 3.
Ed.rev. – São Paulo: Saraiva, 2007. p. 99.
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desaguando na ideologia reinante no âmbito do
Poder Judiciário.
A crise do processo é, antes de tudo, uma
crise de mentalidade, de visão cultural do processo, dos valores mórbidos trazidos pelo individualismo e elitismo, como também, por último,
da ausência de uma visão estratégica de nação
pelos membros do Poder Judiciário.
Aliás, essa ausência de visão estratégica impede que o Poder Judiciário imprima um ritmo
diferenciado e adequado à sua jurisprudência
em face de cada mudança decorrente da dinâmica social. De fato, não há como se deixar de
estabelecer uma relação entre a atividade de interpretação e aplicação das normas jurídicas e a
situação concreta das condições de vida da população, em cada contexto histórico.
Nesse passo, o jurista ALVIM3, na obra
Manual de Direito Processual Civil, com muita
propriedade assinalou que:
(...)No entanto, frise-se uma vez mais, esta
modificação substancial no pensar e aplicar o Direito somente poderá realmente
operar melhoria do Estado, na medida e
na proporção exatas em que haja melhoria
concreta das condições de vida da população, ou seja, em função de uma melhoria
da Nação.

Não há reforma processual que possa curar
as feridas abertas pela morosidade e pelo excesso de formalismo, sem que haja uma refundação
da mentalidade dos membros do Poder Judiciário, que deverá se operar em homenagem ao
princípio da efetividade do processo.
Não foi à toa que a eminente Ministra do e.
STJ, Eliana Calmon4, ao tomar posse no cargo

ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil.
Volume 1. 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1997. p. 83.
4
Trecho extraído do discurso de posse da Ministra do
Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, perante
o Conselho Nacional de Justiça, na qual foi investida
no cargo de Corregedora do referido Tribunal, ocorrido em 08.09.2010.

de Corregedora Nacional de Justiça, junto ao e.
CNJ, pontuou:
Não está sendo fácil corrigir os rumos,
implantar práticas administrativas modernas, desalojar os vilões do Poder e, sobretudo, mudar os usos e costumes de um
Judiciário desenvolvido à sombra de uma
sociedade elitista, patrimonialista, desigual e individualista. Este não é um trabalho de poucos e para pouco tempo. É meta
arrojada a exigir esforço concentrado de
todos os atores da atividade judicante, especialmente dos magistrados.

E mais, a eminente Ministra, indiretamente,
profetiza: “Não podemos esperar pelo legislador
ou pelo Executivo. A iniciativa da reconstrução
é nossa, de magistrados responsáveis diretos
pela aplicação da lei e a referência primeira da
cidadania, quando agredida em seu direito.”
É preciso que o Poder Judiciário se dispa do
corporativismo e das vaidades e renda ensejo
a uma pronta reforma estrutural, que nasça de
dentro para fora, comprometida com um projeto democrático e inclusivo de país. Do contrário, virá, certamente, uma indesejável reforma
de fora para dentro, imposta por uma sociedade que agoniza a espera de um Estado que seja
mais funcional, democrático, humano e eficiente. Não é incomum que nesse tipo de reforma,
que nasce de fora para dentro, normalmente, a
sociedade acaba sendo refém de interesses menores, voltados para amesquinhar a atividade
judicante. As palavras da eminente Ministra do
STJ são, antes de tudo, um “grito de alerta”.
Para o segmento que adora figurar como
“escravo da lei”, olvidando-se da politicidade da
atividade judicante, vale lembrar, novamente,
lição do jurista DALLARI5, nestes termos:
Por influência do positivismo jurídico passou-se a considerar que só é ‘direito’ o que
está contido na lei. E esta, no mundo atual,
é feita segundo o jogo das forças políticas,
sem qualquer consideração pela realidade

3
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DALLARI, Dalmo de Abreu. op.cit. p. 59.
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social ou por aquilo que na linguagem de
Montesquieu e dos teóricos do direito natural seria ‘a natureza das coisas’. De qualquer modo, o direito seria sempre político, mas a partir da concepção do Poder
Legislativo como um órgão ou conjunto
de órgãos em que são produzidas as leis,
essa politicidade passou a caminhar muito
próxima da natureza político-partidária.
Desse modo foi estabelecida uma ambiguidade, pois a lei pode ser a expressão
do direito autêntico, nascido das relações
sociais básicas e expressando os valores de
um grupo social, mas, geralmente, passou
a expressar apenas a vontade do grupo que
predomina em determinado momento da
vida de um povo, sendo muitas vezes um
instrumento de interesses individuais ou
grupais contrários aos de todo o povo.

De uma forma cáustica, o consagrado doutrinador DALLARI7 assevera: “Os normativistas
não precisam ser justos, embora muitos deles
sejam juízes”.
Na mesma linha de raciocínio, pontifica
ainda que:
È preciso que, por meio de uma discussão constante e franca, sejam definidos
e apontados os meios concretos para a
mudança estrutural da sociedade e do Estado, no sentido de garantir uma prática
democrática. Nesse processo de mudança,
a magistratura é interessada como beneficiária, pois sem democracia não existe
a possibilidade de se manter magistratura
independente. Mas, ao mesmo tempo, ela
é moral e politicamente responsável, pois
nas sociedades modernas a magistratura
politicamente responsável, já tem condições para se impor como agente de avanços sociais em favor da dignidade humana
e tem o dever de assumir esse papel.

Na mesma linha de raciocínio, o jurista
FERREIRA FILHO6, na obra Aspectos do Direito Constitucional Contemporâneo, leciona:
Fácil é conceber que, num quadro dos conflitos de interesses tornados extremamente
agudos pela questão social, a lei veio a ser
encarada como uma vantagem. Sim, porque tê-la a seu lado consistia, num modelo
do Estado de Direito, em ter a força do Estado como aliada. Daí o esforço de todos
os grupos para obter a lei o mais favorável
possível a seus interesses. Não a lei mais
justa para todos. 5.3. Esta concepção da lei-vantagem deforma todo o modelo institucional da democracia moderna.

Destarte, a lei deixou de ser a expressão do
interesse geral para, não raro, agasalhar interesses de grupos ou indivíduos estando, portanto,
deformado um instrumento vital da democracia. Disso os “formalistas legalistas” ou “normativistas” se esquecem, ou, o que é pior, agem
conscientemente, por opção política. Afinal, na
esteira das melhores doutrinas, a neutralidade
jurídica é uma quimera. O Direito é instrumento de uma ideologia política.

6

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do
Direito Constitucional Contemporâneo. – São Paulo: Saraiva, 2003. p. 36.

Não se pode ser indiferente a esse apontamento, pois o Poder Judiciário tem um inequívoco e efetivo papel como “agente de avanços
sociais em favor da dignidade humana” e, ao
atuar dessa forma, não faz nenhum favor ou caridade, já que “tem o dever de assumir esse papel”.
O receituário para se libertar do “legalismo
formalista” ou “normativismo”, de certa maneira, é apresentado pelo jurista DALLARI8, quando aponta que:
Será mais fácil agora, não acarretando
qualquer risco nem a renúncia a princípios éticos e jurídicos, inovar aplicando
a Constituição, fazer a complementação
das disposições legais já existentes, para
adequá-las aos casos concretos, tomando
por base os princípios e as normas gerais
já integrados na legislação. É perfeitamente possível fazer isso com base no direito já
existente, sobretudo na Constituição, sem
a necessidade de substituir o legislador.

7
8

DALLARI, Dalmo de Abreu. op.cit. p. 60.
DALLARI, Dalmo de Abreu. op.cit. p. 61.
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autoridade judicial, uma espécie de chefe
de repartição, cujo compromisso maior é
o de terminar a sua tarefa, assinando papéis onde retrata a sua opinião técnica sobre o litígio, alheio aos reclames de uma
sociedade inconformada com as respostas
inconclusivas de uma decisão judicial.

E mais, ratificando e complementando esse
ponto de vista, na obra Direito, Justiça Social e
Neoliberalismo, oriunda do jurista AZEVEDO9,
em menção a doutrinadora GRINOVER, foi lecionado o seguinte:
Não pode o profissional do direito ‘dispensar uma séria preparação técnico-jurídica, quaisquer que sejam as atividades que vá desempenhar. Menosprezar a
dimensão técnica do direito é formalizar
o equívoco, pois qualquer ciência demanda e se serve de instrumentos técnicos (...)
Mas a técnica tem função ancilar e deve
estar a serviço de funções que o direito
se propõe alcançar: finalidades jurídicas,
sim, mas também sociais e políticas. Por
isto, o operador do direito não pode prescindir da formação sócio-política (humanística e interdisciplinar), que lhe consinta
visão mais ampla no processo social, globalmente entendido.

De resto, a eminente Ministra do STJ, Eliana Calmon10, em seu célebre e aludido discurso
proferido por ocasião de sua posse no cargo de
Corregedora Nacional de Justiça, demonstrou
preocupação com o atual quadro das instituições judiciárias, tendo assinalado, verbis:
Minha segunda meta é bem mais ambiciosa e de difícil alcance. Afinal, pelo esvaziamento da figura do juiz, houve uma
progressiva degeneração nos objetivos
deste profissional, aos poucos perdendo a
perspectiva de si mesmo como agente do
poder estatal, amesquinhado com projetos
pessoais, fugindo inteiramente do compromisso institucional. Quase em movimento imperceptível, o magistrado vai
ficando desacreditado e o pior, ele mesmo
já não mais se acredita como agente político e de pacificação social; age como mera

AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, justiça e neoliberalismo. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 24.
10
Trecho extraído do discurso de posse da Ministra
do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon,
perante o Conselho Nacional de Justiça, na qual foi
investida no cargo de Corregedora do referido Tribunal, ocorrido em 08.09.2010.

Destituído de ar jocoso, sem nenhuma ironia, quero lembrar frase atribuída a Otto Von
Bismarck, nestes termos: “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como
são feitas as salsichas e as leis”.
Certo é, dessa maneira, tocante a interpretação e aplicação do direito, que não se pode
conceber a atividade judicante sem a perspectiva do justo. Mais ainda, não se pode olvidar da
politicidade da função jurisdicional, sobretudo
em razão dos seus efeitos políticos, sociais e econômicos.
Antes de encerrar esta primeira parte, portanto, só poderia concluir dizendo que os magistrados “legalistas formalistas” ou “normativistas” ou “chefes de repartição” prestam um
imenso desserviço à efetividade do processo,
com inequívocos e negativos reflexos à credibilidade do Poder Judiciário.
Inegável, pois, o elo entre a postura “normativista” e a efetividade do processo.
A proposta da segunda parte deste artigo
jurídico é estabelecer uma correlação entre o
princípio da efetividade da jurisdição e o poder
de iniciativa probatória oficial.
Na obra “Poderes Instrutórios do Juiz”, de
lavra do jurista BEDAQUE11, este assinala, com
propriedade, que:
Estabelecido que a instrumentalidade do
processo deve ser concebida em função do
ordenamento jurídico-substancial criado
pelo Estado, e cuja preservação encontra
nele o maior interessado, impossível aceitar a intransigente defesa que a maioria da

9
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BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. - 4. ed. rev. atual. e ampl. – São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 14.
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doutrina brasileira faz da inércia judicial
no tocante à investigação probatória, postura muito comum principalmente quando os direitos em questão são disponíveis.

aspecto, um profundo sentido social, evitando
que a parte mais forte cultural e economicamente, em condições de contratar melhores advogados, engolfe a parte mais fraca, senão vejamos13:

Portanto, adiro à corrente doutrinária que
consagrou o aspecto da “publicização” do processo, ou seja, a relação jurídica processual tem
o fim primordial de assegurar a integridade do
ordenamento jurídico estatal. O processo não é
regido, exclusivamente, pelo conteúdo privatista, pois o seu resultado não interessa somente
às partes, mas, principalmente, ao Estado. De
fato, tão-só com a integridade do ordenamento
jurídico substancial criado pelo Estado torna-se
possível a convivência social.
Aliás, sobredito autor12 leciona:
Em suma, se todos os integrantes da relação processual têm interesse no resultado
do processo, não se deve deixar nas mãos
das partes, apenas, a iniciativa instrutória.
Ao contrário, tudo aconselha que também
o juiz desenvolva atividades no sentido
de esclarecer os fatos. Enquanto as partes
procuram fazer com que o procedimento
se desenvolva segundo seus interesses, o
juiz tem em vista o interesse geral.

Um outro aspecto interessante é o da incompatibilidade entre o Estado Social de Direito
e o processo civil individualista, notadamente,
quanto ao aspecto do exagerado apego à autonomia das partes por este último, em prejuízo
dos fins processuais e, portanto, da iniciativa
probatória oficial, o que é ratificado pela doutrina que reza que não é compatível com o estado
social de direito o processo civil individualista,
cujas regras consagram como valor absoluto a
autonomia das partes que se sobrepõe ao próprio escopo da atividade jurisdicional e do instrumento estatal de solução das controvérsias.
Noutro giro, a iniciativa probatória oficial
guarda estreita vinculação com o princípio da
igualdade real entre as partes, possuindo, nesse

Considerando que a parte “mais fraca”
não tem as mesmas possibilidades que a
“mais forte” de trazer, para os autos, as
provas necessárias à demonstração de seu
direito, a ausência de iniciativa probatória
pelo juiz corresponde a alguém assistir
passivamente a um duelo entre o lobo e o
cordeiro. Evidentemente, não estará atendido o princípio da igualdade substancial
que, segundo a moderna ciência processual, deve prevalecer sobre o da mera igualdade formal. E, em razão dessa passividade do julgador, provavelmente se chegará
a um resultado diverso daquele desejado
pelo direito material. Ou seja, o objetivo
do processo não será alcançado.

Nesse compasso, em face da moderna processualística, não há como se divisar conteúdo
privatista na relação jurídica processual, ao contrário, para a melhor doutrina prepondera o aspecto publicista do processo. Significa dizer que
o magistrado não figura como mero espectador
do duelo travado entre as partes, mas, ao contrário, deve desempenhar um papel ativo, no sentido de obter o melhor esclarecimento possível
dos fatos, localizar a verdade e, só então, exarar
ou proferir, conforme o caso, o julgamento definitivo. Tão-somente dessa maneira a jurisdição estará cumprindo a sua finalidade social, de
contribuir para a verdadeira pacificação social; e
também política, de velar pelo respeito à autoridade do Estado, o qual possui interesse na manutenção da integridade das normas de direito
material que edita. Como se vê, a visão publicista do processo não deixa de ter suas implicações, pois, “exige um juiz comprometido com a
efetivação do direito material.”14
Por outro lado, não há que se falar que o poder de iniciativa probatória do magistrado possa

13
12

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op cit. p. 70.

14

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op cit. p. 104.
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op cit. p. 113.
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malferir a imparcialidade. Com efeito, a estrutura interna do processo é provida de vários mecanismos que impedem o arbítrio do Estado-juiz,
com destaque para a exceção de suspeição, o
contraditório, o princípio da motivação e, por
fim, o duplo grau de jurisdição.
O doutrinador BARBI15, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, chega a
dizer, em comentário ao artigo 130 do Código
de Processo Civil, que o exercício do poder de
iniciativa probatória oficial integra o “ideal do
verdadeiro juiz”, senão vejamos:
O texto atual é amplo, não limitando os
meios de prova que o juiz pode entender
conveniente determinar por sua própria
iniciativa. Atende ele a um sentimento
muito difundido entre nossos magistrados, que, com razão, não se satisfazem
com uma atitude de inércia, que poderia
levá-los, em certos casos, a julgar uma
causa em forma não satisfatória, porque
insuficientemente esclarecidos os fatos. A
norma legal propicia ao juiz, nessas hipóteses, meios para completar sua convicção
e, assim, decidir com tranqüilidade de
consciência, realizando o ideal do verdadeiro juiz, que não é apenas o de decidir,
mas sim o de decidir bem, dando a correta solução da causa em face dos fatos e do
direito.

Tal raciocício é corroborado por WAMBIER16, verbis:
Em tempos outros o magistrado atuava
como mero espectador da atividade probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura
não mais se coaduna com o processo civil

BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de
processo civil. Volume 1. 10. ed. rev. e ampl. – Rio
de Janeiro, Forenso, 1998. p. 398.
16
WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de
processo civil, volume 1: Teoria geral do processo
de conhecimento/Luiz Rodrigues Wambier, Flávio
Renato Correia de Almeida, Eduardo Talamini; coordenação Luiz Rodrigues Wambier. – 9. ed. rev. e
atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p.414.

moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e a
correta distribuição da justiça, ainda que,
por óbvio, deva manter a necessária eqüidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz).

Apenas uma ressalva em relação a este último doutrinador, pois não há que se acentuar o
temor reverencial e sacrossanto pela quebra de
imparcialidade, em face da sobredita estrutura
interna do processo, que dispõe de mecanismos
mais que suficientes para barrar eventual arbítrio judicial.
Em tal contexto, não há, portanto, como
deixar de se entrever uma estreita relação entre
o poder de iniciativa probatória dos magistrados
e o princípio da efetividade do processo. A jurisdição é uma função pública, com fins jurídicos,
sociais e políticos e, portanto, nessa condição,
paira acima do mero interesse privatista dos demandantes. Isso não só justifica como também
legitima o poder de iniciativa probatória conferido aos magistrados.
Nessa esteira, curial traçar um paralelo entre a efetividade do processo e a inspeção judicial,
meio de prova quase sempre olvidado nas relações jurídicas processuais, pois, não se pode cogitar de efetividade do processo sem que se observe a boa qualidade da instrução probatória.
Antes de mais nada, é preciso ter em mente
o que afirma BEDAQUE17:
Não se pode esquecer que a ciência
processual evoluiu. Com o tempo, a
visão dos problemas processuais tem
se modificado. Hoje pensa-se mais em
justiça e menos em técnica ou ciência
processual.” E mais: “(...)É preciso
buscar, pelo processo, a aplicação correta
e racionalmente justificada do direito.
Para atingir esse objetivo, fundamental é
a preocupação com a verdade dos fatos.
Somente a solução baseada em fatos
verdadeiros pode ser considerada justa.

15
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BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op cit. p. 107.
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A inspeção judicial, em certos casos, é o
mais importante meio de prova com vista à
apuração da verdade no bojo do processo, prestando, dessa maneira, um serviço inestimável à
efetividade do processo.
Curiosamente, diria mais, inexplicavelmente, a inspeção judicial é subutilizada ou até
mesmo não utilizada pela magistratura, pois a
ideologia dominante consiste em se entregar
a produção das provas para a “autonomia das
partes”, seguindo-se uma concepção privatista do processo, buscando-se o acesso às fontes
de prova, via de regra, de forma indireta (testemunhas, peritos, documentos). A perplexidade
acentua-se mais ainda quando se sabe, na esteira
da melhor doutrina, que a inspeção judicial consagra os princípios da imediatidade e oralidade.
Portanto, esse vício de postura do Poder Judiciário não se coaduna com a índole publicista do
processo, que tem como um de seus fins precípuos a manutenção da integridade do ordenamento jurídico, do direito material.
Com muita propriedade e argúcia, o jurista
SILVA18, na obra Curso de Processo Civil, enfrentou esse problema, verbis:
A inspeção judicial é indiscutivelmente a
mais importante, segura e esclarecedora
fonte de prova, com que o julgador pode
contar e é de lamentar que nossos juízes
não a utilizem com maior freqüência, preferindo assumir, ante a prova, uma atitude
burocrática de servidor público, limitando-se a ordenar que terceiros a realizem e
lhe tragam pronta a seu gabinete.

Se os juízes tivessem consciência do tempo
que economizam quando perdem uma manhã,
ou todo um dia, para inspecionar, por exemplo,
um imóvel litigioso, por certo se valeriam, com
maior freqüência, deste instrumento probatório.

18

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil: processo de conhecimento. Volume 1.
4. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1998. p. 391/392.

Além disso, os princípios de oralidade e
imediatidade, a que aspiram os ordenamentos
modernos, teriam na inspeção judicial, sua expressão mais autêntica e efetiva, fazendo com
que se evitasse a justa observação crítica de que
a oralidade que se pratica do direito contemporâneo, de um modo geral, é simples oralidade
protocolar e não a verdadeira oralidade.
Demais disso, a inspeção judicial tem o condão de aproximar o juiz das partes e interessados no processo, conferindo maior legitimidade
à sua atuação institucional. Afinal, o magistrado
se desloca até o local dos fatos, para vistoriar
coisas ou pessoas, ouve as partes, interessados
e terceiros e, com isso, obtém os elementos de
convicção que poderão ser vitais para uma boa,
correta e justa solução da lide.
Nas ações coletivas e possessórias, quando
se associa a inspeção judicial com a via conciliatória, os resultados para a efetividade do processo
podem ser ainda muito mais surpreendentes e
alvissareiros, basta que os magistrados acreditem; bem ainda, que abdiquem do velho hábito
da longa espera nos gabinetes; deixem de ver o
processo apenas e tão-somente como um número na estatística e; dessa forma, criem a necessária disposição para sair em busca da justiça
(simbolicamente, a inspeção judicial contém
essa mensagem). Isso também é algo inerente à
função jurisdicional.
Aliás, ao meu sentir, nisso reside o que há
de mais edificante na atividade judicante, vale
dizer, enxergar a nossa atividade como fator de
transformação social, de promoção da dignidade humana, de idealismo, realização concreta de
justiça, num verdadeiro tributo às futuras gerações, aos que ainda virão.
Além disso, não se pode esquecer o que reza
o artigo 440, CPC, verbis: “O juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, pode, em qualquer fase
do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a
fim de se esclarecer sobre fato, que interesse à
decisão da causa.”
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Por esse prisma, em qualquer fase do processo o juiz pode, de ofício ou a requerimento da
parte, inspecionar pessoas ou coisas. A inspeção
judicial, pois, não fica presa à fase instrutória e,
desse modo, ao meu ver, pode se dar até mesmo
na fase postulatória antes, por exemplo, do magistrado enfrentar um pedido de liminar satisfativo, sempre que esse meio de prova for necessário para o esclarecimento dos fatos. Destarte,
a verdade real deve permear todos os atos decisórios e não só a sentença definitiva de mérito.
Desse modo, v.g., em uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, em que se
vise interditar a construção de uma usina hidrelétrica, em razão de problemas ambientais, havendo deficiência na instrução da peça inicial e,
sendo necessário aperfeiçoar o esclarecimento
dos fatos, nada obsta, mas, ao contrário, tudo
recomenda, que o magistrado lance mão desse
eficaz meio de prova. Em conseqüência, após
se deslocar até o local dos fatos, ouvir as partes,
terceiros interessados, possuidores, representantes e técnicos dos diversos órgãos públicos, o
magistrado, decerto, terá melhores condições de
enfrentar a decisão liminar, seja para conceder,
seja para negar o pedido que, via de regra, em
caso de deferimento, possui caráter satisfativo.
Não se pode descartar, inclusive, a utilidade
da sobredita inspeção judicial para fins de lavratura de um termo de conciliação entre as partes,
tal é o grau de lucidez que esse meio de prova
tem o condão de despertar sobre o espírito do
juiz e litigantes.
De resto, fenômeno processual análogo já
existe em nosso ordenamento jurídico, quando, v.g., nas ações possessórias de força nova, se
prevê a possibilidade, ex officio, de realização da
audiência de justificação prévia, meio de prova
indireto, antes de o magistrado enfrentar o pedido de liminar entabulado pelo demandante.
Não é esse um exercício do poder de iniciativa
probatória do magistrado em plena fase postulatória, muito embora em se tratando de um
procedimento especial?
134

Portanto, ao menos em relação à inspeção
judicial, a iniciativa probatória oficial não se dá
em caráter integrativo ou supletório da atividade instrutória das partes, tão-só na fase probatória, ao contrário do que induz a pensar abalizada
doutrina19. Mas, vale acentuar, pode se verificar,
inclusive, na fase postulatória do processo, desde que o juiz, motivadamente, se manifeste pela
sua necessidade. Isso pode assegurar, inclusive,
maior prestígio ao princípio da verdade real, tocante à concessão ou não de decisões liminares
satisfativas.
No mesmo passo, vale um registro final,
acerca da inspeção judicial, em relação às demandas possessórias, não se podendo esquecer
que, “As ações de manutenção e de reintegração
de posse variam de rito conforme sejam intentadas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho, ou depois de ultrapassado dito termo. Na
primeira hipótese, tem-se a chamada ação possessória de força nova. Na segunda, a de força
velha.”20
E mais, tal ponto de vista é ratificado pelo
que reza o artigo 928 do CPC que assinala, verbis: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou
de reintegração; no caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado,
citando-se o réu para comparecer à audiência
que for designada.”
Logo, em tal contexto, somente queria assinalar que, ao meu modesto sentir, nada obsta, mas, em certos casos, tudo aconselha que o
magistrado, dentro dos lindes do reportado artigo 928, CPC, nas ações de força nova, ao invés
de proceder à audiência de justificação prévia

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. – Rio de
Janeiro: Forense, 2010. p. 429.
20
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil.Op. cit. p. 118.
19
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(meio de prova indireto), venha a determinar,
em seu lugar, uma inspeção judicial na área litigiosa (meio de prova direto), que, aliás, pode ser
muito mais eficaz e profícuo, com vista à verdade real e, portanto, à efetividade do processo. E, vale acrescer, nada impede também que,
mesmo insistindo na realização da audiência de
justificação prévia, se, ao depois, ainda subsistir
alguma dúvida em seu espírito, possa o juiz render ensejo à inspeção judicial, a fim de que, só
então, com maior solidez, passe ao julgamento
do pleito liminar.
Isso, de resto, vai ao encontro do artigo 332,
CPC, estampado no Capítulo VI, Das Provas,
Seção I, Das Disposições Gerais, nestes termos:
“Todos os meios de prova 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.”
Cada caso concreto, suas peculiaridades e
nuances, ditarão o melhor caminho para o juiz.
O certo é que o procedimento processual
não pode ser divisado como uma camisa-de-força, uma algema, um calabouço, que nulifique o poder criatório dos juizes, com sacrifício
à justa composição da lide. Afinal, o magistrado
não é um autômato.
A moderna processualística requer, em conseqüência, magistrados versáteis.
Nessa toada, não custa rememorar a dicção
do artigo 340, II, CPC, inserto no Capítulo VI,
Das Provas, Seção I, Das Disposições Gerais,
ipsis litteris: “Além dos deveres enumerados no
art. 14, compete à parte: II- submeter-se à inspeção judicial, que for julgada necessária.”
De conseguinte, fica ilustrado o forte elo
entre a inspeção judicial e a efetividade do processo, dentro de uma perspectiva de menor rigidez e apego às formas procedimentais, porém,
observada uma boa dose de razoabilidade, para
que não se macule a necessária segurança jurídica às partes.
Em um quarto momento, não se pode falar em efetividade do processo sem se lembrar a

dicção do inciso LXXVIII, artigo 5.º, CF, trazido ao nosso ordenamento jurídico pela E.C. n.
45/2004, que estatui: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”
Desse jeito, a “razoável duração do processo” e os “meios que garantam a celeridade de
sua tramitação” são, antes de tudo, um direito
fundamental dos jurisdicionados ou interessados, conforme o caso. Isso na lição de abalizada
doutrina.
Importante observar, assentado em escólio
da melhor doutrina21 que:
Sem embargo, a razoabilidade referida representa uma quebra dessa preocupação
exclusiva com a rapidez, pois o processo
deverá durar o mínimo, mas também todo
o tempo necessário para que não haja violação da qualidade na prestação jurisdicional.

Vejam que, quanto ao tempo de duração,
nos termos da Constituição, o binômio “celeridade-qualidade” deverá presidir a atividade
judicante, não podendo haver sacrifício à justa
composição da lide em nome do açodamento.
Não se pode, por exemplo, deixar de exercer o
poder oficial de iniciativa probatória, com vista
ao melhor esclarecimento dos fatos e, com esteio nesse vício de abstenção, submeter o caso
concreto à regra de julgamento pelo “ônus da
prova” (artigo 333, CPC), tudo isso em nome
da celeridade processual. Esse comportamento, data vênia, não é adequado, pois, pontifica a
melhor doutrina22 que:
Assim, não deve o julgador, diante de um
resultado insuficiente da instrução da causa, recorrer imediatamente às regras sobre
o ônus da prova. Se verificar a possibilidade de esclarecer algum fato, mediante a
realização de determinada prova, não pode

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. – 8. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2010. p. 735.
22
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op cit. p. 125.
21
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te a tese essencial de que, se cada homem
cuidar de seu interesse e de seu bem, cuidará, ipso facto, do interesse e do bem coletivo. Cada homem, realizando seu bem,
realizaria, mediante automático equilíbrio
dos egoísmos, o bem social ou o bem comum. Daí a tese de que o Estado deve ter
uma função primordial e essencial, que se
esgotaria praticamente na tutela jurídica
das liberdades individuais. Cada homem,
podendo realizar plenamente seu bem, daí
resultaria, como conseqüência inevitável, a
felicidade comum. É a tese do individualismo social ou do individualismo jurídico.

se omitir. Somente esse comportamento do
magistrado pode impedir que o processo se
transforme em mais um instrumento de
injustiça.

Demais disso, não bastam normas jurídicas
de propósitos elevados para se dirimir o problema da morosidade do processo no âmbito do Poder Judiciário. Há que se estudar e implementar
uma ampla reforma estrutural, que deverá se estender desde a constante adequação do número
de juízes ao número de demandas e população,
até à imprescindível e sobredita “mudança de
mentalidade”, dos magistrados, no que toca ao
escorreito emprego dos institutos processuais.
A propósito, diz uma bela canção regional do
Amapá, de autoria do cantor e compositor Osmar Júnior23, sob o título “Igarapé das Mulheres”
que : “O tempo leva tudo, o tempo leva a vida...”
A “razoável duração do processo”, direito
fundamental dos cidadãos, figura, antes de qualquer coisa, como uma reverência constitucional
à fragilidade da condição humana, à efemeridade da vida.
Não se pode, alfim, antes de pôr cobro a
este artigo jurídico, deixar de se fazer alguma
reflexão sobre o individualismo, mencionado
alhures, no antológico discurso da eminente
Ministra do STJ, Eliana Calmon, bem ainda, de
como essa concepção filosófica invade e domina
almas, sorrateiramente, definindo e moldando a
forma de aplicação do direito.
De resto, o memorável jurista REALE24, em
sua clássica obra Introdução à Filosofia, pontifica sobre o “individualismo” que, verbis:
Em primeiro lugar, há aqueles que sustentam que a ordem social justa não é outra
coisa senão o resultado da satisfação do
bem do indivíduo como indivíduo (individualismo). No âmago do pensamento
político e econômico do liberalismo exis-

Música de Osmar Júnior. Letra: “Igarapé das Mulheres”. CD Revoada. 1992.
24
REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. 4. ed. – São
Paulo: Saraiva, 2004. p. 188.

Em contraposição política e ideológica ao
“individualismo”, há o “transpersonalismo”,
que, para o saudoso doutrinador25 supracitado
é explicado dessa forma:
Outra posição possível é a daqueles que
contestam a possibilidade de uma harmonia espontânea entre o bem do indivíduo e
o bem do todo. Sustentam eles, ao contrário, que o bem do todo é condição sine qua
non da felicidade individual, e que, na realidade, devem preponderar sempre os valores coletivos, só adquirindo autenticidade
e plenitude a existência humana quando
a serviço do bem social (transpersonalismo). Com tais pressupostos, desdobram-se
as perspectivas jurídico-políticas de uma
concepção societista ou coletivista do justo, reputando-se equívocas todas as teorias
que apresentam a ‘pessoa humana’ como
bem supremo. Nesse sentido, não se poderia falar em ‘Moral individual’ senão como
aspecto ou momento da ‘Moral social’.

Todavia, como alternativa seja ao individualismo, seja ao transpersonalismo, segundo REALE26, há uma terceira corrente (personalismo),
verbis:
Uma terceira corrente de pensamento
procura superar as duas primeiras, mostrando que entre os termos indivíduo e
sociedade não existe nem a harmonia espontânea que a primeira idealiza, nem a
inelutável subordinação que a segunda
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nos oferece. Sustenta – e a nosso ver com
razão – que não há possibilidade de se
pensar em uma combinação harmônica e
automática dos egoísmos individuais, mas
também reconhece que a satisfação daquilo que interessa à sociedade, tomada como
um todo, nem sempre representa a satisfação de cada indivíduo, que possui algo de
irredutível ao social.

E mais, para o renomado jurista, há uma
tensão constante entre os valores do indivíduo
e os valores da sociedade, donde a necessidade
permanente de composição entre esses grupos
de fatores, de maneira que venha a ser reconhecido o que toca ao todo e o que cabe ao indivíduo em uma ordenação progressivamente capaz
de harmonizar as duas forças.
A consequência do predomínio, em um
país, seja do individualismo, seja do transpersonalismo, quanto à interpretação e aplicação da
lei, também não escapou a uma profícua e arguta análise por REALE27, nestes termos:
Se em um país dominar uma concepção
individualista, tudo se fará no sentido de
interpretar a lei com o fim de salvaguardar
a autonomia do indivíduo e de sua vontade em toda a sua plenitude. Ao se interpretarem os códigos, cuidar-se-á sempre
de preservar o indivíduo contra as interferências do Poder Público, por se reconhecer que cada homem é o juiz maior e
melhor de seus interesses e que, no fundo,
cuidando de si mesmo, saberá satisfazer às
exigências lícitas da coletividade como tal.
É a tese do liberalismo do século passado,
sempre movido por constante prevenção
contra o Estado. Se, ao contrário, predominar em uma sociedade uma concepção
coletivista, que der ao todo uma absoluta
primazia sobre as partes, a tendência na
interpretação das normas legais será sempre no sentido da limitação da liberdade
em favor da igualdade. Não se põe, com
efeito, o problema da composição entre o
indivíduo e a sociedade, sem que concomitantemente não surja o problema das
relações entre a liberdade e a igualdade.
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Fácil perceber que há inegáveis virtudes
no individualismo, até porque essa corrente de
pensamento visa preservar o valor da “pessoa
humana”, em contraposição ao transpersonalismo que, em nome da igualdade, limita as liberdades individuais. Todavia, o que se tem percebido e o que se afigura como criticável é uma
onda de exacerbação, onde a proteção ao individualismo tem imposto consideráveis sacrifícios
para a sociedade, notadamente, aos propósitos
de se construir um convívio que tenha por fundamento a igualdade de todos perante a lei e o
espírito republicano.
A exacerbação ou os excessos do individualismo, ora em vigor, já estão impondo um total
descrédito às democracias liberais. Não dá para
se desconsiderar os interesses dos indivíduos,
como também é uma heresia se desprezar os interesses da sociedade, porquanto todos devem se
submeter, com igualdade, às leis de interesse geral. Não podemos mais admitir o “Você sabe com
quem está falando?”, como também o “jeitinho
brasileiro”, formas aristocráticas (herança da colonização lusitana) de se driblar a subsunção de
todos, indistintamente, às normas jurídicas estatais e republicanas. As instituições republicanas
não podem aceder e legitimar essas formas desfiguradas de orientação da vida social.
Aliás, com a habitual propriedade, que lhe
era peculiar, Reale procurou restabelecer, no
plano teórico, o perdido equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade, quando lecionou que a terceira corrente não estabelece a priori uma tese
no sentido do predomínio do indivíduo ou do
predomínio do todo, mas se coloca numa atitude aderente à realidade histórica, para saber, em
cada circunstância, na concreção e fisionomia
de cada caso, o que deve ser posto e resolvido
em harmonia com a ordem social e o bem de
cada indivíduo, tal como se afirma nas concepções liberais de nossos dias, numa visão ao mesmo tempo liberal e social. E acresce que o indivíduo deve ceder ao todo, até e enquanto não
seja ferido o valor da pessoa, ou seja, a plenitude
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do homem enquanto homem. Toda vez que se
quiser ultrapassar a esfera da “personalidade”
haverá arbítrio.
O eminente jurista ainda assevera que a
idéia de pessoa representa um elemento ético,
que só se revela quando o indivíduo entra em
relação com os demais indivíduos e, ao afirmar
o seu próprio “eu”, é levado a reconhecer, concomitantemente, o valor do “eu” dos demais,
transcendendo os limites biopsíquicos de sua
individualidade. E concluí o seu raciocínio, de
modo admirável, dizendo que assim como a relação entre o sujeito e o objeto é o fundamento
da Ontognoseologia, a relação de “um eu” com
“outro eu” (alteridade) é o fundamento da Ética. Poder-se-ia dizer que a pessoa é a medida da
individualidade, pois quando um indívíduo se
coloca perante outro, respeitando-se reciprocamente, ambos se põem como pessoas, não de
maneira abstrata, mas na concretude da história
e da cultura.
O individualismo “à brasileira” tem se baseado em uma alteridade negativa, ou seja, “um
eu” afirma a sua condição de pessoa humana, todavia, a um só tempo, nega a condição de pessoa
do “outro eu”, sendo que isso resulta em uma
postura de superioridade de um sobre outro,
ocasionando a falta de respeito recíproco, a desobediência às leis de interesse geral e, portanto,
o acirramento dos conflitos sociais. É, afinal, o
império da “guerra de todos contra todos”, antevista por Thomas Hobbes, em “Leviatã”.
Nessa guerra, à evidencia, se sobressaem
os que possuem maior poder econômico, social e político, pois é deles a titularidade do
direito ao “ilícito”. Aliás, no individualismo
“à brasileira”, é sinal de prestígio social e político poder inobservar e manipular a lei, ao
bel-prazer, tudo isso como herança da cultura
aristocrática portuguesa28.

28
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Não se trata, pois, de se apregoar a volta do
sentimento de compaixão de uma pessoa pela
outra, tampouco, o resgate dos valores sentimentais, cristãos, alguns, de conteúdo emotivo.
O que se deseja, tão-somente, é que cada um se
porte em relação ao outro como um cidadão, titular de direitos e obrigações e, acima de tudo,
que cada um veja no outro, também, a figura
humana de um “cocidadão”, sujeito de direitos
inalienáveis, cujo respeito é imprescindível para
o convívio social. Desse modo, coloca-se a discussão no plano da razão. O Estado tem o dever
de assegurar essa igualdade de conduta.
De resto e, em tal contexto, vem à memória
a célebre frase de ORWELL29, na obra literária
“A revolução dos bichos”, baseada na Revolução Russa de 1917 e, vale ressaltar, mais atual e
universal do que nunca: “Todos os animais são
iguais, mas alguns são mais iguais que outros.”
É, dramaticamente, “a arte imitando a vida”.
É, igualmente, o dar de ombros à barbárie...
As instituições republicanas, ao legitimarem
esse elastério do individualismo, em detrimento
da salvaguarda dos valores que protegem a sociedade, de certa forma, contribuem para esse
quadro de ceticismo geral, de desalento. Não tenho dúvida que, cônscio de suas responsabilidades com a nação, o Poder Judiciário está atento a
essa questão e providenciará o restabelecimento
de um equilíbrio, infelizmente, perdido.
O desenvolvimento econômico e social do
nosso país paga um preço muito elevado por
conta dessas velhas práticas.
Um outro ponto muito relevante não fugiu ao
abalizado exame do jurista REALE30, vale dizer:
Existirá, é claro, uma terceira maneira de
interpretar-se a regra jurídica, quando

Vasconcellos e Ricardo Pandolfi. – Rio de Janeiro:
Rocco, 2010. p. 79.
29
ORWELL, George. A revolução dos Bichos. Tradução Heitor Aquino Ferreira. - Rio de Janeiro: O
Globo; São Paulo: Folha de São Paulo, 2003. p. 77.
30
REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. Op cit. p. 190.
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o intérprete for animado pelo desejo de
estabelecer, em concreto, em cada caso
ocorrente, aquilo que representa a harmonia possível dos dois fatores.

Há, portanto, uma terceira maneira de interpretar-se a regra jurídica, transcendendo os
limites, seja do individualismo, seja do transpersonalismo, que se perfaz via da cooperação “personalista”, em que se conjuga, caso a caso, os interesses da pessoa humana com os da sociedade.
Só dessa maneira, nós, operadores do direito,
sairemos do labirinto em que nos encontramos.
Difícil, portanto, deixar de se estabelecer
uma estreita relação entre as concepções filosóficas do individualismo, transpersonalismo
e cooperação “personalista” com a arte de interpretar e aplicar o direito. Em consequência,
mais difícil ainda deixar de se estabelecer uma
relação entre esses institutos jurídicos e filosóficos com o princípio da efetividade do processo.
Afinal, nada há de mais relevante no direito
do que, em um tempo razoável, entregar o bem
da vida, vindicado em juízo, àquele que, concretamente, tenha razão, após adequada instrução
processual, dentro de uma concepção publicista
do processo. Isso configura, em toda a sua inteireza, a efetividade do processo.
Neste exato instante, liricamente, em uma
linguagem metafórica, inspirada nos bastidores
da vida, pode-se dizer que há um duelo invisível
sendo travado, absolutamente desigual, entre o
ceticismo e a esperança, dos que nada ou muito
pouco têm. Que prevaleça a esperança, se viva
ela ainda estiver!!!
Quero finalizar este artigo jurídico citando
uma frase de David Hume (1754), inserta na
obra “O livro das citações”, escrito por GIANNETTI31, nestes termos: “Quando uma pessoa
sensata compreende mal o que eu quis dizer,
reconheço que me zango, mas apenas comigo

31

GIANNETTI, Eduardo. O livro das citações. Um breviário de idéias replicantes. Companhia das Letras. p. 15.

mesmo: por haver expressado o meu pensamento tão mal que dei ensejo ao erro.”
De conseguinte, arremato nos seguintes termos: a)Há uma relação de antinomia entre a efetividade do processo e a conduta processual dos
magistrados normativistas; b) O poder oficial de
iniciativa probatória afirma o princípio da efetividade do processo; c) A inspeção judicial, em
certos casos, é o mais importante meio de prova
com vista à efetividade do processo; d) A razoável duração do processo, direito fundamental dos
jurisdicionados, deve ser presidida pelo binômio
celeridade-qualidade, a fim de promover a efetividade do processo; e) A cooperação “personalista” é um importante contraponto aos excessos
do individualismo e do transpersonalismo e pode
contribuir, concretamente, para a boa e correta
interpretação e aplicação das normas jurídicas,
com vista à efetividade do processo.
Enfim, atento à instrumentalidade do processo, bem ainda à perspectiva de uma menor
rigidez e apego às formas procedimentais, com
base em tudo que foi exposto, pode-se reiterar
que a moderna processualística requer magistrados versáteis.
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1

Introdução
Depois de várias leituras, verificamos que
deveríamos aprofundar o estudo a respeito da
intangibilidade da coisa julgada, pois, analisando alguns casos concretos, passamos a entender
que a intangibilidade não poderia ser absoluta.
O tema, apesar de sua importância na atualidade, ainda é pouco debatido na doutrina e
jurisprudência, por isso, o material a respeito do
assunto ainda é escasso.
A verificação da possibilidade ou não de haver a flexibilização da coisa julgada é de relevante
utilidade nos dias atuais, pois a imutabilidade absoluta da coisa julgada está sendo alvo de questio-

namentos e, até críticas, quando se sobrepõe num
eventual confronto com outros valores maiores,
existentes em nosso ordenamento jurídico.
No transcorrer deste, verificaremos o problema das decisões injustas, aduzindo que estas
podem ocorrer, dentre outras hipóteses, quando
a decisão judicial definitiva, por exemplo, contrariar o direito objetivo inserido em dispositivos e princípios constitucionais – expressos ou
implícitos. Neste caso, defenderemos que a coisa julgada é inconstitucional.
Valendo-nos da idéia de Paulo Otero, que é
um constitucionalista português, verificaremos
três hipóteses de decisões injustas por inconstitucionalidade no Brasil, a saber: a) a que viola, de
forma direta, uma norma ou princípio da Constituição; b) a que aplica uma norma inconstitucional; c) a que deixa de aplicar uma norma tida
como inconstitucional quando ela não é.
Enfrentaremos também, a questão da necessária segurança jurídica das relações sociais e se a imutabilidade da coisa julgada é absoluta ou relativa.
Por fim, examinaremos quais os remédios
processuais que podem ser utilizados para flexibilizar a coisa julgada inconstitucional.
De antemão, deixamos claro que o nosso
objetivo é provocar uma reflexão sobre o importantíssimo instituto de processo civil denominado coisa julgada, e que isto sirva para aguçar os
estudiosos mais gabaritados a se debruçarem no
desenvolvimento científico deste instituto fundamental.

2
Artigo que tem por base a nossa dissertação de mestrado: A flexibilização da coisa julgada. Foi publicado in
Revista de Doutrina do TRF da 4ª Região, nº 11, disponível em http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/artigos/edicao0011/jose_rodrigues.htm; em 21-03-2006.
2
É importante esclarecer que adotamos a palavra “flexibilização”, sendo perfeitamente aceitável sinônimo,
como por exemplo: “relativização” ou “plasticidade”.
1

Da coisa julgada injusta por
inconstitucionalidade

2.1 O gênero: coisa julgada injusta
Não é possível elencar, de forma exaustiva,
todas as hipóteses possíveis de haver uma coisa
julgada injusta.
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De qualquer forma, podemos afirmar que
existirá uma coisa julgada injusta quando a decisão judicial definitiva houver, por exemplo,
contrariado o direito objetivo inserido em dispositivos e princípios constitucionais – expressos ou implícitos. Neste caso, dizemos que a coisa julgada é inconstitucional.
É importante esclarecer que não constitui
objeto deste artigo a análise detalhada sobre o
que é justo ou injusto. Até porque, a injustiça da
coisa julgada, bem como a sua própria justiça, é
um conceito vago e que deve ser buscado fora
da órbita jurídica, ou seja, no campo da Filosofia
do Direito, sendo que a tarefa de tentar apresentar uma definição é atribuída aos jusfilósofos.
Não obstante isto, é oportuno dizer que:
Justiça é algo muito nobre, difícil de conceituar, porém fácil de intuir. Ainda que
você não saiba definir ‘justiça’, se indignará instintivamente se alguém lhe fizer
algo injusto. Justiça é algo grandioso demais para caber dentro de uma definição,
de punhado de palavras. Mas é facilmente
sentida e intuída por todos, igualmente, o
mais culto, douto e poderoso e o mais humilde, pequenino e desprotegido.3

cristã medieval “faz o bem e evita o mal”,
ainda hoje aceitas sem maiores questionamentos, ou ainda outras mais recentes,
como “aquilo que está em conformidade
com o direito”. O que é cada um? O que
é o bem? Material ou espiritual? Que é
direito?4 (grifado no original)

Assim, a menção que se faz sobre a justiça
ou injustiça da coisa julgada é simples instrumento para análise do tema proposto, uma vez
que para podermos defender a flexibilização da
coisa julgada inconstitucional temos que, obrigatoriamente, partir da premissa de que há uma
injustiça na decisão que transitou em julgado.

2.2 A espécie: coisa julgada inconstitucional
A coisa julgada inconstitucional faz parte
do gênero coisa julgada injusta, sendo a espécie
mais abominável que existe.
Sobre a coisa julgada inconstitucional, Cândido Rangel Dinamarco, assevera:
(...) é inconstitucional a leitura clássica da
garantia da coisa julgada, ou seja, sua leitura com a crença de que ela fosse algo absoluto e, como era hábito dizer, capaz de
fazer do preto branco e do quadrado, redondo. A irrecorribilidade de uma sentença não apaga a inconstitucionalidade daqueles resultados substanciais política ou
socialmente ilegítimos, que a Constituição
repudia. Daí a propriedade e a legitimidade sistemática da locução, aparentemente
paradoxal, coisa julgada inconstitucional.
(grifado no original)5

Júlio César Tadeu Barbosa, na obra O que é
Justiça, deixa as seguintes lições:
Por ser um valor absoluto, a justiça é um
princípio que pretende ser válido sempre
e em todas as partes, independentemente
do espaço e do tempo. Sobre isto, todos os
que refletiram sobre o tema estão de acordo, independentemente das conclusões a
que chegaram.
Entretanto, quase todas as tentativas feitas para definir a justiça, reduziram-na a
fórmulas simples, quando não destituídas
de qualquer sentido, desde a dos romanos
“dar a cada um o que é seu”, passando pela

3
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Este trecho foi extraído do artigo Justiça que circulou
entre os servidores do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - MPDFT, sendo que a autora
do mesmo é Maria José Miranda Pereira, que é Promotora em exercício na 2ª Promotoria de Justiça do
Tribunal do Júri de Brasília.

Diante da soberania do Estado, podemos
afirmar, de forma categórica, que o Poder é uno,
indivisível e indelegável. Desta forma, é errôneo
falar na existência de vários “Poderes” (“Poder
Executivo”, “Poder Legislativo” e “Poder Judici-

4
5

P. 8-9.
Relativizar a coisa julgada material.
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ário”). Pelo mesmo motivo, é inconcebível a utilização da expressão “tripartição de poderes”.6
O que existe, na verdade, é um só Poder que
é visto sob três prismas que recebem o nome de
funções, ou seja, há uma função legislativa, uma
função administrativa e uma função jurisdicional.
Todos os atos do Poder emanados de quaisquer das funções do Estado podem padecer do
vício de inconstitucionalidade.
É imprescindível que qualquer ato estatal
seja praticado levando-se em consideração a
Constituição Federal, pois esta, sem sombra de
dúvidas, é a base fundamental de qualquer ordenamento jurídico, ou seja, a Constituição está
numa posição hierárquica superior, se comparadas com as demais normas.7
Não estamos dizendo que por conta da natural superioridade hierárquica da Constituição
Federal exista hierarquia entre as demais espécies de atos normativos que estão elencados no
artigo 59 da atual Constituição.8
Pelo contrário, todos os atos normativos ali
elencados, com exceção da emendas à Constituição, têm o mesmo valor jurídico, na medida em
que um não vale mais e nem menos que o outro.
O ponto comum entre eles é que todos têm
na própria Constituição Federal os seus respectivos fundamentos de validade. É o que se
denomina de compatibilidade vertical. O que
os diferenciam são os seus campos materiais,

Michel Temer, Elementos de direito constitucional, p.
117-124.
7
Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes
Júnior, Curso de direito constitucional, p. 25.
8
“Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.”
6

pois cada um tem o seu campo específico de
incidência.
Sustentando a inexistência de hierarquia
entre lei complementar e lei ordinária, Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior aduzem:
(...) como tratam de campos materiais determinados (a lei complementar só existe
quando expressamente requisitada a sua
edição), não apresentam hierarquia, mas
campos próprios de incidência, estando
todas no mesmo patamar hierárquico.9

Excepcionaram-se da hierarquia as emendas à Constituição, pois estas, ao adentrarem
no ordenamento jurídico, passam a ser parte da
própria Constituição; portanto, normas constitucionais que, como dito alhures, se situam no
ápice da hierarquia piramidal das normas.
Ao aplicar o direito ao caso concreto, independentemente do ramo (civil, penal, administrativo, comercial, etc.), se faz necessária uma
prévia consulta à Constituição Federal, para somente após, verificar na legislação infraconstitucional o tratamento dado ao caso em análise.10
A lei que estiver afrontando o texto constitucional não pode e não deve ser aplicada. Se a
lei violadora for anterior à Constituição Federal,
dizemos que a mesma não foi recepcionada, se
posterior, ela é tida como inconstitucional.
A inconstitucionalidade pode ser formal ou
material. Haverá inconstitucionalidade formal
quando não for obedecido o processo legislativo de formação da lei. Por outro lado, haverá
inconstitucionalidade material quando o conteúdo da lei não for compatível com normas e
princípios da Constituição Federal.11
Da mesma forma, se um ato estatal oriundo
da função jurisdicional e, portanto, instrumen-

Curso de direito constitucional, p. 296.
Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na
Constituição Federal, p. 20.
11
Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes
Júnior, Curso de direito constitucional, p. 25 e 63.
9

10
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talizado através de uma sentença ou acórdão
que não mais comporte recursos (decisão que
fez coisa julgada) violar a Constituição Federal,
ele formará uma coisa julgada inconstitucional.
Ora, se todos, inclusive o Judiciário, devem
obediência ao princípio da legalidade insculpido
no artigo 5º, II, da atual Constituição Federal12,
com maior razão, o Judiciário deve obedecer ao
princípio da constitucionalidade que é maior
que aquele.
Obedecerá ao princípio da constitucionalidade o ato estatal que for compatível com a
Constituição Federal.
Se o Judiciário não devesse obediência ao princípio da constitucionalidade, como ficaria a incontestável supremacia da Constituição Federal?
Em resposta a esta indagação, chegamos à
conclusão de que o controle da constitucionalidade não pode se restringir somente aos atos
normativos. Deve-se estender a todos os atos
estatais, inclusive, e, principalmente, aos atos
decisórios do Judiciário.
No direito português, isto não é diferente porque “podemos registrar que toda a atividade jurídica (e política em sentido estrito) se encontra subordinada ao princípio da
constitucionalidade.”13
Em admitindo que toda decisão judicial
esteja dispensada de obedecer ao princípio da
constitucionalidade e, portanto, assegurando
uma imutabilidade absoluta à coisa julgada inconstitucional, a Constituição deixaria de ser o
texto normativo e passaria a ser o direito aplicado pelos tribunais, segundo resultasse da decisão definitiva e irrecorrível do juiz. E isto seria
“proclamar como divisa do Estado de Direito a
seguinte idéia: todos os poderes públicos consti-

tuídos são iguais, porém, o poder judicial é mais
igual do que os outros.”14
Veja-se que “num Estado de Direito material, tal como a lei positiva não é absoluta, também não o são as decisões judiciais. Absoluto,
esse sim, é sempre o Direito ou, pelo menos, a
idéia de um Direito Justo.”15
Por estes motivos, podemos afirmar que também é um tabu a assertiva de que o juiz só pronuncia as palavras das leis e por conta disto todas
as decisões judiciais sempre são constitucionais.
Ademais, temos que o Judiciário é titular de
“um poder constituído e não constituinte; o poder judicial detém uma soberania exercível nos
quadros da Constituição, não podendo criar decisões sem fundamento directo ou em oposição
ao preceituado na Lei Fundamental.”16
Se há quem defenda que uma coisa julgada
injusta por uma ilegalidade não pode ser flexibilizada por serem a segurança e certeza jurídicas
bens maiores do que a lei infraconstitucional que
fora violada; em se tratando de uma coisa julgada
inconstitucional, é totalmente insustentável que a
coisa julgada se sobreponha à Constituição.
Caso contrário, transformaríamos o instituto da coisa julgada em algo mais elevado e importante que a própria Constituição e isto seria
uma nítida inversão de valores.17
Há tão-somente, um aparente conflito entre
o princípio da imodificabilidade do julgado com
o princípio da constitucionalidade.
É que, ao se instituir o sistema processual e
nele se inserir o princípio da imodificabilidade
do julgado, levou-se em consideração que este
seria aplicado às decisões conforme o direito e
justas. No máximo, em que pese não ser desejável, previu-se que o princípio da imodificabi-

Ibidem, p. 35-36.
Ibidem, p. 10.
16
Ibidem, p. 61.
17
Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de
Faria, A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle.
14

“Art. 5º (...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;”
13
Paulo Otero, Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 31.
12
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lidade do julgado seria aplicado a algumas decisões injustas ou ilegais. Nunca se debateu sobre
a aplicação do princípio da imodificabilidade do
julgado às decisões judiciais inconstitucionais.
Acerca do assunto em comento, tragamos
à baila mais um trecho inserido na obra Ensaio
sobre o caso julgado inconstitucional, de Paulo Otero: “(...) a segurança e a certeza jurídicas
inerentes ao Estado de Direito são insuficientes
para fundamentar a validade de um caso julgado
inconstitucional.”18
Logo em seguida aduz:
Na realidade, a certeza e a segurança são
valores constitucionais passíveis de fundar a validade de efeitos de certas soluções
antijurídicas, desde que conformes com a
Constituição. Todavia, tais valores carecem de força positiva autónoma para conferir validade a actos jurídicos inconstitucionais. A segurança e a certeza jurídicas
apenas são passíveis de salvaguardar ou
validar efeitos de actos desconformes com
a Constituição quanto ao próprio texto
constitucional expressamente o admite. 19

Francisco Barros Dias, diante da veracidade
da afirmativa anterior, sustenta:
A coisa julgada inconstitucional está a merecer da classe jurídica brasileira uma nova
postura, diante das situações constrangedoras que vem sofrendo o Judiciário, em
face da perplexidade dos jurisdicionados em se depararem com circunstâncias
inexplicáveis, baseadas em disparidades
de julgamentos, sem que nada possa ser
feito, uma vez que tais situações agravamse ainda mais quando acobertadas pelo
manto da coisa julgada.20

Mais adiante sintetiza:
Vale salientar que a coisa julgada está calcada na segurança, estabilidade e certeza
jurídicas, quando há apenas violação de
norma infraconstitucional, o que não se

pode dizer, igualmente, com relação a
uma norma constitucional violada. Aí,
esses princípios que fundamentam a coisa
julgada não são suficientes para mantê-la
de forma definitiva, porque a lei maior é
que restou violada, comprometendo assim
o berço de todo o sistema.21

Infelizmente, há inúmeras decisões judiciais
que, embora acobertadas pelo manto da coisa
julgada, são nitidamente inconstitucionais.

2.3 Hipóteses de inconstitucionalidade da
coisa julgada
Para Paulo Otero, a coisa julgada inconstitucional pode estar presente quando a decisão
judicial se enquadrar em uma das três possíveis
situações: a) violar, de forma direta, uma norma ou princípio da Constituição; b) aplicar uma
norma inconstitucional; c) deixar de aplicar
uma norma tida como inconstitucional quando
ela não o é.22
Valendo-se destas três hipóteses possíveis de
inconstitucionalidade apontadas pelo constitucionalista português, transportemo-las para o Brasil.

2.3.1 Violação direta de norma ou princípio
da Constituição
Ocorre a violação direta, quando a decisão judicial é desconforme com uma norma ou
princípio da Constituição Federal.
Nesta modalidade de inconstitucionalidade
da coisa julgada, não há a apreciação, por via
concentrada, pelo guardião da Constituição Federal, que no caso brasileiro é o Supremo Tribunal Federal.23 Não passa pelo crivo do STF,
pois este só pode apreciar, pela via concentrada
de controle de constitucionalidade, a lei ou ato
normativo em abstrato.

Ibidem.
Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 65.
23
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendolhe: (...)”.
21
22

P. 61.
Paulo Otero, op. cit., mesma página.
20
Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional.
18
19
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A violação direta da Constituição Federal é
verificada num caso concreto que é submetido
à apreciação do Judiciário na via difusa, sendo
que são estas decisões judiciais que desafiam a
Constituição Federal, pois possuem um sentido
diametralmente oposto à mesma.
Esta desconformidade com a Constituição
que denominamos de inconstitucionalidade,
pode se dar com a aplicação de uma norma inconstitucional ou com a recusa de aplicação de
uma norma constitucional.
É importante repisar que nesta hipótese, a
inconstitucionalidade da norma que é aplicada
pela decisão que forma uma coisa julgada inconstitucional, não é aquela inconstitucionalidade declarada, por via concentrada, pelo STF.
Aqui, a inconstitucionalidade da norma é verificada por qualquer pessoa ao analisar o caso
concreto.
Em havendo um conflito da coisa julgada
com outros valores maiores, aquela deve ceder.
Dentre estes valores tidos como maiores do que
a coisa julgada, podemos afirmar, sem margem
de dúvidas, que estão inseridos quaisquer regras
e/ou princípios constitucionais, que são espécies
do gênero normas jurídicas.
Diante da veracidade da afirmativa anterior,
Francisco Barros Dias sustenta:
(...) a coisa julgada é importante, relevante,
tem de ser prestigiada, porém é vulnerável
à própria atividade do Poder Judiciário e
não guarda, por conseguinte, o caráter de
intangibilidade que se lhe quer emprestar.
É tangível por meio da ação rescisória nos
casos ali elencados e deve ser muito mais
quando estiver em confronto com norma
ou princípio constitucional.24

A intangibilidade da coisa julgada não tem
assento constitucional, uma vez que está prevista
em lei ordinária, portanto, em patamar inferior.
A Constituição Federal de 1988, no inciso
XXXVI do artigo 5º, protege tão-somente a coi-

sa julgada e não o instituto da coisa julgada. É
verdadeiro tema de direito intertemporal, onde
é defeso que uma lei nova altere o conteúdo do
julgado após a formação da coisa julgada. Por
essa razão, uma lei nova poderá alterar o instituto da coisa julgada, mesmo que seja para restringir a sua amplitude, haja vista que é uma lei
ordinária, denominado Código de Processo Civil (artigo 467), que traça os contornos e graus
de imutabilidade dos julgados.
Mesmo que a intangibilidade da coisa julgada estivesse no mesmo patamar hierárquico
dos princípios e regras constitucionais, o que se
admite tão-somente para argumentar, mesmo
assim, aquela não poderia sempre se sobrepor.
Justifica-se a afirmação anterior, pois, no
mínimo, entraria em conflito com as regras e
princípios constitucionais e, por isso, em alguns
casos, deveria ceder espaço com a aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Sobre o princípio da proporcionalidade,
Humberto Theodoro Júnior nos ensina:
Por meio deste princípio pode o juiz analisar a lei a partir de uma ótica que estabeleça a proporção em que os vários princípios constitucionais devem prevalecer no
processo hermenêutico e com isso pode-se
chegar até a inconstitucionalidade da norma ou a uma exegese que afaste o seu sentido incompatível com o princípio constitucional a prevalecer. 25

Pelo princípio da proporcionalidade, havendo um conflito entre princípios, o de menor
peso deve ser afastado, sem que seja, no entanto,
eliminado do sistema jurídico, como ocorre em
termos de antinomia26. Deixa de ser aplicado somente naquele caso concreto.
Para Cândido Rangel Dinamarco:
(...) nenhum princípio constitui um objetivo em si mesmo e todos eles, em seu

25
26
24
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Embargos à execução contra a Fazenda Pública.
Antinomia é o conflito de regras. É um pleonasmo a
frase “antinomia de regras”.
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conjunto, devem valer como meios de melhor proporcionar um sistema processual
justo, capaz de efetivar a promessa constitucional de acesso à justiça (entendida esta
como obtenção de soluções justas – acesso
à ordem jurídica justa).27

Ao arrematar o raciocínio supra, o mesmo
processualista aduz que “os princípios existem
para servir à justiça e ao homem, não para serem
servidos como fetiches da ordem processual.”28
Para ilustrar esta hipótese de inconstitucionalidade da coisa julgada, ou seja, a que está
consubstanciada numa decisão que viola norma
ou princípio da Constituição Federal, tragamos
um exemplo de inconstitucionalidade da coisa
julgada por afronta aos princípios constitucionais da igualdade e da legalidade.29
Imagine-se uma repartição pública com três
servidores que ocupam cargos iguais, tenham o
mesmo tempo de serviço e que aufiram o mesmo valor pecuniário.
Dois deles ajuízam, separadamente, ações
almejando a incorporação de uma vantagem aos
seus vencimentos, sob o argumento de que uma
determinada lei lhes garante o direito em receber, mas não recebem. O terceiro, por qualquer
motivo, não ajuíza nenhuma ação.
As duas ações têm seus méritos analisados,
inclusive pela última instância. Uma ação tem
seu pedido julgado procedente e a outra tem seu
pedido julgado improcedente, ou seja, é deferida a um servidor a incorporação da vantagem
aos seus vencimentos e ao outro servidor não.
Diante disso, temos o seguinte cenário: embora os três servidores trabalhem no mesmo local, tenham o mesmo tempo de serviço e exerçam a mesma atividade, receberão diferentes
proventos, só pelo fato de um não ter ajuizado
ação judicial alguma; outro por ter perdido uma

Relativizar a coisa julgada material.
Op. cit.
29
Constituição Federal de 1988, art. 5º, caput e inciso
II, respectivamente.

ação idêntica à que foi ajuizada pelo terceiro e
que este ganhou.
De acordo com nosso atual sistema não há
nada de errado, uma vez que isto é perfeitamente possível de acontecer, e acontece aos montes.
Porém, ao senso comum, isto é inadmissível,
pois estampa uma enorme injustiça.
Embora seja comum o sistema proporcionar estes disparates, verificamos que há uma nítida violação dos princípios constitucionais da
igualdade e da legalidade.
A violação do princípio da igualdade ocorreu porque trataram de modo diferente os
iguais. Por outro lado, também houve afronta
ao princípio constitucional da legalidade, pois a
lei foi aplicada numa ação e relegada na segunda
ou vice-versa.
Assim, deve haver um modo de sanar tamanha distorção entre os julgados. Ou dizendo de
outra forma, a coisa julgada de um ou de outro
processo deve ser flexibilizada.
Acerca da quebra do princípio da igualdade,
José Maria Tesheiner nos lembra:
Freqüentemente explica-se a coisa julgada como lex specialis, o que traduz bem a
idéia de que ela é como que uma lei especial, diversa da aplicável a todos os demais,
ainda que em situação idêntica. A possibilidade de quebra do princípio da isonomia decorre da própria natureza da coisa
julgada.
O tratamento desigual de situações iguais
aparece pouco nas sentenças relativas a
relações privadas, fundadas em fatos transeuntes. Cada caso é um caso, costuma-se
dizer. A quebra do princípio da isonomia
torna-se aparente e chocante no direito
público, sobretudo nas relações jurídicas
continuativas. (grifado no original)30

Paulo Roberto de Oliveira Lima, acresce:
Toda vez que julgamentos contraditórios
são mantidos, mercê do trânsito em julgado das respectivas sentenças, e porque não

27
28

30

Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil,
p. 169.
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ofensivos à coisa julgada, eis que relativo
a pessoas diferentes, tem-se a edição de
regras particulares, com força de lei, tratando desigualmente os iguais e, portanto,
o sacrifício do princípio da isonomia, embora constitucionalmente assegurado.31

Acreditamos que esta hipótese de inconstitucionalidade da coisa julgada seja a mais freqüente.

2.3.2 Aplicação de uma norma
inconstitucional
Também será inconstitucional a coisa julgada que estiver representada por uma decisão
que se baseou ou aplicou uma norma inconstitucional.
Ao contrário da hipótese que viola diretamente a Constituição, nesta hipótese temos que
a inconstitucionalidade da norma, que é geral e
abstrata, é declarada pelo Supremo Tribunal Federal através da via concentrada.
O reconhecimento da inconstitucionalidade da norma pela via concentrada poderá se
efetivar através de uma ação direta de inconstitucionalidade – ADIn, de uma ação declaratória
de constitucionalidade – ADC (ou ADCon) ou
por intermédio da ação de descumprimento de
preceito fundamental.32

31
32
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Contribuição à teoria da coisa julgada, p. 103.
Parafraseando um trecho constante na página 33 da
obra Curso de direito constitucional de Luiz Alberto
David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior podemos sustentar que a Constituição Federal de 1988
já previa dois instrumentos de controle de constitucionalidade pela via concentrada: ação direta de
inconstitucionalidade e ação de descumprimento
de preceito fundamental, sendo que a primeira foi
utilizada de imediato, pois o Regimento Interno do
Supremo fora recepcionado pela Constituição. Já a
ação de descumprimento de preceito fundamental
só foi operacionalizada recentemente pela Lei nº
9882/99. Com a Emenda Constitucional nº 03/93
surgiu o terceiro instrumento de controle de constitucionalidade pela via concentrada denominado de
ação direta de constitucionalidade.

Essa inconstitucionalidade da norma que
serviu de fundamento ou sustentáculo da decisão que fez coisa julgada inconstitucional poderá ser anterior ou superveniente à decisão.
Deste modo, a coisa julgada será inconstitucional, logo de seu advento, quando o Supremo
Tribunal Federal já tiver reconhecido, antes do
julgamento definitivo, a inconstitucionalidade da
norma que serviu de fundamento para a decisão.
Poderá ocorrer, também, que o STF reconheça a inconstitucionalidade da norma que foi
essencial para a decisão após a formação da coisa julgada. Neste caso, haverá uma coisa julgada
inconstitucional superveniente.
A coisa julgada inconstitucional superveniente se vivifica, com certa freqüência, no direito tributário33, onde é possível ter uma ação
com coisa julgada formada com o entendimento
de que a lei impugnada pela parte, que no caso
é um contribuinte, é constitucional, sendo que
depois do trânsito em julgado, o STF, ao apreciar aquela mesma lei que foi impugnada e reconhecida como válida pela decisão proferida

33

No dizer de Wagner Pires de Oliveira, in Aspecto
polêmico da coisa julgada fiscal, isto ocorre porque
muitas vezes: “(...) mudanças da legislação tributária, como era de esperar, acarretam inúmeros e
preocupantes questionamentos que têm afetado a
prática judiciária nos últimos tempos. Na origem,
uma Constituição analítica, minuciosa, regulando
assuntos que ficariam mais bem disciplinados a
nível legislativo. Considere-se, ainda, o poder de
legislar do Executivo através de suas medidas provisórias, com reedições sucessivas, muitas vezes albergando modificações em curto espaço de tempo,
nem sempre bem compreendidas pelo contribuinte.
Tudo isso pode dar margem a dúvidas constitucionais, acarretando inúmeros litígios entre a Fazenda
Pública e contribuintes.
Litígios, com fundamento na inconstitucionalidade, das medidas provisórias adotadas, têm agitado
e sobrecarregado os tribunais do País, com decisões divergentes. Em muitos casos, no exercício do
controle difuso de constitucionalidade das medidas
legislativas. Tais sentenças, cumpre lembrar, depois
de decorrido o lapso necessário, revestem-se da autoridade da coisa julgada.”
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na via difusa, declara, por via concentrada, a sua
inconstitucionalidade.
Após o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da lei
ou ato normativo, todas as decisões que forem
de encontro, formarão coisa julgada inconstitucional.

2.3.3 Não aplicação de uma norma
tida como inconstitucional quando ela é
constitucional
Aqui, temos uma “decisão judicial que recusa a aplicação de uma norma com o fundamento
de que a mesma é inconstitucional, sem que se
verifique, todavia, qualquer inconstitucionalidade da norma.”34
Esta recusa em aplicar uma norma tida
como inconstitucional é manifestada numa decisão prolatada na via difusa, onde o Judiciário
reconhece, incidentalmente, a inconstitucionalidade da norma.
Analisando o nosso ordenamento jurídico,
verificamos que é ao Supremo Tribunal Federal
que compete, desde que provocado e, através da
via concentrada, decidir acerca da constitucionalidade ou não de uma lei ou ato normativo,
pois, como órgão de cúpula do Judiciário é o
guardião da Constituição Federal (art. 102).
Assim, se o Supremo Tribunal Federal julgar uma ação na via concentrada e, reconhecer,
em abstrato, que aquela mesma lei ou ato normativo que fora tido como inconstitucional, é
constitucional, temos que todas as decisões judiciais, inclusive outras do próprio STF prolatadas
na via difusa, que declaram ser inconstitucional
não podem subsistir.
Não podem subsistir, pois formam coisa
julgada inconstitucional, na medida em que deixam de aplicar uma norma sob o argumento de
ser inconstitucional, quando na verdade ela é
constitucional.

34

Paulo Otero, Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 72.

Nesta, da mesma forma que ocorre na hipótese anterior (inconstitucionalidade da coisa
julgada por aplicação de uma norma inconstitucional – “b”) a inconstitucionalidade da coisa
julgada também poderá ser anterior ou superveniente.
Será anterior se a decisão do Supremo que
reconheceu ser constitucional determinada lei
ou ato normativo vier antes da decisão prolatada na via difusa que deixou de aplicar o mesmo
dispositivo legal, por reconhecer que o mesmo é
inconstitucional.
De outro modo, será superveniente quando
o reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo,
for posterior à decisão proferida na via difusa.
Para aclarar esta hipótese de inconstitucionalidade da coisa julgada, peguemos um exemplo concreto que aqui se encaixa.
Em obediência ao disposto no inciso V do
artigo 203 da atual Constituição Federal35 que,
garantiu, na forma da lei, o pagamento mensal
de um salário mínimo aos idosos e aos portadores de deficiência que não consigam se manter,
por si próprios ou com a ajuda da família, adveio a Lei nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, a
qual, no § 3º do artigo 20, definiu que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um
quarto) do salário mínimo.”
Esta exigência da lei infraconstitucional
de uma renda familiar per capita inferior a ¼
(um quarto) do salário mínimo, como requisito indispensável para a concessão do benefício

35

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição
à seguridade social, e tem por objetivos:
(...)
V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”
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assistencial, tem sido, por reiteradas vezes e, de
forma incidental, afastada pelas várias instâncias judiciais, ao argumento de que esta seria
inconstitucional.
Contudo, a tese de inconstitucionalidade36
foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, o
qual, ao julgar improcedente o pedido da ação
direta de inconstitucionalidade – ADIn nº 1232,
do Distrito Federal, declarou que o aludido
dispositivo (§ 3º do art. 20 da lei nº 8742/93) é
constitucional, portanto válido. 37
Desta forma, as decisões judiciais que declaram, incidentalmente, ser inconstitucional o § 3º
do art. 20 da lei nº 8742/93, estão indo de encontro
com o Supremo Tribunal Federal que já se posicionou no sentido do dispositivo ser constitucional. Estão formando coisa julgada inconstitucional, haja vista que estão aplicando uma norma tida
como inconstitucional quando ela não o é. 38

Dentre as várias teses que sustentam a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 20, destaca-se a que defende a violação do princípio da dignidade da pessoa
humana que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e que está insculpido no artigo
1º, inciso III da Constituição Federal de 1988.
37
O julgamento da mencionada ADIn ficou assim
ementado, in verbis: “Constitucional. Impugna dispositivo de lei federal que estabelece o critério para
receber o benefício do inciso V do artigo 203, da
CF. Inexiste a restrição alegada em face ao próprio
dispositivo constitucional que reporta a lei para fixar os critérios de garantia do benefício de salário
mínimo a pessoa portadora de deficiência física e
ao idoso. Esta lei traz hipótese objetiva de prestação
assistencial do Estado. Ação julgada improcedente.”
DJ 01.06.2001.
38
O parágrafo único do artigo 28 da lei nº 9868/99 aduz
que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade na Ação Direta de Inconstitucionalidade tem efeito vinculante. Parafrasenado Luiz Alberto Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior, in Curso
de direito constitucional (p. 48), temos que este dispositivo legal é inconstitucional, na medida em que o
texto constitucional só previu efeito vinculante para
a Ação Declaratória de Constitucionalidade (§ 2º do
artigo 102). Desta forma, é defeso ao legislador ordinário inovar, atribuindo efeito vinculante a ADIn
quando o constituinte assim não desejou.

3

Segurança jurídica
O primeiro e o mais relevante argumento
contrário à flexibilização da coisa julgada inconstitucional que vem à tona quando se trata
do tema é o da necessária segurança jurídica.
É verdade que, em havendo a flexibilização
da coisa julgada inconstitucional, a segurança
jurídica que é representada pela imutabilidade
do julgado, será mitigada.
Fala-se em mitigação e não em extirpação
da segurança jurídica porque esta sempre deve
existir, porém, não de forma absoluta e nem em
detrimento de quaisquer outros valores maiores.
No entendimento de José Augusto Delgado:
Há de se ter como certo que a segurança
jurídica deve ser imposta. Contudo, essa
segurança jurídica cede quando princípios
de maior hierarquia postos no ordenamento jurídico são violados pela sentença,
por, acima de todo esse aparato de estabilidade jurídica, ser necessário prevalecer
o sentimento do justo e da confiabilidade
nas instituições. 39

36
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Celso Ribeiro Bastos, na obra Hermenêutica
e interpretação constitucional, a respeito da relatividade da segurança jurídica, disserta:
(...) embora o ordenamento jurídico esteja
voltado a oferecer a necessária segurança e estabilidade nas relações humanas,
o certo é que não é a segurança e estabilidade nas relações humanas, o primado
último do Direito. Certamente, acima dele
encontram-se outros objetivos. Dentre esses, destaque-se, em especial, o princípio
da justiça. Esse, de acordo com a doutrina
mais moderna, enquadra-se dentro dos
chamados princípios gerais de Direito e
tem aplicação ampla nos diversos campos
em que este se divide. A própria segurança
jurídica busca a realização da justiça. Na
medida em que não há nenhuma segurança, é praticamente certa a ausência também da justiça. O que ocorre é que nem
todo Direito seguro será inexoravelmente
um Direito justo. Reconhece-se, pois, que

39

Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais, p. 208.
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o princípio da segurança jurídica exerce
um papel mínimo, posto que sem ele não
será possível realizar os demais elementos,
tais como a justiça, a liberdade, a igualdade etc. 40

A quebra da quietude denominada segurança jurídica se justifica em prol de uma ordem jurídica justa.
Candido Rangel Dinamarco, ao enfrentar
esta questão desenvolve o seguinte raciocínio:
(...) psicologicamente, às vezes, a privação consumada é menos incômoda que o
conflito pendente: eliminando este desaparecem as angustias inerentes ao estado
de insatisfação e esta, se perdurar, estará
desativada de boa parte de sua potencialidade anti-social.41

Logo em seguida, o mesmo autor ressalva:
Isto não significa que a missão social pacificadora se dê por cumprida mediante o
alcance de decisões, quaisquer que sejam e
desconsiderado o teor das decisões tomadas. Entra aqui a relevância do valor justiça. Eliminar conflitos mediante critérios
justos – eis o mais elevado escopo social
das atividades jurídicas do Estado. (grifado no original)42

fação de direito cívico e fundamental de
todos à tutela jurisdicional. Visto como
garantia de acesso à Justiça, no mais amplo e irrestrito sentido, o devido processo
legal apresenta-se como processo justo,
isto é, o instrumento que não apenas serve à composição de litígios, mas assegura
a melhor e mais justa solução do conflito,
segundo os padrões éticos e os anseios gerais de justiça do meio social. (grifado no
original)44

Elicio de Cresci Sobrinho diz que “a segurança jurídica não é o único valor, nem o valor
decisivo a ser realizado pelo direito.”45
É lógico que sem certeza e segurança jurídicas
não há justiça na vida social. Contudo, estas estão
num nível bem inferior, se comparados com outros valores fundamentais do direito, que com elas
coexistem, a saber: a Justiça e o bem-comum.46
Todos têm interesse que na ordem social
exista um mínimo de certeza e segurança, porém, desde que o conteúdo certificado e assegurado prime pela Justiça e bem-estar.47
É por isso que, juntamente com a segurança,
também se almeja a justiça da decisão, pois “não
é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar
a eternização de incertezas”.48

Mais à frente conclui:
A eliminação de litígios sem o critério de
justiça equivaleria a uma sucessão de brutalidades arbitrárias que, em vez de apagar
os estados anímicos de insatisfação, acabaria por acumular decepções definitivas
no seio da sociedade.43

Tecendo comentários sobre as características atuais do processo, Humberto Theodoro
Júnior sintetizou:
(...) o processo deixou de ser tratado apenas com o frio método de compor litígios,
para se transformar no veículo de satis-

P. 31-32.
A instrumentalidade do processo, p. 161.
42
Idem, A instrumentalidade do processo, p. 161.
43
Idem, op. cit., p. 293.
40
41

Embargos à execução contra a Fazenda Pública.
Justiça alternativa, p. 107.
46
Discorrendo sobre os fins do Estado, Dalmo de
Abreu Dallari, na obra Elementos de teoria geral do
Estado, p. 95, nos ensina “(...) que o Estado, como
sociedade política, tem um fim geral, constituindose em meio para que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir seus respectivos fins particulares. Assim, pode-se concluir que o fim do Estado é
o bem-comum, entendido este como o conceituou
o Papa João XXIII, ou seja, o conjunto de todas as
condições de vida social, que consistam e favoreçam
o desenvolvimento integral da personalidade humana.”
47
Luis Recaséns Siches, Seguridad y justicia, in Nueva
filosofia de la interpretación del derecho, p. 110.
48
Cândido Rangel Dinamarco, Relativizar a coisa julgada material.
44
45

151

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

A Justiça é anterior ao Direito e é através
dela que se inspirou e deve se inspirar todo o
ordenamento jurídico.
Humberto Theodoro Júnior nos ensina:
É um dado ético antes de jurídico. Daí
que, sob a forma de princípio, o justo penetra todo o sistema jurídico e se faz presente com a maior força influente sobre
os métodos e critérios de interpretação e
aplicação das normas jurídicas. 49

O artigo 2º do Código de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil enfatiza que:
O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social,
subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que
exerce.

Embora o dispositivo acima transcrito esteja inserido no Código de Ética e Disciplina
da OAB e, portanto, dirigido diretamente aos
advogados, não temos dúvidas de que todos os
operadores do direito também devem irrestrita
obediência ao ali disposto.
Não é demais lembrar que a própria Constituição Federal de 1988, logo em seu preâmbulo,
assevera que num Estado Democrático de Direito deve haver uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos e, por isso, devem ser
observados alguns valores supremos, dentre os
quais destacamos o da segurança, o bem-estar e,
principalmente, o da Justiça.50

49
50
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Embargos à execução contra a Fazenda Pública.
Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro,
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceito, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com
a solução pacífica das controvérsias, promulgamos,

Sempre aprendemos que diante de um conflito entre a Justiça e o Direito não devemos titubear em optar pela primeira.
Oportuna é a lição de Paulo Roberto de Oliveira Lima:
É verdade que o relativo enfraquecimento da coisa julgada milita em desfavor
do efeito pacificador do instituto. O que
se perde, porém, em quietude, ganha-se
em justiça e em isonomia. Demais disso,
o efeito pacificador que se perde é de natureza exclusivamente processual, ou seja,
o enfraquecimento da coisa julgada enseja maior atividade processual e dilarga
as oportunidades concretas de agitação
processual das matérias. De outro lado, no
entanto, na medida em que interdita decisões definitivas contraditórias e realiza
a isonomia, o enfraquecimento da coisa
julgada produz utilíssimo efeito pacificador extrajudicial, acomodando o tecido
social e resgatando o valor do justo. As
conseqüências psicológicas, na sociedade,
advindas na realização da isonomia, são
inestimáveis.51

A coisa julgada não pode, por exemplo, reconhecer um direito subjetivo inexistente. Ela
deve se pautar no direito objetivo, sob pena de
ser injusta.
Sempre se preocupou somente com a segurança da decisão judicial, sendo que a sua justiça
sempre ficava num segundo plano, assim, pouco
se discutia na doutrina e, muito menos se questionava, judicialmente, uma coisa julgada injusta.
Não se justifica conferir uma imutabilidade
absoluta à coisa julgada injusta por inconstitucionalidade. Deve haver uma conciliação entre
os ideais de segurança com os anseios de Justiça.
“Precisamos adequar a Justiça que desejamos
com a estabilidade que necessitamos.”52

sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.”
51
Contribuição à teoria da coisa julgada, p. 106.
52
Frase reproduzida por Donaldo Armelin na palestra
sobre a Relativização da coisa julgada proferida na
IV Jornadas Brasileiras De Direito Processual Civil,
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obrigue o Estado a pagar indenizações indevidas, finalmente, que desconheça que o
branco é branco e que a vida não pode ser
considerada morte, nem vice-versa. 55

Cândido Rangel Dinamarco faz a seguinte
colocação:
Não há uma garantia sequer, nem mesmo
a da coisa julgada, que conduza invariavelmente e de modo absoluto à renegação das
demais ou dos valores que elas representam. Afirmar o valor da segurança jurídica
(ou certeza) não pode implicar desprezo
ao da unidade federativa, ao da dignidade humana e intangibilidade do corpo etc.
É imperioso equilibrar com harmonia as
duas exigências divergentes, transigindo
razoavelmente quanto a certos valores em
nome da segurança jurídica mas abrindose mão desta sempre que sua prevalência
seja capaz de sacrificar o insacrificável.53

É inconcebível que em nome da segurança
jurídica a coisa julgada, por exemplo, contrarie
algo que outras ciências comprovam em sentido
oposto. A coisa julgada não pode criar uma outra realidade na vida social.
Até porque, o instituto da coisa julgada é
uma técnica instrumental, não tem dimensão
própria e se presta à realização do processo na
medida do necessário. A coisa julgada não é
uma porta de ouro intransponível capaz de abrigar absurdo, pois serve para assegurar o direito
quando legítimo.54
José Augusto Delgado diz:
(...) não posso conceber o reconhecimento
de força absoluta da coisa julgada quando
ela atenta contra a moralidade, contra a legalidade, contra os princípios maiores da
Constituição Federal e contra a realidade
imposta pela natureza. Não posso aceitar,
em sã consciência, que, em nome da segurança jurídica, a sentença viole a Constituição Federal, seja veículo de injustiça, desmorone ilegalmente patrimônios,

que se realizou no período de 06 a 10 de agosto de
2001 no Centro de Convenções do Ceará.
53
Relativizar a coisa julgada material.
54
Raciocínio desenvolvido pelo procurador federal
Mauro Assis G. Bueno da Silva e que está retratado
em várias peças processuais que foram elaboradas
em defesa do Instituto Nacional do Seguro Social INSS.

A coisa julgada pode e conflita com outros
princípios ou valores maiores e, em virtude do
princípio da proporcionalidade, deve ceder espaço.
No artigo Relativizar a coisa julgada material, Cândido Rangel Dinamarco demonstra
que:
(...) o valor da segurança das relações jurídicas não é absoluto no sistema, nem
o é portanto a garantia da coisa julgada,
porque ambos devem conviver com outro
valor de primeiríssima grandeza, que é o
da justiça das decisões judiciárias, constitucionalmente prometido mediante a garantia do acesso à justiça (Const., art. 5º,
inc. XXXV).

Jorge Miranda, ao analisar o direito português e, depois de afirmar a existência do princípio da intangibilidade do caso julgado, assevera:
Considerando os valores do Estado de Direito – a que faz apelo a actual Constituição – parece irrecusável o princípio. Mas
não é – como qualquer princípio constitucional – um absoluto, tem de ser conjugado com outros; sofre restrições (...)56

Mais à frente, sintetiza: “assim como o
princípio da constitucionalidade fica limitado pelo respeito do caso julgado, também este
tem de ser apercebido no contexto global da
Constituição.”57
Francisco Barros Dias, com muita propriedade, arrematou:

Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais, p. 216.
56
Manual de direito constitucional. Tomo II: Constituição e Inconstitucionalidade, p. 494-495.
57
Idem, op. cit., mesmas páginas.
55
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É comum se ouvir no meio jurídico sobre
o respeito e a intangibilidade da coisa julgada. Não se pode olvidar da importância
e respeito que merece o instituto da coisa
julgada. Há de se convir, no entanto, que
a doutrina e jurisprudência pátrias têm
emprestado uma relevância tão exagerada
ao instituto, que se quedam inertes diante
de circunstâncias em que a coisa julgada
afronta literalmente a Constituição, especialmente os princípios da legalidade e
isonomia.58

É incontroverso que o processo civil, ao
contrário do processo penal, se contenta com a
verdade formal, ou seja, se satisfaz com aquela
realidade que está retratada nos autos.
Apesar da veracidade da afirmativa anterior,
temos que reconhecer que o direito processual
civil moderno evoluiu, devendo todas as decisões judiciais buscar, ao máximo, a verdade real,
pois só assim se alcançará a justiça e assegurará
o anseio de um processo legal justo.59
Digno de transcrição são as palavras de
Cândido Rangel Dinamarco constantes no artigo Relativizar a coisa julgada material:
Venho também pondo em destaque a necessidade de equilibrar adequadamente,
no sistema do processo, as exigências conflitantes da celeridade, que favorece a certeza das relações jurídicas, e da ponderação,
destinada à produção de resultados justos.
O processo civil deve ser realizado no menor tempo possível, para definir logo as relações existentes entre os litigantes e assim
cumprir sua missão pacificadora; mas em
sua realização ele deve também oferecer às
partes meios adequados e eficientes para
a busca de resultados favoráveis, segundo
o direito e justiça, além de exigir do juiz o
integral e empenhado conhecimento dos
elementos da causa, sem o que não poderá fazer justiça nem julgará bem. A síntese
desse indispensável equilíbrio entre exigências conflitantes é: o processo deve ser

58
59
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Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional.
Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de
Faria, A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle.

realizado e produzir resultados estáveis tão
logo quanto possível, sem que isso impeça
ou prejudique a justiça dos resultados que
ele produzirá. (grifado no original)

Ao se manter uma coisa julgada injusta por
inconstitucionalidade, só pelo fato de ser necessária uma segurança jurídica, criamos uma enorme perplexidade e revolta para com a sociedade,
porque aumenta o descrédito e desconfiança na
Justiça, viola a igualdade que deve haver entre
todos e amplia a crise que está sendo enfrentada
pelo Direito como um todo e pelo Judiciário.

4

É possível haver a flexibilização da
coisa julgada inconstitucional?
À primeira vista, parece ser insustentável
defender a possibilidade de haver uma flexibilização da coisa julgada inconstitucional.
Isto se deve ao fato de toda a comunidade
jurídica ter formação baseada numa visão clássica do direito. Nesta formação, que é hodierna,
aprende-se que uma vez operada a coisa julgada
material e expirado o prazo decadencial de dois
anos para ajuizamento de eventual ação rescisória, mais nada há a fazer e a decisão transitada
em julgado vira uma coisa soberanamente julgada, atingindo assim, uma imutabilidade absoluta.
Todo este ensinamento está calcado na necessidade de uma certeza e segurança jurídicas
para todas as relações da vida social, pois, seria
inconcebível haver a eternização dos litígios.60
Diante deste grau máximo de imutabilidade
da coisa soberanamente julgada, surgiram alguns brocardos como os do tipo: “com a coisa
julgada o preto vira branco”; “o quadrado vira

60

Cândido Rangel Dinamarco na página 162 da obra
A instrumentalidade do processo, faz o seguinte comentário: “(...) a experiência mostra que as pessoas
mais sofrem as angustias da insatisfação antes de
tomarem qualquer iniciativa processual ou mesmo
durante a litispendência, experimentando uma sensação de alívio quando o processo termina, ainda
que com solução desfavorável.”
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redondo”; “um pai jurídico vale mais que dois
pais biológicos”; “o falso vira verdadeiro”; “o
torto fica reto”.
Não defendemos, em hipótese alguma, a eliminação e nem a banalização do instituto da coisa julgada, até porque, sem ele, todo e qualquer
ordenamento jurídico não teria razão de ser.
Nos dizeres de Paulo Roberto de Oliveira
Lima:
O instituto da coisa julgada é um bem,
praticamente ineliminável de qualquer
sistema, daí porque deve ser corretamente
manejado, a fim de não trazer, juntamente
com os benefícios que produz, malefícios
facilmente evitáveis. O mal não é o instituto, mas os excessos em sua utilização, a
prioridade absoluta que se tem emprestado a imodificabilidade que acarreta.61

O Ministro José Augusto Delgado, atuante
no Superior Tribunal de Justiça, é um pioneiro
dentre os defensores da possibilidade e necessidade de haver a flexibilização da coisa julgada,
quando esta estiver, por exemplo, em conflito
com o princípio da moralidade pública.
Em reportagem veiculada pelo Jornal O Estado de São Paulo, de 04 de outubro de 1999,
o Ministro José Delgado, ao defender a flexibilização da coisa julgada, asseverou: “não posso
entender como não se respeita o princípio da
moralidade, que é citado onze vezes na Carta”.
Além de inúmeras decisões proferidas neste
sentido63, o aludido Ministro é autor do trabalho
doutrinário intitulado Efeitos da coisa julgada e
os princípios constitucionais.64 Para ele:
(...) a decisão judicial, expressão maior da
atuação do Poder Judiciário, deve expressar compatibilidade com a realidade das
coisas e dos fatos naturais, harmonizando-se com os ditames constitucionais e
ser escrava obediente da moralidade e da
legalidade.
(...)
O Estado, em sua dimensão ética, não protege a sentença judicial, mesmo transitada em julgado, que bate de frente com os
princípios da moralidade e da legalidade,

A proposta é tão-somente revisitar um importante tema e verificar o seu verdadeiro contorno e que a sua imutabilidade não é absoluta e,
que, por isso, pode ser flexibilizada.
Neste sentido, vejamos a pontual lição de
Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro
de Lima:
(…) a idéia de imutabilidade inerente à
coisa julgada deve ser compreendida em
seus reais contornos. É que a irrevogabilidade presente na noção de coisa julgada
apenas significa que a inalterabilidade de
seus efeitos tornou-se vedada através da
via recursal e não que é impossível por outras vias.62

O instituto da coisa julgada, como muitos
outros do processo civil, v.g., os embargos à execução, e mais, parte do direito como um todo,
estão passando por uma natural crise. Entendase por crise o reconhecimento de uma dissociação entre o disposto legalmente e os fatos concretos.

61
62

Contribuição à teoria da coisa julgada, p. 113.
A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos
processuais para seu controle.

Por questões didáticas, não reproduziremos todas
as suas decisões proferidas que sustentam a possibilidade de flexibilização da coisa julgada. Registre-se,
porém, que ao julgar Recurso Especial interposto
pelo Estado de São Paulo (onde este, após ajuizar,
em primeira instância, ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada repetição de indébito
demonstrando que houve erro no julgamento de
uma ação de desapropriação indireta, pois havia
sido condenado a pagar uma indenização por uma
área que já lhe pertencia, teve a concessão de tutela
antecipada em primeira instância a qual foi revogada em segunda instância) votou dando provimento
ao mesmo, para restabelecer uma tutela antecipada
que fora revogada pelo Tribunal paulista. O Recurso
especial fora provido por três votos contra dois.
64
Este exímio trabalho está publicado no livro: II Seminário de Direito Ambiental Imobiliário, do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo – Série Eventos 7, p. 193-227.
63
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que espelhe única e exclusivamente vontade pessoal do julgador e que vá de encontro à realidade dos fatos.65

Vejamos o trecho final da conclusão do aludido trabalho:
Fascinante é, na atualidade, o reestudo da
coisa julgada e dos seus efeitos. A busca
da fixação de novos princípios a regê-la só
tem sentido se for voltada a fazer imperar
a moralidade, a legalidade e a certeza do
justo nas decisões judiciais. A tanto devem
se curvar a doutrina e a jurisprudência, em
homenagem maior à cidadania. Muito tem
a se investigar. Nunca há de ser admitido,
como culto constante à democracia e aos
valores que ela apregoa, ser a coisa julgada utilizada para a prática de estelionatos
pelas vias processuais, desconhecendo-se
os princípios éticos presentes em qualquer
tipo de relação (financeira, econômica,
política, social, educacional, religiosa, comercial, industrial e, especialmente, jurídica – material ou formal).66

É um mito falar que a coisa julgada material
tem um grau de imutabilidade absoluta e que,
por isso, não pode ser alterada além das hipóteses
previstas para o ajuizamento de ação rescisória.67
No Código de Processo Penal, há o princípio da indisponibilidade da ação penal pública,
segundo o qual, o Ministério Público, que é o
titular privativo da ação penal pública, não pode
deixar de ajuizá-la quando presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
Na verdade, há uma obrigação.68
Este princípio sempre foi tido como de caráter absoluto, pois era impossível deixar de
oferecer uma denúncia na presença de uma infração penal, consumada ou tentada, e de uma
pessoa que, por indícios, teria praticado o ato
delituoso.

Ibidem, p. 195-196.
Ibidem, p. 227
67
Vide artigo 485 do CPC.
68
“Art. 42. O Ministério Público não poderá desistir
da ação penal”.
65
66
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Com o advento da Lei nº. 9099, de 26 de setembro de 1995, que criou os Juizados Especiais
Criminais no âmbito estadual, o mito do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, que até então era absoluto, foi sensivelmente
mitigado.
Isto aconteceu porque esta lei trouxe a possibilidade para o autor do fato e o Ministério Público transacionarem. Nesta transação, o Ministério
Público mesmo diante de uma infração penal e
de indícios de autoria, pode, desde que presentes alguns requisitos legais e com a aceitação do
autor do fato, deixar de ajuizar uma ação penal.69
O princípio da indisponibilidade da ação
penal pública também foi relativizado com o
sursis processual previsto na mesma lei. Neste,
mesmo que haja uma denúncia e não seja um
crime de menor potencial ofensivo, mas sendo
a pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano, o Ministério Público pode propor a suspensão do processo.70
Assim, diante deste paralelo com o Processo
Penal, verificamos que a imutabilidade da coisa
julgada, como todo e qualquer outro direito não
é absoluto.
Nem o próprio direito fundamental à vida,
que é um bem jurídico importantíssimo e, que é
constitucionalmente protegido,71 é absoluto.

“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de
crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.”
70
“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou
não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo,
por dois a quatro anos desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado
por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art.
77 do Código Penal).”
71
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
69
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Não é absoluto, porque a própria Constituição excepciona, na medida em que num caso de
guerra externa declarada nos termos do artigo
84, inciso XIX72, será possível haver a pena de
morte (art. 5º, XLVII), haja vista que a “Constituição tem que a sobrevivência da nacionalidade
é um valor mais importante do que a vida individual de quem porventura venha trair a pátria
em momento cruciante.”73
O Código Penal, que uma lei infraconstitucional que foi recepcionada pela atual Constituição Federal, traz em seu artigo 25 a legítima
defesa, que é uma excludente de ilicitude.74
Na legítima defesa, é possível haver a morte
do agressor, sem que isso importe numa condenação por homicídio daquele que repeliu uma
injusta agressão usando moderadamente dos
meios necessários.
É por tutelar a vida “que se considera legítima a defesa contra qualquer agressão à vida,
bem como reputa legítimo até mesmo tirar a
vida a outrem em estado de necessidade da salvação da própria.”75
Verificado que a intangibilidade da coisa
julgada não é um direito absoluto, mister reafirmar que é uma garantia fundamental que
está prevista no inciso XXXVI do artigo 5º da

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, (...)”
72
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da
República:
(...)
XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;”
73
José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional
positivo, p. 205.
74
“Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou
de outrem.”
75
Ibidem, p. 201.

Constituição Federal de 1988, sendo, assim, um
direito fundamental.
Por ser um direito fundamental, a garantia
da coisa julgada está sujeita à limitação imposta
pelos outros direitos fundamentais inseridos na
Constituição Federal. É o que a doutrina denomina de princípio da relatividade ou da convivência das liberdades públicas.76
Assim, é possível haver um conflito entre o
direito fundamental da garantia da coisa julgada e qualquer outro direito fundamental, sendo
que esta colisão deverá ser sanada judicialmente, pois a Constituição Federal, neste caso, não
traz regras de equacionamento.
Para resolver o conflito entre os direitos
fundamentais, o Judiciário não deverá sacrificar totalmente nenhum dos direitos envolvidos,
face ao princípio da concordância prática ou da
harmonização. Contudo, o âmbito de alcance da
garantia da coisa julgada poderá ser reduzido, a
fim de que o outro direito fundamental que está
conflitando prevaleça, se for o caso.
No capítulo A necessidade de mitigar a coisa
julgada da obra A defesa dos interesses difusos
em juízo, Hugo Nigro Mazzilli, após trazer um
exemplo que aborda o direito ambiental, desenvolve o seguinte raciocínio:
Uma ação civil pode hoje resultar em improcedência, não por falta de provas, mas
por se entender, com base nas perícias, que
o resíduo emitido pela chaminé da fábrica
do réu não é poluente; antes, conclui a sentença, o resíduo é saudável ou pelo menos
inócuo para o homem. Formada a coisa
julgada com eficácia erga omnes, e vencida a oportunidade da rescisória, pode vir a
ser apurado que as perícias foram fraudulentas; a ciência mais tarde pode demonstrar que aquele resíduo é altamente tóxico
e prejudicial para à humanidade. Ora, não
se pode admitir, verdadeiramente, coisa
julgada ou direito adquirido contra alguns
direitos fundamentais; não existe o suposto direito de violar o meio ambiente e destruir as condições do próprio habitat do

76

Alexandre de Moraes, Direito constitucional, p. 61.
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ser humano. Como admitir a formação de
direitos adquiridos e coisa julgada em grave detrimento de gerações que ainda nem
nasceram?! (grifado no original)77

Com plena razão Mazzilli, uma vez que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.78
Em não sendo assegurado um meio ecologicamente equilibrado, estaremos violando a
Constituição Federal. Se for uma decisão judicial
transitada em julgado que a viole, a coisa julgada
será injusta por inconstitucionalidade.79
Face a isto, os brocardos antes mencionados não mais se justificam, pois o verdadeiro é e
sempre foi verdadeiro, o falso é e sempre foi falso, o quadrado nunca foi e nunca será redondo,
o preto e o branco são completamente opostos,
o torto é antônimo do reto, e o pai biológico é o
verdadeiro pai.

Dos remédios processuais a serem
utilizados para flexibilizar a coisa
julgada inconstitucional
Sendo perfeitamente possível haver a flexibilização da coisa julgada inconstitucional, resta
sabermos qual o remédio processual a ser utilizado para isto se efetivar.
Parafraseando Carnelutti, Cândido Rangel Dinamarco diz que na categoria dos remédios processuais se inserem “todas as medidas
mediante as quais, de algum modo, afasta-se a
eficácia de um ato judicial viciado, retifica-se o
ato ou produz-se sua adequação aos requisitos
da conveniência ou da justiça.”80

Necessário relembrar que, havendo um direito material, que no nosso caso é a possibilidade
de haver a flexibilização da coisa julgada inconstitucional, o direito processual, que é instrumental, sempre assegura um meio de tutelá-lo.
Não obstante a veracidade da assertiva anterior, verificamos que o nosso ordenamento jurídico não contempla nenhum meio processual
específico, o que não implica dizer que não haja
nenhum meio processual que possa ser utilizado
para flexibilizar a coisa julgada inconstitucional.
Digno de transcrição são as observações feitas por Olavo de Oliveira Neto na obra A defesa
do executado e dos terceiros na execução forçada:
Nosso direito mostra que, se não existe
um meio processual apto a efetivar certo
direito material, passa-se a utilizar de outro instituto com a finalidade de obter a
prestação da tutela adequada. Já no começo do século (junho de 1900) encontramos
um exemplo desta situação: não existindo
instrumento capaz de resguardar direitos
pessoais atingidos por ato ilegal de autoridade, próprios para veiculação mediante
mandado de segurança, ainda inexistente,
Ruy Barbosa criou a teoria da posse dos direitos pessoais, com a finalidade de permitir que tais direitos fossem defendidos em
juízo, tese amplamente aceita na ocasião.
Outro exemplo, mais recente, diz respeito
à criação da figura da cautelar satisfativa,
instituto que em nada condiz com a ação
cautelar, que agora deve desaparecer do
ordenamento com a inserção no sistema
da antecipação de tutela, prevista no art.
273 do CPC.81

5

P. 401-402.
CF/88: “Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.”
79
Vide item 2.
80
Reclamação no processo civil brasileiro.
77
78
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O problema crucial é aceitar e defender a
possibilidade de flexibilização da coisa julgada
inconstitucional. Formando-se o convencimento de que isto é possível, a escolha do remédio
processual a ser utilizado não é de muita dificuldade.
Ao depararmos com uma decisão judicial
que está eivada de inconstitucionalide, é óbvio
que podemos nos valer dos instrumentos pro-

81

P. 104.
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cessuais disponíveis, os quais podem ser, por
exemplo, um dos inúmeros recursos existentes
— apelação, recurso extraordinário, etc.
Até dois anos após o trânsito em julgado da
decisão injusta, será possível ajuizar ação rescisória, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.
Problema surgirá quando não for mais possível a interposição de recursos e nem o ajuizamento de ação rescisória, portanto, com coisa
soberanamente julgada.
É inconcebível que, uma vez demonstrada
a flagrante injustiça da coisa julgada inconstitucional por intermédio de qualquer remédio processual, o julgador deixe de flexibiliza-la, eternizando a injustiça.
Justificando isto, Cândido Rangel Dinamarco desenvolve o seguinte raciocínio:
Não é lícito entrincheirar-se comodamente detrás da barreira da coisa julgada e, em
nome desta, sistematicamente assegurar a
eternização de injustiças, de absurdos, de
fraudes ou de inconstitucionalidades.
O juiz deve ter a consciência de que a
ordem jurídica é composta de um harmonioso equilíbrio entre certezas, probabilidades e riscos, sendo humanamente
impossível pensar no exercício jurisdicional imune a erros. Sem a coragem de assumir racionalmente certos riscos razoáveis,
reduz-se a possibilidade de fazer justiça. O
importante é saber que onde há riscos há
também meios de corrigi-los, o que deve
afastar do espírito do juiz o exagero apego
à perfeição e o temor pânico aos erros que
possa cometer. O juiz que racionalmente
negar a autoridade da coisa julgada em
um caso saberá que, se estiver errado, haverá tribunais com poder suficiente para
reformar-lhe a decisão. Deixe a vaidade de
lado e não tema o erro, sempre que estiver convencido da injustiça, da fraude ou
da inconstitucionalidade de uma sentença
aparentemente coberta pela coisa julgada.82

Vejamos o que Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria explicam sobre
o controle de constitucionalidade das decisões
judiciais:
(…) sempre que se fala em decisão judicial,
à míngua de literatura a respeito, tem-se a
falsa impressão de que o seu controle de
constitucionalidade, no direito brasileiro,
é possível apenas enquanto não operada
a coisa julgada, através do último recurso cabível que é o extraordinário previsto
no art. 102, III, da CF. Depois de verificada esta última, a imutabilidade que lhe
é característica impediria o seu ataque ao
fundamento autônomo de sua inconstitucionalidade.83

Realmente, não passa de uma simples falsa
impressão, uma vez que no Brasil é perfeitamente possível atacar a mais repugnante espécie de
coisa julgada injusta denominada coisa julgada
inconstitucional, mesmo que expirado o prazo
decadencial de dois anos para ajuizamento de
ação rescisória.
Ao tratar do direito português, Paulo Otero
aduz que “no que respeita às decisões violadoras da Constituição, desconhecem-se quaisquer
meios específicos de fiscalização”. Logo em seguida, o mesmo autor conclui que “o Direito
português é processualmente incompleto quanto aos meios de garantia da Constituição perante decisões judiciais violadoras das suas regras e
princípios”.84
Do mesmo modo que o direito português,
o direito brasileiro também não possui nenhum
remédio processual específico que possa ser utilizado para afastar uma coisa julgada inconstitucional.
Não é pelo fato de inexistir um instrumento
processual específico que a coisa julgada inconstitucional está imune a um ataque.

A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos
processuais para seu controle.
84
Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 32.
83

82

Cândido Rangel Dinamarco, Relativizar a coisa julgada material.
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O ideal é que todo juiz faça o controle incidental da constitucionalidade da coisa julgada.
Não será possível ajuizar uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal, pois só pode ser objeto da ADIn uma lei
ou ato normativo federal ou estadual.85
Em se tratando de uma decisão judicial que
contrarie uma decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal numa Ação Declaratória de
Constitucionalidade - ADCon, que tem efeito
vinculante, será possível valer-se do remédio
processual denominado reclamação, o qual está
previsto na alínea “l” do inciso I do artigo 102 da
Constituição Federal.86
A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de admitir reclamação
para garantir a autoridade de suas decisões proferidas em ação direta, somente dos legitimados
para propor a própria ação direta.87
Apesar disto, Alexandre de Moraes observa:
Com o advento da Lei nº 9.868/99 e a previsão de efeitos vinculantes, conforme já
analisado, entendemos que haverá ampliação da legitimidade para ajuizamento
de reclamações, na hipótese de desrespeito
dos demais órgãos do Poder Judiciário às
decisões proferidas em sede de ação direta
de inconstitucionalidade pelo STF, permitindo-se ao interessado, no caso concreto,
a utilização desse instrumento para a concretização dos efeitos vinculantes.88

Para aqueles que entendem que o parágrafo
único do artigo 28 da lei nº 9868/9989 é consti-

Vide artigo 102, I, “a” da Constituição Federal de 1988.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendolhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
87
Reclamações nº 702-5/PI, 556-9/TO, 467-DF, 447PE e 397-RJ.
88
Direito Constitucional, p. 628-629.
89
“Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a in85
86
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tucional, ou seja, que todas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle
concentrado, o que também abrange a ADIn,
têm efeito vinculante, também poderão valer-se
da reclamação ao STF.
Cândido Rangel Dinamarco deixa as seguintes lições a respeito do remédio processual
denominado reclamação:
(...) designa o meio mediante o qual se leva
ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior
Tribunal de Justiça a notícia de usurpação de
sua competência ou desobediência a julgado
seu, cometida por juiz ou tribunal inferior.
(...) a reclamação consagrada no texto
constitucional não é todavia um recurso,
seja porque não consta entre as modalidades recursais tipificadas em lei (argumento
secundário), seja porque não se destina a
desempenhar a missão que os recursos têm.
(...)
As hipóteses de admissibilidade da reclamação, ditadas na Constituição Federal,
mostram que, quando acolhida esta, o tribunal cuja autoridade fora de algum modo
molestada pela decisão inferior condena o
ato à ineficácia total, sem reformá-lo e mesmo sem anulá-lo para que outro seja proferido. A procedência da reclamação contra
o ato judicial importa negação do poder
do órgão inferior para realizá-lo – poder
que ele não tem porque a competência é
do Supremo Tribunal Federal ou Superior
Tribunal de Justiça, ou porque a matéria já
fora superiormente decidida por um destes. Daí a confirmação de que as reclamações previstas constitucionalmente, sendo
embora um enérgico remédio processual
à disposição do sujeito interessado, recurso não é. Não há recurso sem substituição
do ato recorrido e, ao mesmo tempo, sem
devolução do processo para que outro seja
proferido na instância de origem.90

terpretação conforme a Constituição e a declaração
parcial de inconstitucionalidade sem redução de
texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante
em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”
90
A reclamação no processo civil brasileiro.
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Lembre-se de que, quando a coisa julgada
contém um vício menor que a inconstitucionalidade, ou seja, dotada de umas das ilegalidades
elencadas no rol do artigo 485 do CPC, há possibilidade de sanar tal vício através do manejo da
ação rescisória.
Assim, diante de um julgado com coisa julgada inconstitucional, é possível, a nosso ver,
ajuizar uma ação rescisória mesmo que ultrapassado o prazo bienal.91
Ora, se para reconhecer a inconstitucionalidade de um ato normativo não há prazo, não
vemos nenhuma justificativa plausível para se
impedir o ajuizamento de ação rescisória após
dois anos do trânsito em julgado, quando for
para rescindir um julgado com coisa julgada inconstitucional.
Deve-se utilizar o mesmo raciocínio da querela nullitatis insanabilis (art. 741, I, do Código
de Processo Civil), em que é permitido, desde
que haja vício na citação, o ajuizamento, a qualquer tempo, de ação rescisória.92

Compartilha deste mesmo entendimento Francisco
Barros Dias, in Breve análise sobre a coisa julgada
inconstitucional.
92
Quando não há citação ou esta contém vícios, o correto é ajuizar ação declaratória de inexistência do
processo, a qual é imprescritível e deve ser ajuizada no juízo onde correu o processo cuja sentença é
inexistente. Contudo, o Supremo Tribunal Federal,
por economia processual, já aceitou o ajuizamento de ação rescisória após o prazo decadencial de
dois anos. Vejamos um julgado que fora colacionado por Humberto Theodoro Júnior e Juliana
Cordeiro de Faria no artigo A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu
controle:“Rescisória. Sentença nula. Defeito da Citação. Dispensa Rescisória. Não há prazo decadencial.
Para a hipótese do art. 741, I, do atual CPC, que é a
falta ou nulidade de citação, havendo revelia persiste, no Direito positivo brasileiro, a querela nullitatis,
o que implica dizer a nulidade independentemente
do prazo para a propositura da ação rescisória que,
a rigor, não é cabível para essa hipótese” – STF,
RE 97.589, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, DJU
03/06/1982, p. 7.883.
91

Caso se obste o ajuizamento de rescisória
após dois anos do trânsito em julgado, estaremos igualando a ilegalidade à inconstitucionalidade, e isto é um absurdo, porque o vício de
inconstitucionalidade é bem mais grave do que
o vício da ilegalidade.93
O Superior Tribunal de Justiça vem, com
acerto, admitindo o ajuizamento de ação rescisória quando presente uma inconstitucionalidade da coisa julgada. Para tanto, afasta-se a
incidência da Súmula nº 343 do STF94 95, ao feliz argumento de que mesmo quando a questão
seja controvertida nos Tribunais à época, não há
que se falar em mantença da decisão rescindenda que viola a Constituição Federal, pois o que
o verbete proíbe é o ajuizamento de ação rescisória contra a decisão rescindenda que afronta
texto legal (não constitucional) com interpretações controvertidas. Isto tem ocorrido no direito tributário, em algumas ações, em que houve
a formação de coisa julgada por entender-se que
a lei impugnada é constitucional (ou inconstitucional) e, depois do trânsito em julgado, o
Supremo Tribunal Federal declara, pela via concentrada, a inconstitucionalidade (ou a constitucionalidade) da aludida lei.96

Aliás, este é o entendimento de Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria e que está estampado no exímio artigo intitulado A coisa julgada
inconstitucional e os instrumentos processuais para
seu controle.
94
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.”
95
É importante informar que Teresa Arruda Alvim
Wambier e José Miguel Garcia Medida, na recente
e pujante obra O dogma da coisa julgada: hipóteses
de relativização, p. 57-72, sustentam, à exaustão, ser
inconstitucional a Súmula nº 343, por afronta aos
princípios da legalidade e da igualdade.
96
“Processual Civil – Ação Rescisória – Interpretação
de Texto Constitucional – Cabimento – Súmula
343/STF – Inaplicabilidade – Violação a Literal Disposição de Lei ( CPC, art. 485, V) – FNT-Sobretarifa
– Lei 6.093/74 - Inconstitucionalidade (RE 117315/
93
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Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou
ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
ou em aplicação ou interpretação tidas
por incompatíveis com a Constituição
Federal.97

RS) – Divergência Jurisprudencial Superada - Súmula 83/STJ – Precedentes.
O entendimento desta Corte, quanto ao cabimento da ação rescisória nas hipóteses de declaração de
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei
com a Constituição é um juízo sobre a validade da
lei; uma decisão contra a lei ou que negue a vigência
supõe lei válida. A lei pode ter uma ou mais interpretações, mas ela não pode ser válida ou inválida,
dependendo de quem seja o encarregado de aplicála. Por isso, se a lei é conforme a Constituição e o
acórdão deixa de aplicá-la a guisa de inconstitucionalidade, o julgado se sujeita à ação rescisória ainda
que na época os tribunais divergissem a respeito. Do
mesmo modo, se o acórdão aplica lei que o Supremo Tribunal Federal, mais tarde, declare inconstitucional. (Resp 128.239/RS)
A eg. Corte Especial deste Tribunal pacificou o entendimento, sem discrepância, no sentido de que
é admissível a ação rescisória, mesmo que à época
da decisão rescindenda, fosse controvertida a interpretação de texto constitucional, afastada a aplicação da Súmula 343/STF (Resp. 155.654/RS, D.J. de
23.08.99)” (Resp 36017/PE, 2ª T., Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, DJU 11/12/2000, p. 00185).
“Processual Civil. Ação Rescisória. Art. 485, V, CPC.
Declaração de Inconstitucionalidade Pelo Supremo
Tribunal Federal, de Preceito Legal No Qual Se Louvara o Acórdão Rescindendo.
Cabível a desconstituição, pela via rescisória, de decisão com trânsito em julgado que deixa de aplicar
uma lei por considerá-la inconstitucional ou aplica
por tê-la como de acordo com a Carta Magna. Ação
Procedente.” (AR 870/PE, 3ª Séc., rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 13/03/2000, p. 00123).
97
Ainda em vigor – artigo 10 da MP nº 2.180-35 de
24-08-01 e reedições. Importante esclarecer que
todas as medidas provisórias vigentes em 11 de setembro de 2001, que é a data da entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 32, continuam em vigor
até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional, consoante previsão do artigo 2º da
própria EC nº 32.
162

Assim, caso haja uma coisa julgada inconstitucional, quer pelo fato de ter sido formada
com fundamento numa lei ou ato normativo
que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo fato de sua aplicação ou interpretação ser incompatível com a
Constituição Federal e, com isso seja deflagrada
uma execução, e aqui se diga: qualquer tipo de
execução, será possível resistir à mesma com a
oposição do remédio processual denominado
embargos à execução, nos quais se deve alegar a
total inexigibilidade do título judicial.
A propósito, há quem defenda que o rol do
artigo 741 do Código de Processo Civil é meramente exemplificativo, porque não contempla, à
exaustão, todas as matérias que podem ser versadas em embargos à execução por título judicial. 98

98

Conforme Iara dos Santos Fernandes, em contagiante aula ministrada em 02 de fevereiro de 2001,
no módulo de Direito Processual Civil do curso de
Mestrado em Direito – Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantias de Direitos da Faculdade de Direito de Bauru – ITE.
Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo em seu artigo
intitulado Meios processuais de desconstituição da
coisa julgada e seus efeitos compartilha do mesmo
entendimento eis que, para ele “a querela nullitatis
pode ter como fundamento outra nulidade de pleno
direito que não aquela relativa à citação.”
Humberto Theodoro Júnior ao analisar, em profundidade, um caso concreto onde o Estado de São
Paulo estava sendo compelido, em dois processos,
a saldar, duas vezes, um só débito, elaborou o parecer Embargos à execução Contra a Fazenda Pública
onde fez as seguintes considerações: “A Constituição empenha-se em tutelar, ao máximo, o patrimônio público, valorizando a ação popular e a ação
civil pública como meios de reprimir toda sorte de
lesão injusta que ele possa sofrer; e o Poder Judiciário iria deixar de coibir a dilapidação do mesmo patrimônio, somente por exacerbar o sentido literal da
regra contida no artigo 741 do CPC? Isso não condiz com as funções éticas do devido processo legal,
como é intuitivo. Se permite embargar a execução
de sentença sob o argumento genérico de ‘inexigibilidade do título’ (art. 741, II), ou de ‘excesso de
execução’ (art. 741, V) e, ainda, sob invocação de
‘qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença’ (art. 741,
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Havendo embargos à execução baseada
num título executivo judicial que contenha coisa julgada inconstitucional, deverá ser reconhecida, por sentença, a inexigibilidade do título,
extinguindo-se a execução, com base no inciso
II, combinado com o parágrafo único do artigo
741 do Código de Processo Civil.
No direito português, o Judiciário também
está obrigado a fazer um controle incidental da
constitucionalidade do caso julgado. Ao comentar esta assertiva, Paulo Otero aduz:
(...) a inconstitucionalidade directa do caso
julgado afasta também o seu efeito positivo,
isto é, intentada uma acção que tenha como
fundamento do pedido (e não seu objecto)
uma anterior decisão judicial transitada em
julgado, o juiz só terá de decidir o novo pedido em conformidade com o caso julgado
se este for conforme com a Constituição.
Assim, por exemplo, se perante uma sentença condenatória transitada em julgado é
intentada uma posterior acção executiva, o
juiz deverá proceder ao exame da constitucionalidade do referido título executivo. Se
concluir que o mesmo é directamente desconforme com a Constituição, deve considerar improcedente o pedido de execução,
fundamentando a sua decisão na inconstitucionalidade do respectivo título base.99

executivos. Com efeito, a exigibilidade
pressupõe sempre a certeza jurídica do título, de maneira que não gerando certeza
a sentença nula, carecerá ela, ipso facto, de
exigibilidade. (grifado no original)100

Este raciocínio desenvolvido pelos autores é
perfeito. Acresça-se que esta possibilidade aventada pelos mesmos agora está expressamente
prevista no Código de Processo Civil, em virtude da inclusão do parágrafo único no artigo 741,
conforme já comentamos anteriormente.
Sobre o parágrafo único do artigo 741 do
CPC, há exímios doutrinadores que sustentam
que para ser reconhecida a inexigibilidade do
título judicial é imprescindível uma prévia decisão do Supremo Tribunal Federal considerando
que a lei ou ato normativo são de “(...) aplicação
ou interpretação tidas por incompatíveis com a
Constituição Federal”.
Por oportuno, vejamos o que lecionam Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medida, na recente obra O dogma da coisa
julgada: hipóteses de relativização:
Também pode ser alegado em embargos
à execução que a sentença exeqüenda baseou-se em certo texto legal interpretado
ou aplicado de um modo tal a respeito do
qual o STF já se tenha manifestado, considerando-o como sendo inconstitucional.
É este o sentido do dispositivo comentado,
embora, a um interprete mais apressado,
possa parecer que, como a lei usa a expressão ‘tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’ sem se referir ao órgão
de que deveria ter emanado tal juízo, seria
dispensável o pronunciamento do STF.101

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro Faria, ao comentarem parte do trecho acima transcrito, aduzem:
Esse mecanismo de controle pode ser utilizado também no direito brasileiro, porque nas execuções de sentença o art. 741,
II, do CPC admite embargos para argüir
a ‘inexigibilidade do título’, e sendo nula
a coisa julgada inconstitucional, não se
pode tê-la como ‘título exigível’ para fins

VI), não seria nenhum absurdo e nenhuma heresia
permitir a apreciação, pelo mérito, dos embargos
que, como no caso em apreço, invocam documento
obtido posteriormente à segunda sentença capaz de
evidenciar que boa parte do valor da última condenação já foi paga em cumprimento de outra sentença.”
99
Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 129.

Ousamos, com o devido respeito, discordar
dos eminentes processualistas, pois, onde o legislador não restringiu, não é dado ao intérprete
restringir. Concordamos com os mesmos quando dizem que:

A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos
processuais para seu controle.
101
P. 75.
100
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(...) a letra do preceito legal em questão
é excessivamente genérica ao afirmar ser
“inexigível” o título judicial fundado “em
aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”,
permitindo, assim, que o juiz da execução
entenda que a sentença exeqüenda não
está de acordo com as regras e princípios
constitucionais.102

Esta generalidade, que de fato existe, deve
ser atribuída ao alto grau do vício que padece
o título judicial, qual seja: inconstitucionalidade. Assim, entendemos que não foi intenção do
legislador fixar um rol taxativo de hipóteses de
inconstitucionalidades do título judicial, motivo pelo qual sustentamos que a redação “(...)
aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal” do parágrafo único do artigo 741 do CPC foi proposital,
permitindo-se, assim, que qualquer magistrado,
independentemente de decisão anterior do STF
no mesmo sentido, reconheça a inconstitucionalidade do título judicial, declarando-o, por
conseqüência, inexigível.
Esta é a interpretação que se deve atribuir
ao dispositivo em comento, porque é a que mais
se coaduna com tamanha gravidade — inconstitucionalidade — existente no título judicial que
está sendo executado.
Gilberto Barroso de Carvalho Júnior comunga deste nosso entendimento:
(...) de sorte que qualquer argüição de aplicação ou interpretação incompatível com
a Constituição, igualmente, poderá ser
alegada nos embargos, independentemente de ter havido ou não pronunciamento
acerca da matéria por qualquer Tribunal.
Assim, o parágrafo único encerra três hipóteses de inexigibilidade do título executivo judicial: a) a existência de julgado
proferido pelo Supremo Tribunal Federal
que tiver reconhecido a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo sobre o
qual o título executivo estiver fundado;
b) título executivo judicial que implique

102
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Op. Cit., p. 76-77.

aplicação tida como incompatível com a
Constituição; e c) título executivo judicial
que implique interpretação tida como incompatível com a Constituição.
O primeiro aspecto relevante que se apercebe é que nas hipóteses versadas nas alíneas “b” e “c” prescindem da existência
de julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal. A diversidade de casos
concretos não se coaduna com o requisito da existência de prévia manifestação da
Corte Constitucional.103

Em se tratando de execução contra particulares, para opor embargos à execução, é necessário que primeiro se garanta a execução, através
de depósito, quando a execução for para entrega
de coisa ou, pela penhora, quando se tratar de
execução por quantia certa.104
A necessidade de garantia prévia do juízo,
pelo depósito ou pela penhora, para ser possível
a oposição de embargos à execução, é um enorme e injusto gravame para com aquele que tem
contra si uma execução forçada baseada num
título que contém uma coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual, entendemos que o executado poderá se valer do instituto denominado
incidente de pré-executividade.105

A coisa julgada inconstitucional e o novo parágrafo
único do art. 741 do CPC.
104
Artigo 737 do Código de Processo Civil.
105
Traçando o real perfil do instituto do incidente de
pré-executividade, Olavo de Oliveira Neto na página 118 da obra A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada, enfatiza: “(...) não é a
matéria veiculada ao conhecimento do juiz que determinará se estamos diante de uma exceção ou de
uma objeção de pré-executividade, como afirmam
Nery, Shimura e outros. O que importa, em verdade, é que o juiz possa fazer cognição exauriente
sobre matéria objeto do incidente de plano, sem a
necessidade de procedimento dilatado para aferir
se o executado tem ou não razão a respeito da matéria que alega. Ora, se não é a matéria veiculada
no remédio jurídico utilizado, mas sim a forma
de cognição, que permite ao juiz decidir independentemente dos embargos e da segurança do juízo,
então não podemos adotar a classificação propos103
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Este incidente de pré-executividade106, embora venha sendo utilizado e aceito pelos operadores do direito, não está previsto na legislação
processual brasileira, haja vista que é criação da
doutrina e da jurisprudência.107
Neste incidente, também deverá ser alegado e comprovado, de plano, a inexigibilidade do
título. Uma vez comprovado, o juiz, numa cognição exauriente, deverá reconhecer a aludida
inexigibilidade, ensejando assim, a extinção da
execução por sentença e sem nenhum ônus para
o executado.
De rigor, não há necessidade de se alegar a
inexigibilidade do título, pois o juiz deve reconhecer de ofício, porque é matéria de ordem pública.
Tem que se admitir, para se afastar a inconstitucionalidade da coisa julgada, não só a ação
rescisória, embargos à execução ou incidente de
pré-executividade, mas qualquer outro meio,
porque a inconstitucionalidade não se convalida
nem com o transcurso de tempo.108
Neste contexto, Humberto Theodoro Júnior
e Juliana Cordeiro Faria, defendem:
(...) a coisa julgada inconstitucional, à vista de sua nulidade, reveste-se uma aparência de coisa julgada, pelo que, a rigor, nem
sequer seria necessário o uso da rescisória.

ta quanto à defesa do executado e aceitar suas três
espécies (exceção, objeção e embargos), porque a
exceção e a objeção constituem apenas um incidente processual que surge e deve ser resolvido no
próprio bojo do processo de execução. É por isso
que não há necessidade de se discutir acerca da denominação do instituto (exceção x objeção) e é por
isso que sua denominação correta deve ser incidente de pré-executividade, como temos utilizado desde o início deste trabalho.”
106
Olavo de Oliveira Neto na obra A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada (p. 121)
o define como “incidente processual que tem por
finalidade trancar o andamento de execuções ilegais ou infundadas mediante cognição exauriente
da matéria nele veiculada a ser de plano realizada
pelo juiz.”
107
RT 511/221.
108
Vide ADIn nº 1247 e Súmula 360 do STF.

Esta tem sido admitida pelo princípio da
instrumentalidade e economicidade.109

Para chegarem a esta conclusão, seus autores se valem, mais uma vez, da lição de Paulo
Otero, vejamos:
(...) verificando-se a inconstitucionalidade
directa de uma decisão judicial, não deve
haver qualquer preocupação em evitar
que o tribunal seja colocado na situação
de contradizer a decisão anterior desconforme com a Constituição.110

E que:
Admitir solução contrária, significaria reconhecer a autovinculação dos tribunais
de um Estado de Direito Democrático a
actos inconstitucionais e a ausência de
uma tutela processual eficaz contra as inconstitucionalidades do poder judicial.111

Como visto acima, Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria defendem que,
por conta da inconstitucionalidade, há uma
nulidade e, portanto, uma aparência de coisa
julgada.112 Esta tese é plausível e perfeitamente
sustentável, por isso merece um estudo mais

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de
Faria, A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle.
110
Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p. 128129.
111
Ibidem, mesmas páginas.
112
Também partilha deste mesmo entendimento
Francisco Barros Dias in Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional: “A sentença que agride
qualquer um dos princípios maiores, como o da
legalidade, da isonomia, da democracia, da hierarquia das normas e do respeito à divisão dos poderes, todos insculpidos na Constituição, é sentença
injusta e, conseqüentemente, ilegítima. Portanto,
deve-se ter como inexistente no mundo jurídico.”
Para ele seria o caso de se adotar o caminho da
“ação declaratória de inexistência da coisa julgada,
ação essa que não estaria sujeita a prazo prescricional ou decadencial, e poderia ser proposta em primeiro grau, ressalvando apenas os casos de competência originária dos Tribunais. Esta hipótese
levaria a se restringir a discussão ao campo exclusivo de uma razoável interpretação jurisprudencial
109
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acurado. Não cabe aqui, por questões didáticas,
levar isto a termo.113
Não obstante isto, entendemos que no mínimo há a formação de uma coisa julgada formal.
Para flexibilizar a coisa julgada injusta por
inconstitucionalidade, vamos além dos remédios processuais apontados anteriormente.
É lógico que é preferível, até porque com
mais chances de se obter êxito, que devem se
esgotar todos os meios processuais típicos existentes no ordenamento jurídico.
Contudo, defendemos que, por intermédio
de qualquer outro meio atípico de impugnação,
é possível haver a flexibilização da coisa julgada
inconstitucional.
Quando estivermos, por exemplo, diante de
uma coisa julgada injusta por inconstitucionalidade por afronta aos princípios constitucionais
da cidadania (art. 1º, II), da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III), o da paternidade responsável ou legítima (art. 226, § 7º), ou seja, diante
de um caso concreto em que haja o reconhecimento judicial de uma pessoa como sendo o pai
de outrem, quando verdadeiramente não o seja,
além dos instrumentos processuais acima mencionados, será possível valer-nos de outros para
afastar a injusta decisão acobertada pelo manto
da coisa julgada.
Como sugestão, Epaminondas da Costa
disserta:

e não encontraria qualquer óbice no ordenamento
jurídico nacional, além de ser prática e eficaz.”
113
Para um aprofundamento sobre o assunto, é imprescindível uma leitura da sobresselente obra O
dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização,
de autoria dos processualistas Teresa Arruda Alvim
Wambier e José Miguel Garcia Medida. Para eles,
“(...) as sentenças que são inconstitucionais porque
acolhem pedidos inconstitucionais, são sentenças
(estas sim!) que não transitam em julgado por que
foram proferidas em processos instaurados por
meio de mero exercício de direito de petição e não
de direito de ação já que não havia possibilidade
jurídica do pedido.” (p. 39).
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A prova superveniente, resultante da engenharia genética (perícia do DNA), é
apta a viabilizar o ajuizamento de ação
anulatória do assento de nascimento para
exclusão de filiação ilegítima. Tal ação estribar-se-á nas disposições do art. 348 do
CC e do art. 113 da Lei de Registros públicos – Lei 6.015/73 -, sendo irrelevante que
o erro tenha decorrido da declaração dos
interessados ou de sentença judicial com
trânsito em julgado e não mais passível de
ação rescisória. Isto porque o texto constitucional traz implícita a idéia de que os
valores nele consagrados devem ser compatibilizados, ou seja, a ‘segurança das relações jurídicas’ não pode sobrelevar-se à
proteção da ‘dignidade da pessoa humana’
e à salvaguarda da ‘paternidade responsável’ (art. 226, § 7º, da CF).114

O rol de remédios processuais aqui apresentados é meramente exemplificativo. É que, diante de determinado caso concreto, poderá ser
mais conveniente valer-se de outros existentes
no sistema jurídico.

5.1 Como pode se dar o reconhecimento da
inconstitucionalidade da coisa julgada e a sua
conseqüente flexibilização?
Vistas as hipóteses de coisa julgada inconstitucional, bem como a possibilidade de reconhecer esta inconstitucionalidade por meio de
algum remédio processual, resta sabermos como
pode se efetivar, na prática, a sua flexibilização.
Vamos partir da premissa de que a coisa julgada inconstitucional não é uma mera aparência de um ato judicial, haja vista que, ao se formar, observa os requisitos formais e processuais
mínimos, o que faz gerar algum efeito jurídico,
pelo menos dentro dos autos de um processo,
ou seja, no mínimo, faz coisa julgada formal.115

114
115

Coisa julgada e DNA.
É de se registrar, novamente, que há autores, dentre os quais destacamos Marcelo Rebelo de Souza,
que entendem que a inconstitucionalidade dos
atos judiciais pode gerar a sua inexistência e, por
isso, não produziriam nenhum efeito jurídico. Este
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Antes de abordar como pode se dar o reconhecimento da inconstitucionalidade da coisa
julgada, é interessante fazer um paralelo com
a declaração de inconstitucionalidade dos atos
normativos e das leis pelo Supremo Tribunal
Federal.
As normas inconstitucionais sempre estão
sujeitas a um controle judicial de validade e não
se consolidam na ordem jurídica.
Uma vez reconhecida e declarada, na via
concentrada, a inconstitucionalidade de uma lei
ou de um ato normativo pelo STF, deve haver o
banimento, de forma retroativa, do mesmo da
órbita jurídica face suas invalidades.
A regra é que os efeitos desta declaração sejam ex tunc. Assim, o ato normativo ou lei não
repercute no mundo jurídico. É como nunca tivesse existido. É considerado natimorto.
Ocorre que, durante a vigência do ato normativo ou lei, ou seja, durante o tempo em que
este foi tido como constitucional, ele pode ter
gerado algum efeito jurídico, haja vista que até
então era válido.
Em face desta possibilidade de haver alguma
repercussão na vida social, o STF, em alguns casos e em prol do princípio da segurança jurídica,
ou para prestigiar as situações já consolidadas
com base na boa-fé das pessoas ou por força da
legitimidade dos atos estatais, já reconheceu que
os efeitos da declaração da inconstitucionalidade devem ser ex nunc, ou seja, dali para frente, preservando-se assim, as relações ocorridas
durante o período em que o ato foi tido como
constitucional.
Este entendimento era construção da jurisprudência pretoriana, sendo que a partir de 10
de novembro de 1999, com o advento da Lei nº

9868, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, isto passou a ter
previsão legal.116
Da mesma forma que os atos normativos
e as leis, é admissível que, em analisando um
caso concreto no qual exista uma coisa julgada
inconstitucional, se reconheça expressamente
sua inconstitucionalidade, porém, com efeitos
ex nunc ou a partir de uma determinada data
fixada.
Imagine-se, v.g., um caso de relação jurídica continuativa, em que há uma condenação
no sentido de se pagar, de forma periódica e sucessiva, um determinado valor em dinheiro e,
depois de satisfeitos vários pagamentos durante
algum tempo, descobre-se que a coisa julgada
operante é inconstitucional.
Neste caso, seria razoável reconhecer, através de alguma medida judicial, a inconstitucionalidade da coisa julgada, desobrigando, a partir
de então, o condenado a efetuar os pagamentos
a que foi compelido fazer. Por outro lado, não se
permitiria a devolução do que já havia sido pago
antes da declaração de inconstitucionalidade.

6

Conclusões
Haverá coisa julgada inconstitucional quando a decisão judicial contrariar o direito objetivo estampado em dispositivos e princípios
constitucionais - expressos ou implícitos, pois
todos os atos do Poder - único e indivisível, e
que sejam emanados de quaisquer funções do
Estado, inclusive a judiciária, podem padecer do
vício de inconstitucionalidade.

116

pensamento fora parafraseado por Paulo Otero na
obra Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional, p.
78-79. Como já visto, Humberto Theodoro Júnior
e Juliana Cordeiro de Faria, Teresa Arruda Alvim
Wambier e José Miguel Garcia Medida, sustentam
que, face à inconstitucionalidade da decisão, há
uma aparência de coisa julgada.

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria
de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha
eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de
outro momento que venha a ser fixado.”
167
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Estarão presentes as hipóteses de coisa julgada inconstitucional quando a decisão judicial:
a) violar, de forma direta, uma norma ou princípio da Constituição; b) aplicar uma norma inconstitucional; c) deixar de aplicar uma norma
tida como inconstitucional quando ela não o é.
A segurança jurídica, apesar de ser de suma
importância, não é absoluta, porque deve ceder
quando em conflito com outros valores fundamentais do direito e maiores, a saber: a Justiça
e o bem-comum. Sempre se preocupou, em demasia, com a segurança jurídica. Contudo, nos
dias atuais, também se busca a justiça das decisões judiciais.
É possível haver a flexibilização da coisa julgada inconstitucional sem que o instituto seja
eliminado ou até mesmo banalizado, até porque,
este é de suma importância para qualquer ordenamento jurídico. Em havendo a flexibilização
da coisa julgada inconstitucional, a segurança
jurídica, que é retratada pela sua imutabilidade
será, tão-somente, mitigada.
O nosso ordenamento jurídico não contempla nenhum meio processual específico para flexibilizar a coisa julgada inconstitucional, o que
não implica dizer que não haja nenhum meio
processual que possa ser utilizado. O problema
central é aceitar e defender a possibilidade de
flexibilização. Formando-se o convencimento
de que isto é possível, a escolha do remédio processual a ser utilizado não é de muita dificuldade.
Ao depararmos com uma decisão judicial
que está eivada de inconstitucionalidade, é óbvio que, para tentarmos sanar esta injustiça, devemos nos valer dos instrumentos processuais
colocados à disposição no ordenamento jurídico. Também é perfeitamente possível se valer de
qualquer outro meio atípico para afastar uma
coisa julgada injusta por inconstitucionalidade.
É perfeitamente possível e desejável que
haja a flexibilização da coisa julgada inconstitucional, pois tanto a segurança jurídica como a
168

coisa julgada, bem como todos e quaisquer direitos, não são absolutos.
Assim, cientes da absoluta impossibilidade
de exaurimos o assunto, acreditamos ter atingido o nosso objetivo proposto logo no início,
qual seja: revisitar o importantíssimo instituto
de processo civil denominado coisa julgada, e
instigar os estudiosos mais gabaritados a se debruçarem no desenvolvimento científico deste
instituto fundamental.
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O projeto do novo Código de Processo Civil e a coisa julgada
Juíza federal Lília Botelho Neiva

1

Breves considerações sobre a evolução
legislativa processual a partir do atual
Código de Processo Civil de 1973.
O atual Código de Processo Civil foi elaborado em 1973. Na época de sua edição, foi recebido pelos doutrinadores como legislação de
destaque, que seguiu boa técnica processual, segundo a melhor doutrina da Europa do início
do século passado.
Deve ser destacado, inicialmente, que o processo civil, após ter se consolidado como ramo de
ciência autônoma, por vezes se perdeu em visões
e posicionamentos excessivamente tecnicistas.
A partir deste século, os estudiosos do processo vêm dando mostra de alteração de mentalidade, incentivando a busca de regras que
evidenciem estritamente o ramo de Direito
eminentemente instrumental que é o Direito
Processual, o qual deve ter como objetivo básico
promover o processo justo, com amplo acesso
à justiça, efetividade e celeridade, propiciando
eficiência na prestação jurisdicional.
Dessa visão mais atenta à instrumentalidade do processo, brotou-se sucessivas reformas
ao Código Atual, por meio de dezenas de atos
legislativos, que estão plenamente em vigor há
alguns anos, destacando-se o processamento do
agravo de instrumento diretamente no tribunal
de 2º grau; a antecipação de tutela, de natureza acautelatória ou de mérito; o procedimento
monitório; a consignação extrajudicial; instituição de mecanismos de combate à má-fé processual; o inventário, a separação e o divórcio
por via notarial; etc. (Leis n. 9.139/95; 8.952/94;
9.079/95; 8.951/94; 11.441/07). Destaca-se, ainda, a alteração do procedimento de execução,
que se iniciou na forma de cumprimento das
obrigações de fazer e não fazer (Lei n.8.952/94)
e, após, às condenações para a entrega de coisa

(Lei n. 10.444/02) e pagamento de quantia certa
(Lei n.11.232/05).
E, ainda, deve ser registrada a criação de
mecanismos que buscaram enfrentar a realidade atual de conflitos de massa e demandas coletivas, que contribuem bastante para emperrar
a máquina judiciária nos tempos atuais, como a
súmula vinculante do STF; aplicação de decisão
do STF a vários processos, por meio da aferição
de repercussão geral da questão constitucional;
julgamento de recursos especiais repetitivos sobre a mesma tese de direitos, por amostragem;
súmulas impeditivas de recurso; julgamento de
plano de mérito antes da citação, etc.
Ada Pelegrini Grinover ressalta que “a grande massa de processos que afluem aos tribunais,
elevando sobremaneira o número de demandas
e atravancando a administração da justiça, é
constituída em grande parte por causas em que
se discutem e se reavivam questões de direito
repetitivas”1.
Tramita no Senado o Projeto de Lei nº
166/2010, que teve origem no estudo realizado
por uma comissão de juristas de renome, designados pela Presidência do Senado, a qual foi
presidida pelo Ministro Luiz Fux, do Superior
Tribunal de Justiça. Tal comissão pautou-se na
busca do aperfeiçoamento do Processo Civil
Brasileiro, em termos de celeridade e eficiência,
como ressaltado na sua exposição de motivos.
Após todas as reformas citadas, o atual Código vem sendo comparado a uma colcha de
retalhos, todavia, as novas práticas vêm se consolidando nos tribunais, sendo questionável se a
elaboração de um novo código não representa-

1

GRINOVER, Ada Pellegrini. O Tratamento dos processos repetitivos. In Processo Civil: novas tendências. Estudos em homenagem ao prof. Humberto
Theodoro Júnior. Del Rey, 2008. p. 1.
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ria um retrocesso. De outra sorte, um novo código poderia servir para condensar as reformas
e avançar um pouco mais, atentando-se para a
nova realidade de demandas judiciais coletivas
e de massa que emperram a máquina judiciária.

2

O tratamento da coisa julgada no
projeto do novo Código de Processo
Civil.
Analisando o projeto n. 166/2010, verifica-se que a coisa julgada é tratada nos artigos 483
a 489, praticamente repetindo as disposições do
atual Código, nos artigos 467 a 474.
Todavia, na redação do artigo 489, que tem
o mesmo teor do atual artigo 474, restou acrescentado, na parte final, a ressalva da possibilidade de rediscussão da questão objeto de ação judicial transitada em julgado, por meio de outra
ação em que seja deduzida causa de pedir diversa. Registre-se a redação dos dispositivos citados
na forma a seguir:
Art. 474. Passada em julgado a sentença
de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a
parte poderia opor assim ao acolhimento
como à rejeição do pedido. (atual Código
de Processo Civil)
Art. 489. Transitada em julgado a sentença de mérito, considerar-se-ão deduzidas
e repelidas todas as alegações e as defesas
que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido, ressalvada a hipótese de ação fundada em causa
de pedir diversa. (projeto do novo CPC)

Na primeira leitura do mencionado dispositivo, achei que estaria sendo descaracterizado o
instituto da coisa julgada, que é tão importante
para implementar a estabilidade das relações e a
segurança jurídica. Analisando melhor a questão, todavia, passei a indagar qual seria a intenção do legislador, e da comissão que elaborou
os estudos para o projeto de lei, na inclusão daquela parte final, pois a causa de pedir é um dos
elementos identificadores da ação e uma vez havendo alteração de qualquer um desses elemen-

tos, prejudicada estaria a identidade de ações
necessária para a configuração da coisa julgada.
Cumpre-se, então, aferir a melhor definição
de causa de pedir. Duas correntes formaram-se para identificar a causa de pedir: a teoria da
individualização e a da substanciação. Na primeira, para individualizar-se a ação é suficiente
a relação de direito afirmada pelo demandante.
Na segunda, sustenta-se a necessidade de alegação dos fatos constitutivos da pretensão do autor. Por essa teoria, segundo José Jesus Cazetta
Júnior, a causa de pedir encerra apenas os fatos
necessários e suficientes para suportar a pretensão do autor.2 Como ressaltou Botelho de
Mesquita, “a teoria da substanciação constitui a
exaltação máxima do princípio da mihi factum,
dabo tibi ius”3.
É predominante o entendimento de que o
Direito brasileiro adotou a teoria da substanciação, uma vez que o art. 282, III do CPC elenca expressamente, como um dos requisitos da petição
inicial, os fatos. Nesse sentido é o posicionamento de Arruda Alvim, ao afirmar que “a nossa lei
adotou a teoria da substanciação, dado que exige
a menção do fato”4. Nelson Nery Júnior, por sua
vez, de forma contundente, consigna que “a teoria da individuação se encontra superada e não
guarda mais nenhuma importância jurídica”5.
Consigne-se que a sistemática do artigo 282,
III do atual Código de Processo Civil é reprodu-

CAZETTA JÚNIOR, José Jesus. Conteúdo da causa
de pedir e proposta de aplicação dessa categoria ao
recurso extraordinário: um exame crítico. In: TUCCI,
Rogério Cruz e; BEDAQUE, José Roberto dos Santos
(Coords.). Causa de pedir e pedido no processo civil.
Questões Polêmicas. São Paulo: RT, 2002, p. 238.
3
MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Conteúdo da
causa de pedir. In: Revista dos Tribunais, n. 567, ano
71, out. 1982, p. 148/150.
4
ALVIM NETTO, José Manoel Arruda. Direito Processual Civil. Vol.2. São Paulo: RT, 1972, p. 47.
5
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª edição,
São Paulo: RT, 1997, p. 566.
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zida no projeto do novo Código, no artigo 303,
III, não havendo qualquer inovação nessa parte.
Dessa forma, restam íntegros os entendimentos
doutrinários firmados sobre a causa de pedir.
Nesse prisma, para interpretar a ressalva
expressa na parte final do art. 489 do projeto,
quando estabelece exceção à coisa julgada no
caso de demanda que se funde em causa de pedir diversa, é importante salientar que “não se
deve confundir fundamento jurídico (qualificação jurídica; enquadramento jurídico), com
fundamentação legal, essa dispensável. O magistrado está limitado, na sua decisão, pelos fatos jurídicos e pelo pedido formulados – não o
está, porém, ao dispositivo legal invocado pelo
demandante, pois é sua a tarefa de verificar se
houve a subsunção do fato à norma.”6.
Na visão de José Carlos Barbosa Moreira,
“constitui-se a causa petendi do fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do
efeito jurídico por ele visado. (...) Não integram a
causa petendi: a) a qualificação jurídica dada pelo
autor ao fato em que apóia sua pretensão-(v.g., a
referência a ‘erro’ ou a ‘dolo’, na petição inicial,
para designar o vício do consentimento invocado
como causa da pretendida anulação do ato jurídico); b) a norma jurídica aplicável à espécie.”7
Como já mencionado anteriormente, para
se aferir a identidade de ações, a configurar litispendência ou coisa julgada, é extremamente importante verificar se as ações tratam da mesma
causa de pedir, como ficou registrado na parte
final do art. 489 do projeto do novo código.
Eduardo Arruda Alvim leciona que “responde à tradição do direito brasileiro, e, em realidade, representa posição universal, a de que, para
se identificar uma ação, é absolutamente imprescindível examinarem-se os fatos e os fundamentos jurídicos em que se baseia esta ação (causa de

pedir), os quais são, a seu turno, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, nos quais se deve
assentar a sentença que haja julgado essa ação,
agora em forma de sua fundamentação. Uma
ação deve ser identificada à luz de sua substância, que são os fatos jurídicos ocorridos (teoria da
substanciação).”8 Grifos acrescidos.
Já restou assentado por Luiz Fux que “se o
autor promove uma ação visando à anulação de
uma escritura, alegando erro e não obtém êxito, não pode, posteriormente, propor a mesma
ação com base nos mesmos fatos, sob a invocação de que o que houve foi dolo. Nesta hipótese,
o autor estaria apenas alterando a qualificação
jurídica do fato e não a sua conseqüência jurídica que é o desfazimento do vínculo, mercê de
repetir a mesma base fática, incidindo na vedação das ações à luz da teoria da substanciação.”9
Por sua vez, Araken de Assis afirma que “é
rigorosamente neutro o fundamento legal, ou
nomen iuris, na expressão de certa doutrina, na
caracterização da causa petendi. Deriva tal certeza de antigo e obscuro brocardo – iura novit
curia – que atribui exclusivamente ao órgão jurisdicional o dever de joeirar os fatos e encontrar a regra jurídica na qual, supostamente, incidiram. (...) No que tange à cumulação de ações,
admitir a indiferença do fundamento legal implica identificar uma única ação, se o autor, após
expor o complexo de fatos, invoca duas ou mais
regras jurídicas para designar a consequência
reconhecida neste material. Daí, se alguém se
vitimou em acidente de trânsito quando era passageiro de um ônibus e, na ação de reparação de
seus prejuízos, aponta tanto o artigo 159 quanto
o artigo 1.056 do CCB como regras que autorizem o pedido, trata-se de uma única ação.”10

ALVIM, Eduardo Arruda. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
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FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de
Janeiro: Forense, 2001.
10
ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações. 1. ed. 2ª
tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.
8

DIDIER JR, Fredie. In: Curso de Direito Processual
Civil, 6ª edição, Ed. Jus PODIVM, p. 363.
7
MOREIRA, José Carlos Barbosa. In : O Novo Processo Civil Brasileiro, 22ª edição, Ed. Forense, p. 15/16.
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Seguindo o mesmo raciocínio doutrinário,
ensinam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada
Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, que “vindo à juízo, o autor narra os fatos dos
quais deduz ter o direito que alega. Esses fatos
constitutivos, a que se refere o artigo 282, inciso III, do Código de Processo Civil (...) também
concorrem para a identificação da ação proposta (...). O fato que o autor alega (...) recebe da lei
determinada qualificação jurídica (...). Mas o que
constitui a causa petendi é apenas a exposição dos
fatos, não sua qualificação jurídica. Por isso é que,
se a qualificação jurídica estiver errada, mas mesmo assim o pedido formulado tiver relação com
os fatos narrados, o juiz não negará o provimento jurisdicional (...). O direito brasileiro adota,
quanto à causa de pedir, a chamada doutrina da
substanciação, que difere da individuação, para a
qual o que conta para identificar a ação proposta
é a espécie jurídica invocada (...), não as meras
‘circunstâncias de fato que o autor alega.”11
Nesse sentido, é preciso interpretar a parte final do artigo 489, já citado, seguido a melhor lição doutrinária, para que se abstraia dessa ressalva expressa o objetivo de enfatizar, na
leitura em sentido contrário do dispositivo, que,
não havendo alteração da causa de pedir, resta
imaculada a coisa julgada, não sendo possível o
ajuizamento de diversas ações versando sobre os
mesmos fatos para requerer a mesma pretensão,
cada qual elencando teses jurídicas diferentes.
Tratando desse tema com muita propriedade e preocupação, Theophilo Antonio Miguel
Filho aborda a matéria, analisando hipótese de
repetição de ações com a alteração da tese jurídica sustentada, quando determinada parte ajuíza ação aduzindo a sua pretensão, fundando-se
em dada argumentação jurídica. Mais adiante,
normalmente após ter sentença de mérito dene-

11

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER,
Ada Pellegrini e DINAMARCO,Cândido Rangel.
Teoria Geral do Processo. 9. ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros,1993.

gatória, retorna elencando argumentação diversa, sob o pálio de novo fundamento jurídico do
pedido, a ensejar o processamento de nova ação.
Enfatiza o autor que “tal expediente é inviável tecnicamente, além de atentar contra os princípios processuais do juiz natural, da lealdade e
da boa-fé. Ao demandante não é dado deduzir
sua pretensão parceladamente, revelando paulatinamente argumentos para dar supedâneo à
sua demanda, à medida em que os anteriores são
rechaçados.” (grifos acrescidos) (...) “Conforme
José Rogério Cruz e Tucci, “diferentemente de
outras legislações, em especial a alemã e a italiana, nas quais sempre predominou a liberdade
das partes na apresentação de suas respectivas
alegações, é da tradição do processo brasileiro
a adoção da regra da eventualidade, impondo
aos demandantes o dever de propor, num mesmo momento todos os meios de ataque e defesa.
Como anota Liebman, o nosso processo civil,
fiel às suas origens, manteve dois postulados
herdados do processo comum medieval: o de
uma ordem legal necessária das atividades processuais, como uma sucessão de estádios ou fases diversas, nitidamente separadas entre si; e o
princípio da eventualidade, que obriga as partes
a propor ao mesmo tempo todos os meios de ataque ou de defesa, ainda que contraditórios entre
si”.12 (grifo do original)
Ora, tal comportamento no manejo das
ações judiciais contribui para inviabilizar ainda
mais a máquina judiciária, prejudica a segurança jurídica e atenta contra a boa-fé das partes e
procuradores em juízo.
O mesmo autor ainda ressalta o ensinamento de Ernane Fidélis dos Santos, pelo qual “o
processo não é apenas instrumento de solução
de litígios, no interesse das partes. É também
meio de que o Estado se utiliza para impor a
paz social. Daí não ficar o processo a critério das

12

Miguel Filho, Theophilo Antonio, Revista da Escola
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, vol. 4,
n. 15 – 2001, p.173/174
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partes, a ponto de lhes permitir o uso desregrado
de expedientes fraudulentos, procrastinatórios
e imorais, para conseguir seus objetivos(...).”13
Conclui, então, aduzindo que “pode-se categoricamente afirmar, em síntese, a fim de definir o
preciso conceito de litispendência, que a causa
de pedir não se confunde com os argumentos dos
quais se vale o demandante para embasar a pretensão deduzida. Afigura-se inconcebível admitir
que a tese autoral seja desmembrada em diversos
argumentos e pulverizada ao longo de tantos processos quantos sejam necessários até ulterior sucesso, pois tal expediente acarreta prejuízo para
a defesa do réu e colide frontalmente com o princípio do juiz natural.”14 (grifado)
Na seara judicial, a questão já foi objeto de análise perante o 1º Tribunal de Alçada Cível do Estado de São Paulo, na Apelação número 492.544-0, 2
de julho de 1992, pela 7ª Câmara, por meio de voto
da lavra do Eminente Relator Francisco de Assis
Vasconcellos Pereira da Silva, assentando que “o
fato e o fundamento jurídico do pedido (direito
afirmado pela autora) integram a causa de pedir,
que por força da adotada teoria da substanciação
haverá de se conservar inalterada durante todo o
processo. Entretanto, não integram a causa de pedir os argumentos em que a autora se baseia para
sustentar os fundamentos do pedido. A propósito,
calha precisamente a explicação do ilustre Professor José Ignacio Botelho de Mesquita, constante
de parecer veiculado na Revista dos Tribunais n.
564, p. 41: “Do mesmo modo, não se confunde
o fato constitutivo do direito, que é a hipótese de
fato prevista na lei como necessária e suficiente
para gerá-lo, com os argumentos de fato com que
o autor procura demonstrar a ocorrência daquela
hipótese, o que os italianos denominam fattispecie
di legge.”15 (grifos acrescidos)

Miguel Filho, Theophilo Antonio, Op. Cit., p. 174
Miguel Filho, Theophilo Antonio, Op. Cit., p. 175
15
Silva, Francisco de Assis Vasconcellos Pereira da, 1º
Tribunal de Alçada Cível, Apelação n. 492.544-0, 7ª
Câmara, 1992.
13
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O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial n. 1.009.057-SP, relator convocado Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador do
TJ/RS) já enfrentou o tema com bastante propriedade, sendo muito elucidativa a transcrição
da ementa a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REPRODUÇÃO DE AÇÃO REVOCATÓRIA JÁ
JULGADA. CAUSA DE PEDIR. FATOS
NARRADOS. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA. IDENTIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Segundo o sistema processual vigente, verifica-se a coisa julgada, quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada,
já decidida por sentença, de que não caiba recurso (art. 301, §1º e §3º, in fine, do
CPC). Uma ação será idêntica à outra
quanto tiver as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido (art. 301,
§2º, do CPC).
2. A diversidade de fundamento legal invocado pelas partes ou a alteração na qualificação jurídica dos fatos narrados não
são determinantes para afastar a identidade entre as ações. Tais fatores não integram a causa de pedir, nem vinculam o
magistrado, por força dos princípios iura
novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus.
Precedentes.
3. A nossa legislação processual adotou a
teoria da substanciação, segundo a qual
são os fatos narrados na petição inicial que
delimitam a causa de pedir.
4. Concretamente, da leitura dos autos,
extrai-se que, em ambas as ações, foi relatado o mesmo fato, qual seja a celebração de negócio jurídico entre o ex-sócio
gerente da massa falida e a primeira ré,
durante o período suspeito da falência, em
prejuízo ao patrimônio da massa falida.
Também constata-se que, em ambos os
casos, buscou-se a mesma consequência
jurídica: o reconhecimento da nulidade/
ineficácia do referido negócio. Nesse contexto, era defeso à parte, que não obteve
êxito na primeira demanda, renovar a pretensão, narrando os mesmos fatos e visando às mesmas consequências, apenas sob
diferente qualificação jurídica (dação em
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pagamento) e indicação mais precisa dos
dispositivos legais (art. 52, inciso II e 53 do
Decreto-lei 7.666/45).
5. “Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e defesas, que a parte
poderia opor assim ao acolhimento como
à rejeição do pedido” (art. 474 do CPC).
6. Recurso especial conhecido e provido,
para julgar extinto o processo sem resolução
do mérito, prejudicado o exame das demais
matérias deduzidas no recurso especial.

Não obstante, a análise da matéria nos tribunais não é uniforme, sendo, data vênia, tratada como causa de pedir diversa, na maioria
das vezes, meros argumentos ou teses jurídicas
supostamente distintos. Nesse sentido, cite-se o
Recurso Especial n. 633.378-RS.

3

Conclusão
Como já registrado acima, a inovação
na parte final do art. 489 do projeto de lei n.
166/2010 deve ser entendida como mecanismo
para ressaltar a necessidade de verificar a existência de causa de pedir diversa, a qual deve ser
identificada conforme a melhor doutrina consignada alhures, pela qual a causa de pedir não
se confunde com os argumentos de que se vale o
demandante para fundamentar a sua pretensão.
Não obstante, é bem possível que a inclusão dessa parte final cause ainda mais confusão.
Note-se que a primeira parte do dispositivo, cujo
teor é idêntico ao atual art. 474, dá ênfase ao princípio da eventualidade, o que pode ensejar desvirtuação na aplicação do direito, não se operando a
precisa discriminação do que seja causa de pedir
diversa, podendo esta ser confundida com argumentação diversa ou alteração de tese jurídica.
Nesse sentido, a parte final do artigo 489 deveria ser simplesmente suprimida do projeto do
novo Código de Processo Civil.
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Direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva
Juíza federal substituta Lívia Cristina Marques Peres

1

Introdução
As modificações engendradas no seio da
sociedade civil e na estrutura de nosso Estado
fez ruir os alicerces do processo civil clássico,
estando o Poder Judiciário a suportar a amarga
responzabilização pela inoperância do sistema
processual.
É fato, diversas vezes há entrega da prestação jurisdicional quando já inútil para as partes
em conflito, o que retira da tutela efetividade e
lhe deixa avessa aos ditames do Texto Maior.
Não obstante, configura-se de extrema singeleza a simplificação, em uma única, das causas de
problema deveras complexo.
Assevera Dinamarco: “o exagerado conceitualismo que dominou a ciência do processo a
partir do século XIX e a intensa preocupação garantística que se avolumou na segunda metade do
século XX haviam levado o processualista a uma
profunda imersão em um mar de princípios, de
garantias tutelares e de dogmas que, concebidos
para serem fatores de consistência metodológica
de uma ciência, chegaram ao ponto de se transmudar em grilhões de uma servidão perversa. Em
nome dos elevados valores residentes nos princípios do contraditório e do due process of law,
acirraram-se formalismos que entravam a máquina e acirraram-se flancos para a malícia e a chicana. Para preservar as garantias do juiz natural e
do duplo grau de jurisdição, levaram-se a extremos as regras técnicas sobre a competência. Nós,
doutrinadores e operadores do processo, temos a
mente povoada de um sem-número de preconceitos e dogmas supostamente irremovíveis que, em
vez de iluminar o sistema, concorrem para uma
Justiça morosa e, às vezes, insensível às realidades
da vida e às angústias dos sujeitos em conflito.”1

Importante o manuseio das técnicas de gestão para se imprimir bom funcionamento a dada
unidade judicante. Mas não é só. Fundamental
disponibilizar aos juízes os meios indispensáveis ao cumprimento do mister — teoria dos
poderes implícitos, reconhecida como princípio
basilar da hermenêutica constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mediante a qual onde
Constituição concede os fins, garante os meios2.
Inarredável, outrossim, expurgar do sistema
processual as reminiscências teóricas dos fundamentos do Estado liberal clássico.

2

Bases filosóficas da doutrina
processual pátria
Os compromissos assumidos pelo Estado
liberal clássico centravam-se na “instalação das
condições indispensáveis à produção capitalista
e de produção de normas jurídicas necessárias
à fluência das relações econômicas (segurança e
certeza jurídicas) e de arbitragem dos conflitos
individuais e sociais (ordem e segurança)”.3
Patente, portanto, a conduta preservativa
adotada pelo Estado de então que tinha por incumbência maior a defesa da propriedade e a
preservação da paz, o que vem muito bem retratado por Leo Huberman:
Dê a todos a maior liberdade, diga-lhes
para ganharem o mais que puderem, apele para seu interesse pessoal, e veja, toda
a sociedade melhorou! Trabalhe para si
mesmo e estará servindo ao bem geral.
Que achado para os homens de negócios,
ansiosos por se lançarem na corrida dos
lucros cada vez maiores! Abra os sinais
para o trem especial do laissez-faire!

STF, HC 91661,Órgão Julgador: Segunda Turma,
Relator(a) Min. ELLEN GRACIE, julg. em 10.3.2009.
3
Eros Roberto Grau, O discurso neoliberal e a teoria
da regulação, p. 59.
2

1

Cândido Rangel Dinamarco, Nova era do processo
civil, p. 11-2.
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[...]
Qual, então, a função do governo? Preservar a paz, proteger a propriedade, não
intervir.4

O postulado da liberdade estava intrinsecamente relacionado com o princípio da legalidade, representando isso para o Poder Público o
dever de fazer apenas o determinado por lei e
para o particular a faculdade de fazer tudo o que
não proibido legalmente.
Por seu turno, a bandeira liberal da igualdade era delimitada por seu conteúdo jurídico
formal, isonomia perante a lei, o que significava
tratar a todos igualmente, tal qual estabelecido
na regra legal posta, sem tomar em consideração
as peculiaridades fáticas circundantes e a real
desigualdade socioeconômica.
A base filosófica desse Estado, o positivismo, refletiu no Direito através do positivismo
jurídico. Esse pretendia criar uma ciência jurídica aos moldes das ciências exatas e naturais,
intentando a objetividade jurídica e elevando a
lei a ato supremo, diante do que o Judiciário tinha por função fazer atuar a vontade concreta
da lei nos limites estabelecidos, sem qualquer
poder criativo.
Barroso, em síntese simplificadora, como ele
próprio alude, apresenta algumas das principais
características do Direito na perspectiva clássica,
quais sejam: caráter científico, emprego da lógica
formal, pretensão de completude, pureza científica, racionalidade da lei, neutralidade do intérprete. E conclui o doutrinador: “Tudo regido por
um ritual solene, que abandonou a peruca, mas
conservou a tradição e o formalismo.” 5
Nessa toada, a jurisdição, em fins do século
XIX, sob influência do positivismo jurídico, estava voltada ao restabelecimento da paz social
mediante a tutela reparatória dos direitos sub-

4
5

Leo Huberman, História da riqueza do homem, p. 180-1.
Luis Roberto Barroso, Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo), p. 12-3.

jetivos violados, não se permitindo ao juiz agir
para evitar a violação do bem jurídico, posto que
isso poderia configurar um atentado à liberdade
individual, além do que, a conversão em pecúnia
do direito violado concretizaria a isonomia formal, assegurando, igualitariamente, a qualquer
lesado o equivalente pecuniário correspondente
à lesão.
O direito de ação no Estado liberal era apenas o direito formal de se formular uma pretensão perante o Judiciário, não obstante as desigualdades materiais consubstanciassem empeço
efetivo ao acesso e permanecesse nas mãos do
Estado o monopólio da jurisdição.
Nos primórdios do século XX, 1903, a célebre conferência de Chiovenda apartou a ação
do direito material e pôs fim a era privatista do
processo, sem se desvencilhar, no entanto, da
idéia de que ao juiz só é dado aplicar a lei ao caso
concreto, não cabendo criar norma individual
adaptada ao caso. E, com base nas lições desse
processualista, de matriz liberal, fiel ao positivismo clássico, formou-se o modelo processual
brasileiro até então vigente.6

Considerações críticas
As imperfeições do modelo liberal levaram
à sua superação. A liberdade econômica, campo
fecundo às manifestações do poder econômico,
conduziu à supressão da concorrência. O ideal de igualdade revelou-se inconsistente diante
da incompatibilidade da abstração legal com a
realidade das relações sociais. A fraternidade
permaneceu em letargia, posto que em paradoxo com os motores da atividade econômica, i.e,
egoísmo e competição. Diante desse cenário, à
manutenção do sistema econômico, foi chamado o Estado a intervir nas relações privadas.7
Luiz Guilherme Marinoni, Teoria geral do processo,
p. 35.
7
Eros Roberto Grau, A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 15 e ss.
6
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O positivismo que, nas primeiras décadas
do século XX, era a filosofia dos juristas, nos
anos seguintes suportou os reflexos da constatação de que impossível a transposição plena, em
nível conceitual, dos métodos das ciências naturais para as ciências humanas. Com a derrota
dos movimentos nazi-fascistas, cuja ascensão ao
poder deu-se dentro do quadro da legalidade vigente e nos quais se promoveram barbáries sob
a invocação de cumprimento da lei, veio a decadência do positivismo.8
As instabilidades do positivismo jurídico fazem eco na doutrina processual. O ordenamento
jurídico não tem a completude e coerência imaginada pelos defensores do pensamento positivista. Não há homogeneidade nos casos postos
à apreciação pelo Judiciário, a possibilitar mera
subsunção do fato à norma, sem qualquer atuação criativa do julgador. Ao revés, tantas são as
vicissitudes das relações fáticas que aplicar a lei
de forma linear, tarefa indubitavelmente mais
fácil, significa afrontar o princípio da isonomia,
pois, com isso, dá-se tratamento uniforme a desiguais. Aliás, há tempos o Supremo Tribunal
Federal reconhece que aos desiguais deve ser
dispensado tratamento desigual, na medida em
que se desigualam (RE 40980, DJ 21-01-1960,
PP-00990, EMENT VOL-00419-02 PP-00912).
A sentença veicula norma jurídica individual e concreta, a qual é resultado da interpretação
do texto legal, entendido como aquele vigente,
válido e eficaz, e do fato inerente à problematização trazida a juízo, cabendo registrar que a validade da lei no Estado contemporâneo depende
de sua compatibilidade com os direitos fundamentais, sendo admitidas apenas as interpretações que confiram maior efetividade àqueles.9
O Estado Democrático de Direito, forma
adotada pelo Texto Maior de 1988, exige que a

jurisdição assuma a condição de guardiã dos valores materiais positivados por ele, 10 ganhando
realce a acessibilidade real à justiça e o direito
fundamental à tutela jurisdicional efetiva, sem
os quais será inviabilizada a consecução dos demais valores constitucionais.
No século XXI, do positivismo legalista
passou-se à concepção de que o Direito é um
sistema aberto de valores, congregando a Constituição princípios e regras voltadas a realizá-los
e a conduzir a compreensão das leis.

Luis Roberto Barroso, Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo), p.26.
9
Luiz Guilherme Marinoni, Teoria geral do processo, p. 98

10

8
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A Jurisdição na Constituição Federal de
1988
Na Constituição, tal a preocupação em se
garantir o acesso à justiça, que se positivaram
as seguintes normas: lesão ou ameaça a direito
não serão excluídas da apreciação do Poder Judiciário, nem se assim o quiser o legislador (art.
5º, inc. XXXVI); aos que comprovarem insuficiência de recursos, o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV); assegurada a razoável duração do processo, com
os meios que garantam a celeridade na tramitação dos feitos (art. 5º, inc. LXXVIII); criação de
Juizados Especiais Estaduais e Federais (art. 98);
instalação de justiça itinerante (arts. 107, §2º;
115, §1º; 125, §7º).
Além da expressa previsão no artigo 5º do
direito à tutela jurisdicional efetiva como direito
fundamental, o direito em referência traz em si
fundamentabilidade material, instituindo valor
a ser seguido pelos poderes estatais na compreensão e aplicação do ordenamento jurídico e influenciando a vida social e política, mediante a
regulação do modo de ser das relações entre particulares e Estado e entre particulares entre si.11
Nas lições de Marinoni, o direito à tutela jurisdicional efetiva engloba: direito à técnica pro-

Lenio Luiz Streck, O papel da jurisdição constitucional
na realização dos direitos sociais-fundamentais, p. 171.
11
Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual e tutela dos direitos, p.132-3.
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cessual adequada, direito de participar por meio
do procedimento adequado, o direito à resposta
do juiz. Alerta o doutrinador, entretanto, que a
legitimidade do procedimento a ser instaurado
passa pela observância dos princípios constitucionais garantidores da participação equilibrada
dos sujeitos processuais, partes e juiz. 12
Direito fundamental à tutela jurisdicional
efetiva, de um lado, e os postulados do devido
processo legal e da legalidade, de outro, caberá
ao juiz ponderar a aplicação de um ou de outro no caso concreto. Se a tutela jurisdicional
do direito atrela-se ao autor, o réu busca não se
obrigar para além do estabelecido em lei, bem
como se insurge contra obrigações estatuídas
com inobservância de procedimentos legais.
Qualquer das posições assumidas gerará a insatisfação da parte preterida.
Constitucionalistas defendem, para resguardo do devido processo legal, que “a jurisdição seja
prestada segundo os procedimentos ditados pela
legislação processual, cuja rigorosa observância é
requisito da regularidade do processo”. 13
Observe-se que a Suprema Corte refere-se
ao due process of law como garantia indisponível assegurada pela Constituição da República inclusive às pessoas jurídicas de direito
público, e.g., os seguintes julgados: ACO 1576
Ref-TA/MG, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, DJe154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010
EMENT VOL-02411-01 PP-00036; AI 241201
AgR/SC , Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Órgão Julgador: Segunda Turma, DJ 20-092002 PP-00109 EMENT VOL-02083-03 PP00589.
Conquanto reconhecer que, no processo
criativo da norma jurídica individual e concreta
a solucionar o conflito de interesses a si entre-

12
13

Idem, p.144 e ss.
Carlos Roberto Siqueira Castro, O devido processo
legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, p. 305.

gue, inafastável a análise pelo juiz da compatibilidade das normas materiais e processuais com
os princípios e regras constitucionais, forçoso se
faz asseverar que afastar simplesmente a aplicação de normas processuais nesse ou naquele
feito não resolverá o problema maior da incompatibilidade da base teórica do Código de Processo Civil vigente, advindo sob os auspícios do
positivismo jurídico e atrelado aos fundamentos
do Estado liberal clássico, com a ordem jurídica
imperante no Estado Democrático de Direito, o
que indubitavelmente contribui para ineficiência do sistema processual e irradia efeitos sobre
a tutela jurisdicional que tem o processo como
instrumento.
Sem descurar dos avanços já alcançados
pela legislação processual, vê-se a importância
de se estabelecer novo arcabouço para o processo civil, fundado em novas bases teóricas.
A tutela jurisdicional deve ser prestada no
tempo oportuno, não muito distendido que a
leve à inutilidade, ainda que alcance o julgador
certeza extremada, nem tão exíguo a ponto de
afetar a ampla defesa e o contraditório, formando no magistrado superficial convicção. Sem
dúvida que a harmonização dos extremos é tarefa árdua, mas deve ser o vetor a nortear a função
jurisdicional, a qual, por sua vez, não pode perder de foco o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Se o contraditório exigir que o
processo se prolongue no tempo, mas presentes
os requisitos das tutelas de urgência, o deferimento dessas é medida que se impõe para, com
isso, distribuir-se de forma equânime, entre as
partes, o tempo do processo.
Digno de ressalto que a efetividade propalada não diz apenas com o tempo de duração do
processo, também com a concretização no mundo fenomênico da tutela advinda, o que implica
no manuseio de meios hábeis a tanto, inclusive,
o meio excepcionalíssimo e derradeiro da prisão
do renitente, quando os fatos isso justificarem.
Calha trazer à baila caso amplamente divulgado, aliás, objeto de reclamação disciplinar no
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Conselho Nacional de Justiça (autos n.000247456.2009.2.00.0000), de magistrada federal que
decretou a prisão, por desobediência, de servidor público que não viabilizou o cumprimento de decisão judicial a determinar entrega de
suplemento alimentar indispensável à vida de
infante autor. Para uma decisão com prazo de
cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas, a
ré, entidade pública, mantinha-se em mora por
48 (quarenta e oito) dias; não obstante, a partir
da decretação da prisão, 02 (duas) horas foram
suficientes para a efetivação da tutela. Disso se
vê a importância desse meio de execução indireta para o implemento dos valores do Estado
Democrático de Direito, ainda que o demandado seja o Estado-administração, o que revela
maior gravidade no descumprimento, posto que
também tem o dever de realizar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, além dos
direitos de fundo discutidos no processo judicial respectivo, que no caso alhures centrava-se
no direito à vida e à saúde.
A conter as repetidas ocorrências de prestações jurisdicionais extemporâneas e, por tal,
inúteis, cabe lançar mão de mecanismos de
todas as ordens – alterações legislativas, incremento orçamentário para estruturação dos órgãos judiciários que isso reclamem, gestão administrativa e processual etc. “Quando a Justiça
não funciona, o Estado, por igual, não funciona.
Justamente por ser a cidadela derradeira dos
oprimidos, não pode o Judiciário faltar ao seu
papel de resgatador das ilusões perdidas e de socorro aos gemidos da noite.”14

3.1 O direito de ação
No Código de Processo Civil, foi adotada a
teoria de Liebman, para a qual o direito de ação,
de natureza pública, não depende de uma sen-

14
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Carlos Roberto Siqueira Castro, O devido processo
legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, p. 332.

tença favorável, no entanto, tem sua existência
atrelada à presença das condições da ação, quais
sejam: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de partes.
Expressa Marinoni que, no Estado constitucional, o “direito de ação, além de exigir o julgamento do mérito, requer uma espécie de sentença que, ao reconhecer o direito material, deve
permitir, ao lado de modalidades executivas
adequadas, a efetividade da tutela jurisdicional,
ou seja, a realização concreta da proteção estatal por meio do juiz.”15 E mais: ação, sentença e
procedimentos não podem ser isolados do direito material, como fez a doutrina italiana capitaneada por Chiovenda, sob pena de se maltratar
a efetividade da tutela jurisdicional.16 Processo
neutro não atende às especificidades do direito
material que visa proteger.
A Constituição de 1988 deixou expresso que
o direito de ação é também garante das tutelas
preventivas, posto enunciar a inafastabilidade
da jurisdição para ameaça de lesão a direitos.
No tocante ao custo monetário do processo,
a Carta Magna arrolou como direito fundamental assistência jurídica gratuita e integral para os
desprovidos de recursos financeiros suficientes
a cobrir as despesas processuais e, no capítulo
das funções essenciais à justiça, atribuiu orientação e defesa dos necessitados às defensorias
públicas da União, Estados e Distrito Federal.
Ainda que os Juizados Especiais sirvam para
garantir celeridade e efetivação da prestação jurisdicional, sua criação também se vincula ao desiderato de se assegurar o acesso à justiça dos menos
favorecidos. Na mesma linha, situa-se a previsão
constitucional de atuação itinerante da justiça.
Especialmente, no caso da Região Norte que
contempla estados com baixíssimos índices de
desenvolvimento humano (IDH), a itinerância
da justiça garante o acesso à jurisdição e confere

Luiz Guilherme Marinoni, Teoria geral do processo, p. 221.
16
Idem, p.222.
15
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cidadania ao homem da Amazônia que, muitas
vezes, tem sua existência reconhecida pelo Estado após 50 (cinquenta) anos da ocorrência do
fato jurídico nascimento e só a obtém graças a
itinerância. Até redundante dizer que para esse
grupo de brasileiros, residentes às margens de
rios e à margem de uma sociedade politicamente organizada, essa inexiste. A situação extrapola
as raias da exclusão social.
Aliás, se a itinerância nessas comunidades
isoladas não contemplar lições de cidadania,
com orientações acerca do direito objetivo, a ignorância obsta o acesso à justiça.
Afora todos os problemas que assolam a
prestação jurisdicional, no pequeno universo da
justiça itinerante na Amazônia, pequeno em razão da quantidade numérica de jurisdicionados
por ela alcançados, pode-se falar em “processo
socialmente efetivo”, fazendo uso de expressão
cunhada por Barbosa Moreira17. Justiça que se
aproxima da população para outorgar proteção a direito material, mediante técnica e procedimento processual adequado, extirpando as
barreiras de ordem econômica e cultural que
obstam o acesso aos órgãos judiciários e se mostrando apta a trazer satisfação ao indivíduo.

4

Conclusão
A fase atual do pensamento jurídico reconhece a normatividade dos princípios, esses a
refletir os postulados básicos de uma sociedade.
O Estado constitucional da República Federativa do Brasil, fundado na força normativa
da Constituição, reclama por efetividade das
normas constitucionais, as quais assumem a posição de vetor interpretativo de todo o sistema
normativo pátrio.
No âmbito processual, cabe buscar a concretização de um processo justo que realize os
valores constitucionais firmados, garantindo-se

17

José Carlos Barbosa Moreira, Por um processo socialmente efetivo, In: Temas de direito processual,
8ª série, p. 15-27

acesso real à justiça e efetividade à tutela jurisdicional. Tais valores demandam pensar o processo a partir do direito material, derrubando o
dogma da autonomia do direito processual em
relação ao direito substancial; não se pode descurar que processo é instrumento.
Alteração mais profunda da legislação processual, depurando-a das heranças do liberalismo clássico, também se faz necessária para
atendimento do desiderato último: prestar a jurisdição de forma satisfatória àqueles a quem ela
se destina, não obstante a natureza pública do
processo.
Outrossim, que implante cada magistrado
técnicas de gestão processual, dizendo respeito
essa ao planejamento de rotinas que atendam
as especificidades do objeto em discussão, o que
acaba por afastar a uniformidade procedimental,
dispensando-se tratamento desigual às situações
díspares, na medida em que se desigualam.
E, que na seara administrativa, Tribunais,
Conselho Nacional de Justiça e Conselho de Justiça Federal, imprimam objetividade na gestão
administrativa. Louvável a atitude tomada pela
atual Corregedora Nacional de Justiça de se buscar um diagnóstico da morosidade da prestação
jurisdicional. Entretanto, com todas as vênias,
ouso discordar no tocante às suas declarações
divulgadas pela mídia no sentido de que os problemas que assolam a prestação jurisdicional
podem ser resolvidos apenas com gestão, sem
incremento de custo orçamentário. Se juízes de
primeiro grau precisam ser convocados para
atuarem nos Tribunais, o que indubitavelmente
desfalca o órgão de origem, é porque o número
de desembargadores é insuficiente.
Ademais, as distorções em número de processos por juiz devem ser equacionadas para se
garantir uma prestação jurisdicional de qualidade em todo o território nacional, atingindo-se,
enfim, um dos objetivos da República Federativa do Brasil, qual seja: redução das desigualdades regionais. Consoante estatísticas insertas no
sítio do Conselho de Justiça Federal, as seções
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judiciárias mais bem aquinhoadas, levando em
conta a proporção entre processos distribuídos
em 2009 e a número de varas federais instaladas
até esse marco, são aquelas situadas nas regiões
Sul e Sudeste, ambas detentoras de maior desenvolvimento econômico, social e cultural.
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Coisa julgada e as relações jurídicas continuativas
Juíza federal substituta Luciana Laurenti Gheller

A coisa julgada não se constitui em instrumento de justiça mas, sim, em verdadeiro instituto vinculado ao princípio geral da segurança
jurídica, merecendo expressa menção na Constituição Federal, que o incluiu no rol de direitos
e garantia fundamentais.
Art. 5º...
XXXVI – a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;

Alçado o instituto da coisa julgada à condição
de garantia constitucional pela Constituição Federal, é possível extrair de seu alcance as seguintes
vedações: proibição de retroatividade de lei com
vistas a prejudicar as coisas julgadas anteriores;
proibição de ser o instituto da coisa julgada suprimido, quer por lei quer por emenda constitucional; proibição ao próprio aplicador da lei em desrespeitar a coisa julgada que já se tenha formado.
Coube ao legislador infraconstitucional definir o instituto da coisa julgada. Assim o fez no
art. 467 do Código de Processo Civil:
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a
recurso ordinário ou extraordinário.

Diferentes acepções são dadas pela doutrina ao instituto da coisa julgada. Como destacam
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael
Olivieira1, merecem destaque três delas:
1) a coisa julgada como efeito da decisão (teoria perfilhada por Helwig, Rosenberg, Pontes
de Miranda, Ovidio Baptista e Araken de Assis);
2) a coisa julgada como qualidade dos efeitos da sentença (Liebman, seguido por grande

1

DIDIE JR., Fredie, BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II,
p. 412 a 416.

parte da doutrina brasileira: Cândido Dinamarco, Ada Pelegrini, Moacyr Amaral Santos, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia
Medina, dentre outros). Para essa teoria, a coisa
julgada corresponde à imutabilidade que acoberta os efeitos da decisão judicial; e
3) a coisa julgada como uma situação jurídica do conteúdo da decisão (Machado Guimarães, Barbosa Moreira, Fredie Didier Júnior,
José Rogério Cruz e Tucci e Antonio Carlos de
Araújo Cintra). A coisa julgada, para essa teoria, corresponde à imutabilidade do conteúdo
da decisão (norma jurídica concreta), e não de
seus efeitos.
A teoria defendida por Enrico Túlio Liebman é a mais aceita pelos processualistas brasileiros, muito embora sujeita a várias críticas.
Para esta teoria dominante na doutrina pátria,
a coisa julgada torna imutável a sentença, compreendendo esta imutabilidade a impossibilidade de alterar o ato processual em sua forma,
bem como em seus efeitos (declaratórios, constitutivos e condenatórios).
Entretanto, ao que tudo indica, o Código de
Processo Civil adotou a teoria capitaneada por
Barbosa Moreira, de que a coisa julgada corresponde à imutabilidade do conteúdo da decisão.
É o que se extrai da dicção do art. 467 desse diploma legal, uma vez que se refere à imutabilidade da própria sentença, e não aos efeitos desta.
Feita uma rápida explanação acerca da definição do instituto da coisa julgada e das várias
teorias existentes sobre o tema, passa-se a dar
foco ao limites objetivos da coisa julgada, onde
se inserem os denominados “limites temporais”,
que interessam mais diretamente ao breve estudo ora realizado.
Os limites objetivos da coisa julgada dizem
respeito à imutabilidade e indiscutibilidade da
sentença transitada em julgada, analisadas estas
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sob o aspecto objetivo. Para definir tais limites
importa saber o que exatamente transita em julgado.
O art. 287 do Código de 1939, embora inspirado no art. 290 do Projeto de Código de Processo Civil italiano, acabou por distorcê-lo ao
traduzi-lo para o português, gerando grandes
dificuldades de interpretação.
Todavia, o Código de Processo Civil vigente
manteve-se fiel ao Projeto italiano que serviu de
inspiração, corrigindo, em seu art. 468, as distorções averiguadas no art. 287 do Código de 1939.
Art. 468. A sentença, que julgar total ou
parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.

A teor do art. 468 do Código de Processo
Civil vigente, a sentença tem força de lei “nos limites da lide e das questões decididas”. Significa
dizer que a sentença faz coisa julgada nos limites
do pedido que foi objeto de cognição judicial; ou
seja, o que não integrar o objeto do processo não
será alcançado pela coisa julgada.
Referido dispositivo legal é complementado
pelos arts. 469 e 470 , abaixo transcritos:
Art. 469. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva
da sentença;
Il - a verdade dos fatos, estabelecida como
fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial,
decidida incidentemente no processo.
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte
o requerer (arts. 5º e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir
pressuposto necessário para o julgamento
da lide.

A interpretação conjunta dos arts. 468, 469
e 470 autoriza afirmar que somente o dispositivo da sentença transita em julgado. Não transitam em julgado, por outro lado, a motivação
da sentença e as questões prejudiciais decididas,
salvo se tiverem sido objeto de ação declaratória
186

incidental, caso em que sua decisão também integrará o dispositivo da sentença.
Nesse ponto, a despeito de fugir um pouco
do tema proposto, importante tecer um breve
comentário sobre o tratamento dado à coisa julgada pelo Anteprojeto do Novo Código de Processo, no que tange aos limites objetivos.
O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil estende a autoridade da coisa julgada às
questões prejudiciais (Art. 484. A sentença que
julgar total ou parcialmente a lide tem força de
lei nos limites pedidos e das questões prejudiciais
expressamente decididas.)
Infere-se da exposição de motivos do anteprojeto em questão, que extensão da coisa julgada às questões prejudiciais visa obter “o maior
rendimento possível” de cada processo.
Contudo, como ponderado em audiências
públicas realizadas a respeito do anteprojeto,
a extensão pretendida é problemática, pois fomentará discussões sobre o que foi necessário
para o julgamento da causa, o que é ou não
questão prejudicial, dentre outras. Considerou-se que a solução atual, da declaratória incidental, ainda parece ser mais razoável.
Concordo com esse posicionamento. A inovação pretendida será fonte de grande discussão no curso do processo, o que colide com um
dos objetivos visados pelo anteprojeto do novo
CPC, que é justamente o de tornar o processo
mais célere.
Voltando ao tema apresentado, uma vez
delineados os limites objetivos da coisa julgada, cabe analisar sua eficácia preclusiva, tratada
pelo art. 474 do Código de Processo Civil vigente (Art. 474. Passada em julgado a sentença de
mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia
opor assim ao acolhimento como à rejeição do
pedido.)
O regramento acima transcrito torna impossível que no mesmo processo (coisa julgada
formal) ou em qualquer outro (coisa julgada
material) se volte a discutir o que já restou deci-
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dido e coberto pelo manto da coisa julgada, ainda que se alegue novas razões que poderiam mas
não foram alegadas no processo em que operou
a coisa julgada.
Importante observar que a corrente doutrinária dominante, perfilhada por José Carlos
Barbosa Moreira, Egas Moniz de Aragão, Daniel
Mitidiero e Sérgio Porto, dentre outros, defende que a formação da coisa julgada preclui a
possibilidade de se rediscutir os argumentos e
razões que digam respeito à causa de pedir invocada pelo autor. Para essa corrente majoritária,
a eficácia preclusiva não atinge todas as outras
causas de pedir que pudessem servir de fundamento àquela pretensão.
Isso porque a coisa julgada só constitui obstáculo ao manejo de ação idêntica, o que não se
observa quando embora as partes e pedido sejam os mesmos, distinta é a causa de pedir.
Compreendida, assim, a eficácia preclusiva
da coisa julgada como obstáculo à rediscussão
daquilo que foi deduzido à época pela parte,
infere-se que a coisa julgada não impede seja
rediscutido o tema por fatos supervenientes ao
trânsito em julgado.
É exatamente nesse ponto que adentramos
na análise dos “limites temporais” da coisa julgada e de como esta se opera em face das relações de natureza continuativa.
A matéria é disciplinada pelo art. 471, inciso
I, do CPC, nos seguintes termos:
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado
de fato ou de direito; caso em que poderá
a parte pedir a revisão do que foi estatuído
na sentença;

As relações jurídicas continuativas são
aquelas que continuam a sofrer mutações internas mesmo depois de proferida a sentença e
operada a coisa julgada.

Na definição de Eduardo Talamini2, tem
esse caráter “aquelas relações cuja hipótese de
incidência concerne a fatos ou situações que
perduram no tempo, de modo que suas posições
jurídicas internas (direitos, deveres, ônus...) podem ser modificadas ou redimensionadas no
curso da relação, conforme varie o panorama
fático ou jurídico”.
Exemplificando tais relações, o autor cita,
dentre outras, a relação de alimentos e as relações de natureza previdenciária atinentes a auxílio por incapacidade temporária.
O art. 471, inciso I, do CPC, gera controvérsia na doutrina no tocante a sua interpretação.
Parte da doutrina sustenta que as sentenças
determinativas, ou seja, aquelas proferidas em
ações de natureza continuativa,contêm implícita
a cláusula rebus sic stantibus, o que autorizaria
sua revisão quando da alteração das circunstâncias de fato e de direito.
Segundo outra proposição doutrinária, as
sentenças determinativas podem ser revistas em
face da natureza especial que revestiria esse tipo
de relação jurídica deduzida em juízo.
No entanto, uma terceira corrente doutrinária, mais atenta à adequada interpretação do
dispositivo, entende que as decisões proferidas
nesse tipo de relação também são alcançadas
pela força da coisa julgada.
De fato o caput do art. 471 do CPC, ao se
referir “`a mesma lide”, pode levar a uma interpretação equivocada.
Lide, aqui, deve ser compreendida na concepção de Carnelutti, como o conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos litigantes e pela resistência do outro. A lide é proposta
através da demanda que, por sua vez, é composta,
nos termos do art. 301, §2º, do CPC, por três elementos: partes, causa de pedir e pedido.
O conceito de lide, como se vê, é bem mais
amplo e não corresponde ao de demanda. Não

2

TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e sua Revisão,
p. 91.
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é por outra razão que o art. 128 do CPC reza
que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi
proposta.
Evidente, portanto, que o caput do art. 471 do
CPC, ao se referir “à mesma lide”, o faz na acepção carneluttiana desta. Não está a se referir à demanda, por meio do qual a lide é trazida a juízo.
É na demanda, portanto, e não na lide, que
devemos nos concentrar para averiguar a ocorrência da coisa julgada.
No rumo dessa orientação, que é a que se
mostra mais coerente, observa-se que o dispositivo legal em estudo permite seja proferida nova
decisão sobre a lide quando constatada a modificação do estado de fato e de direito.
Em outras palavras, autoriza seja a lide novamente decidida quando constatada a modificação da causa de pedir.
Havendo nova causa de pedir, indubitável
que estaremos diante nova demanda, diferente
da primeira. Daí a autorização legal para que
seja proferida nova decisão que, inclusive, poderá ser contrária àquela proferida em face da
demanda antiga.
Essa compreensão acerca do tema ora em estudo, permite inferir duas importantes conclusões.
A primeira delas é a de que as decisões proferidas nas ações que envolvem relações jurídicas continuativas também são alcançadas pela
força da coisa julgada. A segunda é a de que a
nova decisão proferida em torno da lide em face
da modificação do estado de fato ou de direito
observada, não constitui afronta à coisa julgada
que já se tenha formado.
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Concessão de liminar x demora no julgamento de mandado de
segurança que versa sobre concurso público: adoção da teoria do
fato consumado como reconhecimento da perda superveniente do
interesse de agir devido ao desaparecimento do objeto (?)
Juíza federal substituta Mara Lina Silva do Carmo

Introdução
Impedidos de participar de determinado
concurso público ou nele prosseguir, muitos
candidatos têm impetrado mandado de segurança, com pedido de liminar, sob o argumento
de ter havido ilegalidade ou abuso de poder no
ato impeditivo.
Uma vez concedida a liminar, surge a necessidade de uma celeridade especial para a prolação da sentença nesse mandado de segurança,
sob pena de se ver esvaziado o seu conteúdo
mandamental pelo decurso do tempo? Seria o
caso de perda superveniente do interesse de agir
devido ao desaparecimento do objeto?
A análise de tais questionamentos é o que
se pretende examinar no presente trabalho, traçando os contornos básicos do mandado de segurança, as linhas mestras de aplicação da teoria
do fato consumado e sua adoção pelo Superior
Tribunal de Justiça em casos que versem sobre
concurso público.
1

Mandado de segurança. Contornos
fundamentais
O mandado de segurança é mais que uma
ação, constitui verdadeiro remédio constitucional contra ato ilegal ou abusivo de autoridade
pública - ou a esta equiparada, tendo por finalidade proteger direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data.
A sede constitucional do mandado de segurança se encontra no artigo 5º, LXIX, no elenco
das garantias e direitos fundamentais, que, além
de conceituá-lo, traz os respectivos requisitos,
estando assim redigido:
Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não

amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.

Atualmente, a Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, disciplina o mandado de segurança,
delimitando seus contornos iniciais no artigo 1º,
nos seguintes termos:
Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Esse remédio constitucional caracteriza-se pela sua força mandamental, indo além da
simples declaração de direitos e da condenação
apta a ensejar uma futura execução forçada. A
sentença concessiva de segurança possui força executiva implícita traduzida pela ordem de
cumprimento imediato e que não pode ser recusada pela autoridade coatora, sob pena de se
configurar crime de desobediência, nos termos
do artigo 26 da Lei nº 12.016/2009.

2

A liminar em mandado de segurança.
Requisitos e conseqüências da
concessão
Segundo prevê o artigo 7º, III, da Lei nº
12.016/2009, pode-se conceder ordem liminar
em mandado de segurança quando se constatar,
mediante prova documental que acompanhe a
inicial, a presença concomitante do fundamento
relevante e do perigo da demora. Veja-se:
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Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento
relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir
do impetrante caução, fiança ou depósito,
com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa Jurídica.

Ressalte-se que, mesmo presentes os requisitos supramencionados — fundamento relevante e perigo da demora —, a lei em questão
veda a concessão de liminar em mandado de
segurança em determinadas hipóteses, como se
observa da leitura do seu artigo 7º, §2º:
§2º Não será concedida medida liminar
que tenha por objeto a compensação de
créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou
a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza.

Como conseqüência fundamental da concessão da ordem liminar, cujos efeitos perdurarão até a prolação da sentença, tem-se o surgimento de um incremento na carga de celeridade
que já permeia esse instituto, conferindo prioridade para julgamento do mandado de segurança correlato. É o que se extrai do disposto no
artigo 7º, §4º, da Lei nº 12.016/2009:
§4º Deferida a medida liminar, o processo
terá prioridade para julgamento.

Sobre o tema, assevera VICENTE GRECO
FILHO, em sua obra O novo mandado de segurança – comentários à Lei nº 12.016, de 7 de
agosto de 2009, que “o mandado de segurança
tem prioridade de atendimento sobre os demais
processos, salvo os de habeas corpus. Na categoria dos mandados de segurança têm prioridade
aqueles em que foi concedida liminar. Por sua
vez, em cada grupo, os com liminar e o dos sem
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liminar têm preferência aqueles em que o impetrante seja idoso.”

3

Teoria do fato consumado. Parâmetros
de aplicação
Definindo a teoria do fato consumado, de
forma clara e sucinta, tem-se a seguinte ementa
oriunda da Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça e pertinente ao julgamento dos embargos de divergência em recurso especial nº
446.077/DF:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
TEORIA DO FATO CONSUMADO EM
CONCURSO PÚBLICO . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA
E RELEVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA,
DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA SOBRE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A aplicação da “a teoria do fato consumado”, em concurso público, é possível,
uma vez que corresponde à convalidação
de uma situação de fato ilegal, que se perdurou ao longo do tempo, dada a relevância e preponderância dos princípios da
dignidade da pessoa humana, da boa-fé e
da segurança jurídica sobre o princípio da
legalidade estrita.
Precedentes.
2. Urge se conceber o princípio da primazia da norma mais favorável ao cidadão,
juntamente com a “teoria do fato consumado”, quando o jurisdicionado, de
boa-fé, permanece no cargo ao longo de
vários anos, dada a demora da prestação
jurisdicional e a inércia da administração.
Efetividade à garantia prevista no art.
5º, inciso LXXVIII, CR/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
45/2004.
3. Embargos de divergência acolhidos.
(EREsp nº 446.077/DF – Embargos
de divergência no recurso especial nº
2004/0127683-8 – Órgão julgador: STJ.
Terceira Seção - Relator: Min. Paulo Medina – Data da publicação: 15/12/2004).
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Do teor da ementa supra, extraem-se alguns
dos requisitos para adoção da teoria do fato
consumado, quais sejam:
a) situação de fato amparada por medida
liminar;
b) decurso de tempo considerável entre a
concessão da liminar;
c) julgamento final;
d) preponderância, no caso concreto, dos
princípios da boa-fé, da dignidade da
pessoa humana e da segurança jurídica
sobre o princípio da legalidade estrita.
A esses requisitos, somem-se os seguintes:
a) boa-fé do impetrante;
b) ausência de prejuízo para terceiros em
decorrência da consolidação da situação de fato;
c) irreversibilidade da situação de fato.

4

A participação em concurso público
mediante liminar e a adoção da teoria
do fato consumado no julgamento do
mandado de segurança
Em relação aos mandados de segurança que
versem sobre concurso público, especificamente, quanto àqueles que pretendem afastar ato
impeditivo de participação ou continuidade do
candidato impetrante no certame, além dos requisitos supramencionados, exige-se o atendimento das exigências contidas no edital, salvo,
obviamente, quando se tratar de exigência ilegal
ou abusiva.
Como ensina JOSÉ HENRIQUE MOUTA
em Mandado de Segurança, 2ª Edição, Editora
Juspodivm, 2010, “a aplicação da teoria não pode
ser feita de forma abstrata e ampla, mas sim concreta e restritiva, evitando-se, com isso, que este
instituto absolutamente excepcional possa ser
utilizado de maneira extensiva e, em última expressão, em rota de colisão dos princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da CF/88.”
Ao admitir a incidência da teoria do fato
consumado nesses casos, o Superior Tribunal de
Justiça tem ressaltado a imprescindibilidade de
satisfação das exigências editalícias pelo candi-

dato impetrante, porquanto este, tendo participado do concurso por força de decisão liminar,
submeteu-se ao risco da reversibilidade da medida precária. Nessa linha de pensamento, convém
transcrever as seguintes ementas de julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nas razões recursais, sustenta a parte
recorrente, reiterando os argumentos da
inicial, que, (i) após a apresentação de recurso administrativo, as autoridades impetradas mantiveram os mesmos critérios
por sua inaptidão e que (ii) o exame psicotécnico não foi realizado de forma regular.
Diz, ainda, que o laudo do exame psicotécnico foi sigiloso. Por fim, aduz a caracterização de fato consumado pois já teria
concluído com êxito o curso de formação.
2. Em primeiro lugar, a leitura atenta do
acórdão recorrido revela que seu principal
fundamento de decidir foi a inexistência de
agendamento da entrevista de devolução
prevista no edital como parte do meio de
impugnação ao resultado do exame psicotécnico. A parte recorrente, no recurso,
não impugnou este fundamento, razão pela
qual há incidência da súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
3. Em segundo lugar, pacífico nesta corte
superior o entendimento segundo o qual a
aplicação da teoria do fato consumado em
matéria de concurso público requer o cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos para a investidura no cargo pretendido,
o que não ocorre na hipótese, considerando a
inaptidão no exame psicotécnico.
Precedentes.
4. Recurso ordinário em mandado de
segurança parcialmente conhecido e,
nesta parte, não provido.
(RMS 31988 / SC- Recurso ordinário em
mandado de segurança 2010/00723564 – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – Órgão Julgador: Segunda Turma
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– Data do julgamento: 04/11/2010 – DJe:
12/11/2010).
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM
MANDADO DE SEGURANÇA QUE
EXPRESSAMENTE ASSEGURA A LEGALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
TEORIA DO FATO CONSUMADO.
INAPLICABILIDADE. ALEGADO DISSENSO PRETORIANO. INEXISTENTE.
SÚMULA N.º 83 DESTA CORTE.
1. O acórdão proferido no mandado de
segurança anteriormente impetrado, expressamente, consignou a legalidade do
exame psicotécnico e a ausência de comprovação do direito líquido e certo do Impetrante, o que afasta a afirmação de que
não teria ocorrido a coisa julgada.
2. A aplicação da Teoria do Fato Consumado, depende, em matéria de concurso
público, do preenchimento das exigências
legalmente previstas, não se aplicando aos
casos em que, por força de decisão liminar,
o candidato alcança as demais fases do certame e, consequentemente, a nomeação.
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência pacificada desta
Corte, incide, na espécie, o óbice da Súmula n.º 83 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1167059/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 17/08/2010, DJe 13/09/2010).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE
PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE
CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA
ETAPA DO CERTAME EM RAZÃO DA
CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES POR FORÇA DE DECISÃO
LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A definição dos critérios utilizados para
se alcançar o perfil do candidato, de acordo
com as atividades que serão exercidas, é feita
de forma discricionária pela Administração,
que, com base na oportunidade e conveni192

ência do momento, estabelece as diretrizes
a serem seguidas na escolha dos candidatos.
2. A limitação de convocação de candidatos aprovados para a segunda etapa
do certame tem por escopo selecionar os
melhores e mais aptos para o exercício da
profissão, de sorte que os classificados na
primeira etapa do concurso têm somente
expectativa de direito à convocação para
as demais fases, o que não basta para obter
tutela mandamental.
3. O fato de a Lei 13.733/06 ter aumentado
o número de vagas para o cargo de Agente
Penitenciário não tem o efeito de alterar
o Edital, que previu o certame para preencher o número de vagas que oferecia;
as normas editalícias são estabelecidas de
acordo com o número de cargos a serem
providos e, justamente por isso, não se
modificam automaticamente em razão de
mudanças supervenientes.
4. Consoante entendimento desta Corte, a
chamada teoria do fato consumado não se
aplica às hipóteses nas quais o candidato
toma posse consciente de que sua situação
encontra-se sub judice, uma vez que sua
participação no certame ocorreu por força
de decisão liminar.
5. No presente caso, o agravante atingiu
a pontuação mínima exigida, porém não
se classificou dentro do limite estipulado para participação nas demais fases do
concurso, conforme requisito exposto no
Edital, de sorte que não há direito líquido
e certo a ser amparado pelo writ.
6. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RMS 24639/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 19/06/2008, DJe
04/08/2008)

5

Adoção da teoria do fato consumado:
perda superveniente do interesse de
agir devido ao desaparecimento do
objeto nos mandados de segurança ou
fundamento para concessão da ordem
mandamental?
Inegavelmente, o desenho do procedimento do mandado de segurança, por si só, revela
uma celeridade intrínseca e, uma vez concedida
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a liminar para viabilizar a participação de candidatos em concursos públicos, deve-se priorizar o seu julgamento, conforme previsão legal já
mencionada, a fim de se alcançar a prolação da
sentença em tempo hábil para evitar o esvaziamento dos seus efeitos.
Quando o fator tempo é menosprezado nessas ações, após a concessão liminar da ordem de
segurança, o magistrado pode se deparar com
situações de fato que perduram há muito amparadas por essa decisão de caráter precário e,
num primeiro momento, há o risco de se concluir que o simples lapso temporal autoriza a
aplicação da teoria do fato consumado; pode-se
entender, ainda, que esta teoria revela o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir devido ao desaparecimento do objeto.
Seja uma ou outra a conclusão, muitas vezes, ela
é fruto de uma análise açodada, levada a efeito
na tentativa de minimizar os efeitos deletérios
da demora na prestação jurisdicional, o que se
mostra, no mínimo, temerário.
A teoria do fato consumado exige mais que
o simples decurso de tempo para sua incidência
no caso concreto e, em se tratando de concurso
público, reclama, ainda, o cumprimento das regras do edital. Além disso, dizer que a aplicação
dessa teoria equivale ao reconhecimento da ausência superveniente do interesse de agir (interesse-necessidade), devido ao desaparecimento
do objeto, significa conferir a uma decisão liminar o caráter definitivo por restar desnecessário
o julgamento do mérito.
As medidas liminares em mandado de segurança, pela própria natureza mandamental dessa
ação constitucional, possuem relevante carga de
satisfatividade e isso, nem de longe, significa que
a decisão precária é suficiente para estabilizar a
demanda e tornar desnecessário o provimento
final. Ao adotar a teoria do fato consumado nos
casos em comento, o magistrado reconhece que
devem prevalecer os princípios da dignidade da
pessoa humana, da boa-fé e da segurança jurídica sobre o princípio da legalidade estrita, con-

cluindo pela presença do direito líquido e certo
do impetrante de participar do certame ou nele
prosseguir. Trata-se, portanto, de teoria que serve de verdadeiro fundamento para a concessão
da ordem de segurança (provimento de mérito)
e conseqüente confirmação da liminar.

6

Conclusão
À luz da jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça e amparado em doutrina sobre o tema, o presente trabalho conclui que, uma
vez presentes os pressupostos mencionados e
realizada a necessária ponderação de interesses,
devem prevalecer os princípios da dignidade da
pessoa humana, da boa-fé e da segurança jurídica sobre o princípio da legalidade estrita para
autorizar a adoção da teoria do fato consumado no julgamento dos mandados de segurança
que versem sobre concurso público – especificamente sobre a participação de candidatos no
certame.
Assim, a aplicação da teoria do fato consumado não conduz ao reconhecimento da perda
superveniente do interesse de agir devido ao
desaparecimento do objeto; essa teoria constitui, outrossim, verdadeiro fundamento para a
concessão da ordem e confirmação da vigente
liminar em mandado de segurança, restando incólumes todas as condições da ação, inclusive, o
interesse de agir (interesse-necessidade).
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O tratamento inadequado dos honorários de advogado no
anteprojeto de novo Código de Processo Civil
Juiz federal substituto Paulo Ricardo de Souza Cruz

Como é notório na comunidade jurídica e
até mesmo fora dela, no ano de 2009 foi constituída pelo Senado Federal, por iniciativa do seu
presidente, Senador José Sarney, uma comissão
para a elaboração de um novo Código de Processo Civil1.
Embora seja bastante duvidoso se o Brasil
realmente precisa de um novo Código de Processo Civil, já que muitos entendem que seria
mais simples e efetivo continuar o processo de
alterações pontuais no código já existente, continuando o processo de mini-reformas iniciado na
década de 1990, o fato é que a comissão foi constituída, elaborou um trabalho e esse trabalho
deve ser devidamente criticado por todos aqueles
que com ele irão trabalhar ou por ele serão afetados, notadamente advogados, privados e públicos, juízes, promotores e defensores públicos.
E essa crítica é especialmente necessária, porque, embora a comissão tenha tentado obter amplos subsídios para a elaboração do trabalho, com
a realização de diversas audiências públicas, em
várias cidades, onde foram colhidas muitas manifestações e sugestões de múltiplos operadores jurídicos2, o fato é que o trabalho da comissão não foi
tão transparente quanto seria desejável, uma vez
que todas as manifestações eram feitas sem que se
conhecesse sequer um esboço do trabalho da comissão, que foi como que guardando para si o seu
pensamento, que só foi divulgado ao final, de forma monolítica, com a divulgação do anteprojeto.

1
2

Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009.
E a edição do trabalho da comissão efetuada pelo
Senado Federal registra as manifestações públicas
recebidas, ainda que sem identificar os respectivos
autores.

E as críticas que podem ser feitas ao anteprojeto são muitas, sendo essencialmente que o
mesmo seja amplamente revisto.
Isso tudo, evidentemente, sem considerar
que, novamente tem se criado na população a
idéia de que um novo Código de Processo Civil
será suficiente para tornar a justiça rápida como
é o desejo de todos, repetindo o que parece ser
uma inabalável fé de muitos operadores do direito no poder da legislação, esquecendo-se de
que existem mudanças que devem se operar no
mundo dos fatos e que, por outro lado, existem
fatos que vão sempre impedir que se alcance a
perfeição nos processos judiciais.
No tocante às mudanças que devem se
operar no mundo dos fatos, temos a questão
da estrutura do Poder Judiciário, que deve ser
constantemente repensada em termos de sua
adequação às necessidades, o que não acontece.
Assim, por exemplo, ninguém parece cogitar de verificar se a atual estrutura da Justiça
Federal, concebida nos anos 60, constituída de
varas com estrutura pré-determinada, sempre
com dois juízes, um titular e um substituto, é ou
não a mais adequada para a realidade ou se não
deve variar de acordo com as necessidades de
cada parte do território nacional.
Por outro lado, especialmente no tocante ao
processo de execução, existe uma barreira intransponível para a plena efetividade de todos
os processos que nenhuma lei poderá transpor:
se o devedor não tiver bens que possam ser penhorados e convertidos em dinheiro para pagamento do credor, não há como a execução ser
bem sucedida.
Feitas essas considerações, passemos ao tratamento que o anteprojeto de novo Código de
Processo Civil deu ao tema dos honorários de
advogado, que é o tema específico deste trabalho.
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Nesse tema, a conclusão inevitável é de que
se privilegiou por demais o interesse meramente
corporativo da nobre categoria dos advogados a
honorários judiciais, criando tantas hipóteses de
arbitramento de honorários que, ao final de um
processo complexo, poderemos ter o crédito do
advogado relativo a honorários aumentando o
valor original do débito que a satisfação do credor poderá ficar prejudicada, por incapacidade
do vencido pagar todo o débito ou inexistência
de bens penhoráveis suficientes3.
Por outro lado, a alteração da tradicional regra de que, quando a condenação recair sobre a
Fazenda Pública, a condenação em honorários
de advogado será feita por equidade, passando-se a prever a incidência de percentuais mínimas,
poderá representar, em muitos casos, enriquecimento absolutamente excessivo do advogado,
em detrimento do erário público que, ao contrário do que muitos talvez pensem, não pertence
aos governantes, mas a toda a população.
Voltaremos ao ponto, com o exame pontual
de alguns dispositivos projetados.
O primeiro ponto que deve ser criticado é a
destinação dos honorários ao advogado e não à
parte vencedora.
Essa destinação, já prevista no atual Estatuto da Advocacia, consta do caput do artigo 73,
quando esse estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (e não ao vencedor), no § 11
do mesmo artigo, que prevê que “os honorários
constituem direito do advogado”.
Ora, essa destinação, fruto de um trabalho
corporativista da Ordem dos Advogados do
Brasil, contraria a lógica da existência dos honorários.
Por que originalmente se criou o dever da parte vencida pagar honorários à parte vencedora?

3
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Embora, como já tenha se apontado acima, a possibilidade do devedor não poder pagar o débito seja
sempre um dado insuperável da realidade do mundo
fático.

Porque o normal seria que as partes cumprissem suas obrigações sem serem forçadas a
recorrer ao Judiciário e, assim, aquele que criou
a necessidade de recurso ao Judiciário (que se
supõe ser a parte que foi vencida) deveria ressarcir integralmente a parte vencedora (que se
supõe ser a parte que tinha razão).
Ora, como o vencedor foi obrigado a contratar um advogado para poder atuar em juízo,
o vencido, como parte do ressarcimento do vencedor, deveria pagar a ele, vencedor, os honorários que ele, vencedor, tivera de pagar ao seu
advogado.
João e Maria tinham uma relação jurídica,
onde Maria não cumpriu espontaneamente a
prestação que devia a João; João teve de ingressar em juízo e, para isso, teve de contratar um
advogado, José, pagando-lhe honorários; assim,
para que o direito de João ser inteiramente reparado quando ele é considerado vencedor da causa, Maria deveria pagar a ele, João, honorários,
de maneira que esse recuperasse o que já tinha
pago a José.
A destinação dos honorários pagos pelo
vencido ao advogado do vencedor, embora evidentemente muito agradável para a classe dos
advogados, é absolutamente injusta com o vencedor que, mesmo tendo vencido, nunca tem o
seu direito inteiramente reparado, uma vez que,
ainda que tendo vencido, teve de pagar o seu advogado (que fica com a verba paga pelo vencido
que foi concebida para reparar essa lesão).
O segundo ponto a ser criticado no anteprojeto é o excesso nas hipóteses de arbitramento de
honorários advocatícios, tendo sido adotada uma
lógica de que, a cada incidente ou fase, cria-se
novo arbitramento de honorários advocatícios.
Assim, o caput do artigo 73 prevê o arbitramento de honorários na sentença, o § 6º do
mesmo artigo prevê novo arbitramento quando
o tribunal não admitir ou negar, por unanimidade, provimento a recurso interposto contra
sentença ou acórdão; o § 4º do artigo 495 prevê
que “transcorrido o prazo para cumprimento
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espontâneo da obrigação, sobre o valor da execução incidirão honorários advocatícios de dez
por cento” e § 5º do mesmo artigo 495 prevê que
“findo o procedimento executivo e tendo como
critério o trabalho realizado supervenientemente, o valor dos honorários da fase de cumprimento da sentença poderá ser aumentado para
até vinte por cento”.
Assim, em não raras hipóteses, poderemos
ter que os honorários na fase de conhecimento
chegarão a 25%, considerando o arbitramento na sentença e na fase recursal e levando em
conta o limite estabelecido no § 6º do artigo 73,
que poderão ser somados a outros 20% na fase
de cumprimento de sentença, possivelmente aumentados para 25% em caso de recurso na fase
de cumprimento de sentença.
Teremos, então, não raras vezes, o crédito
do advogado correspondente a 50% do valor do
crédito da própria parte, dificultando o efetivo
recebimento do crédito, já que, no mundo da
vida, é muito mais comum a hipótese do devedor não ter bens suficientes para a satisfação do
credor do que o contrário.
E tudo isso, evidentemente, sem considerar
que o advogado já será credor de honorários
contratuais, decorrentes do contrato celebrado
com o seu cliente.
Tratamento absolutamente excessivo no favorecimento do advogado, devendo ser inteiramente revisto, especialmente no tocante à execução, em que não se justifica um arbitramento
de 10% do valor da condenação pela simples
propositura da execução.
E, é interessante destacar, o tratamento privilegiado é tão grande que, prevendo artigo 495
a incidência de multa de 10% do valor do crédito, mais honorários também de 10% do valor do
crédito, quando o débito não é espontaneamente pago, o artigo 496 prevê a não incidência da
multa quando ocorrem as hipóteses nele enumeradas, dentre as quais, por exemplo, quando
devedor demonstra a incorreção do cálculo do
credor, mas não prevê o afastamento dos hono-

rários nas mesmas hipóteses, o que seria o natural.
O terceiro ponto a ser enfrentado é o arbitramento dos honorários de advogado quando
vencida a Fazenda Pública.
Como se sabe, a sistemática vigente, estabelecida no § 4º do artigo 20 do atual Código
de Processo Civil é de que, quando vencida a
Fazenda Pública, o arbitramento de honorários
advocatícios é feito por consoante apreciação
eqüitativa do juiz, atendidos os parâmetros estabelecidos no § 3º do mesmo artigo, ou seja, o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço e a natureza e importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Alterando essa sistemática, o anteprojeto de
novo Código de Processo Civil, prevê, no § 3º do
seu artigo 73 que, nas causas em que for vencida
a Fazenda Pública, os honorários serão fixados
entre o mínimo de cinco por cento e o máximo de dez por cento sobre o valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vantagem
econômica obtidos, observados os parâmetros
do § 2º, ou seja, o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, ainda que se trate de uma questão
meramente de direito, relativa, por exemplo, a
alegada inconstitucionalidade de um tributo,
em que o advogado tenha utilizado rigorosamente as mesmas peças processuais em mil ou
mais processos iguais, possivelmente até copiada de outros processos, como não é inusitado
acontecer nas chamadas ações de massa, terá ele
direito a 5% do valor da condenação em caso
de vitória, podendo receber milhões ou dezenas
ou centenas de milhões por ter elaborado meia
dúzia de petições, reproduzidas mecanicamente
em um grande número de processos.
Tratamento totalmente inadequado, especialmente considerando-se que o enriquecimento excessivo do advogado nesses casos virá
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em detrimento do dinheiro público, dinheiro
esse que, para repetir célebre frase de Armínio
Fraga Neto, ex-presidente do Banco Central do
Brasil, é “o seu, o meu, o nosso dinheiro”.
E nem se pode alegar a isonomia, uma vez
que, quando vencido o particular, também ele
teria de pagar honorários, uma vez que, quando
o particular é vencido, como quase sempre ele
é o autor da ação, não há valor da condenação,
razão pela qual, os honorários serão fixados por
apreciação equitativa do juiz, que é a única interpretação que pode ser razoavelmente dada ao
§ 4º do artigo 73, inobstante a péssima redação
do mesmo.
De fato, embora o § 4º (“nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito, o benefício ou a vantagem econômica, o juiz fixará o
valor dos honorários advocatícios em atenção
ao disposto no § 2º”) remeta ao § 2º, que prevê a fixação de honorários “entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito, do benefício ou
da vantagem econômica obtidos”, não há como
deixar de ignorar esses percentuais máximo e
mínimo, já que o que se pretendeu é justamente
criar uma regra especial em virtude de ser “inestimável ou irrisório o proveito, o benefício ou a
vantagem econômica”.
Assim, quando não for houver condenação
ou não se puder estimar o proveito, o benefício
ou a vantagem econômica, que quase sempre é a
situação quando o autor é vencido, a leitura do §
4º do artigo 73 terá de ser simplesmente de que
o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios,
atento ao estabelecido nos incisos do § 2º, ignorado o caput do mesmo.
Assim, sendo totalmente infeliz a sistemática de arbitramento dos honorários advocatícios
quando vencida a Fazenda Pública prevista no
anteprojeto, amostra-se muito mais adequado o
restabelecimento da sistemática vigente, que é o
arbitramento dos honorários advocatícios por
equidade.
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Aliás, em verdade, o mais adequado parece
ser que, em todo e qualquer caso, o arbitramento dos honorários advocatícios fosse feito pelo
juiz, por equidade, atendendo-se à realidade do
caso concreto, único ou repetitivo, e a concreta atuação do advogado, com os parâmetros do
grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da
causa e do trabalho realizado pelo advogado e
do tempo exigido para o seu serviço, ignorando-se percentuais mínimos ou máximos do valor
da condenação, que não tem qualquer relação
com a efetiva atuação do profissional.
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1

Introdução
O propósito do tema em epígrafe é traçar
as nuances específicas que envolvem as ações
possessórias em sede de disputa de direitos indígenas relacionados ao espaço territorial que
ocupam ou pretendem ocupar, uma vez que a lei
processual não disciplina regramentos específicos para tais conflitos fundiários, gerando sérias
discussões acerca de um tema já tão complexo
no campo doutrinário — a posse.
O projeto do novo Código de Processo civil,
sob o signo da simplificação, propõe a extinção
de vários procedimentos especiais, mantendo
alguns poucos, dentre eles as ações possessórias, sem qualquer modificação significativa no
texto vigente, motivo pelo qual os comentários
a seguir permanecem de acordo com a novel legislação a ser implementada.
Assim, no decorrer da exposição, será possível perceber, com algum grau de profundidade
técnica, os conceitos da posse civil e sua variação em relação à posse de corrente da ocupação
tradicional, bem como as nuances processuais

que se sucedem em ações interditais possessórias nos conflitos indígenas.

2

A proteção da posse na legislação civil
e processual civil
Não é difícil imaginar que a posse como
fato da vida cotidiana se confunde com a própria existência humana, mas sua relevância e
sistematização jurídica iniciou-se no Direito
Romano, passando pelo Direito Canônico e
Germânico, desenvolvendo-se e aperfeiçoando-se através dos séculos, até sua incorporação ao
direito brasileiro com a Constituição de 1824
para, posteriormente, ser disciplinado mais
amiúde no Código Civil de 1916.
A adstringência do tema entre o direito processual e material, fez com que alguns conceitos
de proteção possessória, tipicamente de direito
processual, fossem previstos também na legislação adjetiva civil.
Duas grandes teorias — até certo ponto antagônicas — foram desenvolvidas no direito
germânico para explicar o fenômeno da posse,
sagrando-se preponderante, inclusive no direito
brasileiro, a desenvolvia por Jhering — chamada
de teoria objetiva, na qual se leva em conta o poder
fático sobre a coisa (corpus). Mas hoje não se tem
dúvida que a teoria subjetiva (animus) de Savigni
também foi absorvida em nosso texto normativo.
Depois de larga discussão dogmática tornou-se perceptiva a necessidade de se fundir as duas
teorias para formar um elemento único. A posse,
como se sabe, nada mais é do que uma relação
fática sócio-econômica com carga potestativa —
poder de ingerência — formada pelo sujeito titular de um bem da vida à obtenção da satisfação de
suas necessidades, suficientemente apta a excluir
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rios sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os
seus bens.
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo
seus usos, costumes e tradições.
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.

terceiros que possam prejudicar de algum modo
o seu normal desenvolvimento 1.

3

A posse civilista e a posse imemorial
derivada do indigenato
Tratando-se de disputa de direitos relativos à posse de áreas reivindicadas por grupos
ou comunidades indígenas, os requisitos e os
princípios da lei civil não são suficientes para
dirimir o conflito, pois a posse do indigenato requer a avaliação dos parâmetros constitucionais
de proteção ao índio, mais especificamente nos
elementos previstos no art. 231, § 2º, da Constituição Federal.
A primeira constatação que se faz é que a
grande maioria das disputas de áreas de terras
entre índios e não-índios dentro do território
nacional, se desenvolvem em áreas ainda não
homologadas por decreto presidencial, concentrando o conflito na mera manifestação de vontade do grupo indígena em se apropriar de área
não demarcada ou pretender a sua ampliação.
Isto ocorre, porque uma vez publicado o Decreto presidencial de demarcação da área indígena, seguindo os parâmetros do procedimento previsto no Decreto nº 1.775/96, a discussão
possessória se encerra, dando lugar à discussão
acerca de valores de indenização.
A disputa, portanto, em sua grande maioria,
refere-se a uma mera pretensão e não propriamente ao um direito indígena já reconhecido.
4

As terras indígenas destinadas à
posse permanente e seu conceito
constitucional
O reconhecimento de que as terras de natureza indígena se destinam à sua posse permanente está prevista no art. 231 a Constituição:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originá-

1
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As terras tradicionalmente ocupadas, ao
contrário do que possa supor o senso comum,
não significa ocupação imemorial ou posse imemorial, ou seja, essas expressões tradicionalmente e posse permanente não são empregados
em função de um possível usucapião imemorial
decorrente do fato de que a população pré-colombiana ocupava o território nacional, ou que
ali permaneceram por longo período desde a
época do descobrimento.
O dispositivo constitucional preconiza que
as terras indígenas são aquelas ocupadas pelos
índios em caráter permanente (não-eventual)
utilizadas para as suas atividades produtivas,
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a sua reprodução física e cultural segundo os seus usos, costumes e tradições.
Segundo José Afonso da Silva, a expressão terras tradicionalmente ocupadas não revela uma relação temporal ou imemorial, não se
tratando de posse imemorial, mas sim, a efetiva
ocupação de modo tradicional da utilização dessas terras, segundo os seus usos e costumes 2.
Da mesma forma, o indigitado constitucionalista ensina que a posse permanente dos índios
sobre a terra não é um pressuposto do passado

2

José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. Malheiros, 9ª ed., p. 727.
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traduzido na ocupação efetiva, mas uma garantia para o futuro, no sentido de que [as terras]
sejam destinadas eternamente ao seu habitat.
Portanto, o que garante a posse da terra não
é o fato de que no passado pré-colombiano determinada tribo ocupava determinada área litorâneo ou do interior do Brasil, mas sim se a comunidade indígena remanescente faz daquela área
o seu habitat e o seu meio de sobrevivência, independentemente de sua condição de autóctone.
O procedimento de identificação e delimitação
de terras indígenas é atividade eminentemente administrativa, a cargo da Fundação Nacional do Índio, e que obedece aos parâmetros previstos no Decreto nº 1.775/96, no qual é produzido inicialmente
um relatório, submetido a contraditório, para finalmente ser homologado por decreto presidencial.

5

A liminar possessória de índole
civil em contraposição a posse do
indigenato. Requisitos específicos
Uma vez fixado o conflito indígena, seja
para reivindicação da área, seja para ampliação
da área já demarcada, resta aos prejudicados
lançar mão das tutelas interditais previstas na
legislação processual civil, sem qualquer manifestação acerca dos elementos constitucionais,
pois não há previsão legal específica para trazer
à baila qualquer outro elemento.
Os requisitos específicos exigidos pela lei
processual civil, quando se trata de posse nova,
é de que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou o temor de sofrê-la, bem como a data da
moléstia.
De outro lado, aproveitando-se do benefício
da actio duplex, poderá haver contestação cujo
argumento seja a ocupação tradicional, em que
se deverá demonstrar a habitação permanente,
da atividade produtiva e sustentável, reprodução
física e cultural de acordo com os seus costumes,
muito embora tal discussão pode gerar incompatibilidade do rito como se verá em seguida.
Cumpre notar que, embora haja identidade
de pedido, as causas de pedir são diversas, sen-

do que a primeira refere-se ao jus possessionis
(direito de possuir), enquanto a segunda diz respeito ao jus possidendi (direito à posse, pela ocupação tradicional.
Havendo tal contraposição, caberá ao julgador fazer um balanceamento dos dispositivos constitucionais aparentemente conflitantes,
tendo de um lado a proteção possessória lastreada no estado de fato sobre a coisa (art. 1.196 do
CC) e, de outro, a posse derivada do indigenato
(art. 231/CF).
Primeira observação que se faz é a de que,
mesmo admitindo-se a verossimilhança da alegação de que as terras em litígio são de ocupação
tradicional, não é possível que em juízo de cognição sumária seja feita uma contraposição imediata da posse do indigenato em relação à posse
do direito civil.
Isto ocorre porque o demandante não-índio, desde que comprove de imediato a sua
posse, seja pela prova documental, seja na audiência de justificação prévia, satisfaz de imediato
o requisito objetivo processual, cabendo ao juiz
lhe deferir a liminar reintegratória ou interdital.
A posse de natureza indígena, por exigir requisitos mais complexos, requer cognição vertical
aprofundada a fim de demonstrar a presença
dos elementos constitucionais necessários à sua
caracterização.
Demonstrada initio litis a posse pelo demandante não-índio, restará prejudicada a pretensão de comprovar os requisitos constitucionais
da habitação permanente, a atividade produtiva
e a utilização da terra de modo tradicional, por
serem incompatíveis entre si.
A conclusão, portanto, é a de que no sistema
processual brasileiro pretensão possessória com
fundamento no direito civil, quanto contraposta
à posse do indigenato deverá — invariavelmente
— deverá ser deferida liminarmente ao demandante (não-índio) que demonstrar os requisitos
mínimos previstos no Código de Processo Civil,
pois nem mesmo a existência de estudo demarcatório tem o condão de ilidir tal pretensão.
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Do mesmo modo, após cognição exauriente,
confirmada a posse do demandante não-índio,
restará afastada a posse do indigenato, confirmando-se a tutela possessória liminar. De outro
lado, se o demandante não lograr demonstrar a
sua posse, curial a manutenção da comunidade
indígena no local, sem necessidade de que este
comprove a sua ocupação tradicional, haja vista
tratar-se de questão afeta ao domínio — estranha
à questão possessória — como se verá a seguir.

6

A comprovação da posse e a perícia
antropológica e topográfica
A par do que se expôs acima, acerca das
nuances informativas a serem sopesadas pelo
julgador em demandas possessórias indígenas,
sobressai uma outra questão de extrema relevância, relativamente à cognição vertical da matéria probatória.
A Constituição Federal, em seu art. 20, inciso
X, elencou entre os bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, vale dizer,
que presente os requisitos constitucionais, haverá modificação da titularidade (domínio), do particular para o público, anulando-se os eventuais
títulos dominiais anteriores.3 Disso resulta, em
última ratio, que a chamada posse do indigenato
traz com ela uma discussão intrínseca tendente a
verificar uma relação jurídica dominial.
Ocorre que, nas ações possessórias, o legislador delimitou o campo material da controvérsia em torno do jus possessionis, sendo que o
novo código civil (art. 1.210, §2º CC) não mais
admite a discussão de domínio na ação posses-

3
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§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação,
o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade
e a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa fé.

sória, restando afastada do ordenamento brasileiro a exceção de propriedade, antes prevista de
forma excepcional no art. 505 do lei civil anciã.4
Em que pese o caráter dúplice da ação possessória (art. 922 CPC), a meu sentir, não é possível ampliar os limites da lide que se fundamenta na simples posse civilista, para discutir em seu
bojo a posse baseada na ocupação imemorial,
pois isso equivaleria ao exceptio proprietatis,
procedimento repelido pelo novo ordenamento.
Com efeito, a causa de pedir na ação possessória é o poder fático sobre a coisa, conforme disciplinado no Código Civil, enquanto a posse ou
ocupação imemorial deve se basear nos requisitos previstos no art. 231 da Constituição Federal,
não sendo possível a discussão de ambas no mesmo processo, haja vista que têm fundamentos diversos, inclusive com incompatibilidade de rito.
Desse modo, o deferimento de perícia antropológica e/ou topográfica em ação possessória, desvirtua por completo a natureza [possessória] da ação, uma vez que sua realização tem
por objetivo a caracterização das áreas como
terras tradicionalmente ocupadas por índios, ou
seja, são tendentes ao reconhecimento de uma
relação de domínio em favor da União (art. Art.
20,XI,CF), circunstância que não pode ser objeto da ação possessória, nos termos do art. 923 do
CPC e art. 1.210, §2º do Código Civil.
Conclui-se, portanto, que a perícia antropológica e topográfica só é possível em ação de
natureza petitória de reconhecimento de determinada área como de ocupação tradicional, devendo ser expurgada das pretensões meramente
possessórias.

7

Descumprimento da liminar
reintegratória e sanção processual
Os conflitos entre indígenas e proprietários
rurais e/ou garimpeiros, antes de constituir uma
questão jurídica, tem como subjacente um problema de ordem sócio-econômico, pois a dis-

4

Nelson Nery, Código Civil Anotado, 2º Ed. P. 576.
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puta pela terra invariavelmente traz camuflado
interesses em torno dos recursos agrícolas ou
minerais da área em litígio.
Nesse contexto, torna-se extremamente difícil obter uma solução pacífica, haja vista o antagonismo dos interesses, fazendo com que a desocupação seja feita com a utilização de medida
de força, com auxilio da polícia federal e militar.
No entanto, nos casos em que a decisão é
desfavorável aos indígenas, nem sempre é possível operacionalizar a retirada dos invasores,
sendo comum o retorno para a área desocupada
logo após a saída da força policial, gerando uma
sucessão de reintegrações dentro do mesmo
processo.
As astreintes, normalmente impostas á Funai ou à comunidade indígena, tem se demonstrado pouco eficazes na prática.
Dentro desse quadro, tratando-se de obrigação específica, o juiz pode e deve utilizar-se
dos poderes que lhe conferem o art. 461,§5º do
CPC para dar efetividade à ordem judicial, ou
seja, para obtenção do resultado prático o juiz
poderá determinar as medidas necessárias, tais
como, busca e apreensão, remoção de pessoas e
coisas, desfazimento de obras e impedimento de
atividade nociva, dentre outras que se mostrem
eficazes ao cumprimento da obrigação, se necessário com requisição de força policial.
Tal possibilidade encontra-se prevista expressamente no art. 461-A, §3º, verbis: aplica-se
à ação (entrega de coisa) prevista neste artigo o
disposto nos §§ 1º a 6º do art. 461.

8
Efeito do recurso de apelação nas
ações possessórias
As ações interditais, por sua própria natureza, são consideradas executivas lato sensu e mesmo antes da reforma do CPC, que tornou como
regra o processo sincrético, já era possível executar o comando sentencial independentemente
do processo autônomo de execução. Em verdade, a medida específica há de ser concedida initio
litis, após comprovada a posse do autor, posto

que o comando reintegratório ou interdital equivale do ponto de vista processual à concessão da
tutela antecipada prevista no art. 273 do CPC,
sendo que neste caso a antecipação não é apenas
dos efeitos da eventual sentença, mas do próprio
bem da vida reivindicado. Bem por isso é que o
juiz, ao deferir a liminar possessória, determina
a expedição de um mandado liminar. 5
Justamente por se referir ao cumprimento
específico de determinada obrigação, é que o
art. 520 do CPC estabeleceu que o recurso contra a sentença confirmatória da concessão de
tutela antecipada seja recebido apenas no efeito
devolutivo, permitindo ao autor a obtenção do
bem da vida com certo grau de definitividade.
O fundamento, portanto, é permitir estabilidade jurídica ao reivindicante que já tenha
demonstrado a sua posse e a ocorrência da moléstia, a permanecer na posse do imóvel, invertendo-se o ônus do tempo em relação ao esbulhador/turbador.
A liminar, portanto, é concedida, visando
manter a situação das partes (status quo) em
relação à coisa objeto da ação, garantindo a
ordem social ao tempo em que pune o agente
esbulhador. 6
Com a devida vênia das opiniões divergentes, não se compadece com princípio da segurança jurídica o fato de o juiz, deferindo a liminar (cognição sumária) de reintegração para que
o autor seja imitido na posse e após a confirmação desse mesmo entendimento na sentença
(cognição exauriente), tenha que suspender os
efeitos de sua própria decisão em razão de recurso interposto.
O provimento definitivo (sentença) deve
substituir a decisão liminar, pois de acordo com
a nova orientação do processo civil em relação
às tutelas satisfativas, é difícil imaginar que a liminar possessória (juízo provisório) deva per-

Betina Rizatto Lara, Liminares no processo civil, 2ª
Ed.,p. 159.
6
Betina Rizato Lara, ob. Cit., p. 161.
5
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manecer gerando efeitos após o juízo definitivo
de cognição exauriente (sentença), uma vez que
se cuidam de etapas processuais diversas.
A questão não apresenta dificuldade nos
casos em que a liminar é confirmada no tribunal. Mas nos casos em que a liminar é cassada,
o Autor ficará desprotegido, mesmo que a sentença lhe seja favorável, tendo em vista que com
a interposição da apelação seus efeitos estarão
suspensos.
A hipótese de suspender os efeitos da sentença nesse caso, leva ao entendimento absurdo de que a parte que teve sua posse esbulhada
deverá novamente desocupar a área em litígio,
mesmo que tenha uma sentença a seu favor,
pelo simples fato da liminar ter sido cassada.
É certo que parte da jurisprudência vem entendendo que o rol do art. 520 do CPC é taxativo, o que meu ver não se justifica, pois o princípio que está presente em todas as hipóteses
elencadas no art. 520 do CPC é justamente a de
ofertar um mínimo de segurança ao demandante que obteve um provimento antecipatório já
confirmado na sentença, sendo de todo indesejável alterar a situação fática já consolidada.
A forte carga satisfativa da tutela possessória, assim como ocorre nos casos de antecipação
de tutela, autorizam a aplicabilidade do art. 520,
inciso VII, CPC às ações interditais, nos casos
em que a liminar é confirmada na sentença, não
havendo motivo para que seja dado tratamento
excludente à tais hipóteses.

A decisão em agravo de instrumento e
a superveniência de sentença. Conflito
de decisões.
O duplo grau de jurisdição como decorrência lógica do devido processo legal traz consigo
a vantagem de que a causa seja submetida a um
juízo mais experiente e um exame mais aprofundado do litígio, mas que por outro lado constitui
também um desprestígio da primeira instancia

e, não raro, tem a desvantagem de afastar a causa da verdade real.7
Tratando-se especificamente de liminares
em ações possessórias, cuja natureza é preponderantemente fática, estas desvantagens tendem
a se acentuar quando a causa sai da esfera territorial do julgador. O sucessão de decisões antagônicas entre o primeiro e segundo grau acabam provocando extrema insegurança às partes,
pois ora o autor tem a seu favor uma ação reintegratória e no momento seguinte é comunicado que a decisão foi modificada e, muito pior,
que a nova decisão modificadora estará sujeita
a novas reformas, em uma sucessão de atos que
causam desprestígio ao judiciário.
Veja-se, por exemplo, o caso de uma liminar possessória, posteriormente reformada pelo
relator monocrático, restabelecida pela turma e
novamente revogada no STJ.
Não é incomum ocorrer a situação em que,
após decisão da turma reformando a liminar de
reintegração ou interdital, sobrevém a sentença
em sentido oposto ao entendimento do órgão
ad quem, e partir desse momento surge a indagação acerca de qual (?) decisão deve prevalecer:
a sentença ou a decisão da Turma em sede de
agravo de instrumento ?
A jurisprudência pacífica do STJ e do TRF
da 1ª Região é no sentido de que o agravo de
instrumento que defere ou indefere a tutela antecipada perde o objeto (rectius utilidade) com o
advento da sentença.8

9
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Orestes Nestor de Souza, Duplo Grau de Jurisdição
no Direito processual civil, RT, p. 98/107.
8
Perde objeto o recurso relativo à antecipação da tutela quando a sentença superveniente (a) revoga, expressa ou implicitamente, a liminar antecipatória (o
que pode ocorrer com juízo de improcedência ou de
extinção do processo sem julgamento de mérito), ou,
(b) sendo de procedência (integral ou parcial), tem
aptidão para, por si só, irradiar os mesmos efeitos da
medida antecipatória. Em qualquer dessas situações,
o provimento do recurso relativo à liminar não teria
o condão de impedir o cumprimento da sentença superveniente. 2. No caso concreto, a liminar determi7
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enfileiradas, à sua frente, caiam também.
Todos os recursos que tenham sido sucessivamente interpostos da decisão concessiva ou denegatória de liminar “perdem o
objeto”. Ou melhor, perdem a utilidade.
Isto exatamente por causa do efeito substitutivo dos recursos.
Como o Tribunal, ao decidir o agravo,
gera uma decisão que toma o lugar da decisão confirmada ou reformada, não tem
sentido transplantar a decisão obtida em
grau de recurso para um “momento” do
processo, que ficou superado pela sentença, e que não se configura em pressuposto
lógico para que esta pudesse ter sido prolatada. Este é justamente o “momento” em
que decisões são proferidas com base em
cognição superficial, que ficou superado.
Quando da prolação da sentença de mérito, o juiz ou tem plena convicção no sentido de que ao autor assiste (ou não) direito
ou de que o processo deve ser extinto sem
julgamento de mérito. A concessão de liminar anteriormente (ou a denegação),
como se afirmou acima, não se consubstancia em pressuposto lógico para a prolação de qualquer tipo de sentença.

De fato, proferida a sentença não há mais
motivo para processar e julgar o agravo de instrumento. A praxe nos tribunais é de solicitar ao
juiz processante informações acerca da prolação
da sentença para julgar prejudicado o recurso. E
a razão disso é muito lógica, pois a decisão liminar, seja em ação possessória, seja em qualquer
outro procedimento, é sempre proferida em juízo de cognição sumária, vale dizer, sem verticalização da prova, seja no primeiro ou no segundo
grau. De outro lado, a sentença é proferida no
juízo de certeza (cognição exauriente), após estabelecido o contraditório em que foram apreciadas todas as alegações e apresentados todos
os elementos probatórios trazidos em juízo. São,
portanto, planos processais diversos que não se
confundem.
Nesse sentido, transcrevo a esclarecedora
lição da processualista Teresa Arruda Alvim
Wambier, verbis:
A solução destes problemas depende exclusivamente de se saber se a matéria sobre a qual versa a decisão do recurso é
pressuposto lógico da possibilidade de decisão do mérito.
É por isso que me parece poder-se afirmar
que agravos que impugnem decisões concessivas ou não concessivas de medidas
urgentes, tanto antecipatórias de tutela
quanto cautelares, não devem ser julgados. Na verdade, todo o segmento recursal
derivado de decisões interlocutórias concessivas ou denegatórias de liminares cai
por terra, depois de proferida a sentença,
estando aí abrangidos também os embargos de declaração, o recurso especial e o
recurso extraordinário.
A prolação da sentença é o piparote que
derruba a primeira carta, que, caindo, faz
com que todas as outras que estão de pé,

nou a não incidência de imposto de renda sobre as
parcelas recebidas a título de conversão de licença-prêmio e férias não gozadas em abono pecuniário
e do abono constitucional de um terço de férias, e
esse mesmo efeito é produzido pela sentença de procedência do pedido, que não tem efeito suspensivo.
Rel. Teori Zavaski, DJ Data:06/06/2005 PG:00227

Prolatada a sentença, é esta que prevalece.
Até porque quando o Tribunal reformasse a decisão concessiva ou denegatória da
liminar o faria com base num universo de
dados constantes do processo até o momento em que a liminar foi concedida ou
denegada pelo juiz de primeiro grau, fase
esta que já terá sido ultrapassada. Não teria também, por isso, sentido falar-se na
prevalência desta decisão do Tribunal sobre a sentença.
Claro está que a providência poderá ser
pleiteada novamente no Tribunal, quando
da interposição da apelação, num outro
contexto, em que o Tribunal contará com
outro quadro para decidir, de que fará
parte a própria sentença. 9

9

Teresa Arruda Alvim Wambier, “Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios
de Impugnação às Decisões Judiciais” Editora Revista dos Tribunais, 2003, série aspectos polêmicos e
atuais dos recursos, v. 7, pág. 691.
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Tem-se, portanto, pelas razões descritas
nos tópicos anteriores, que tratando-se de ação
executiva lato sensu, o recurso contra a sentença
julga que procedente a tutela interdital deve ser
recebida no efeito meramente devolutivo, restando prejudicada qualquer outra decisão proferida em agravo de instrumento.

10 Conclusão
1. O fundamento a posse do indigenato não
são os fatos ocorridos no período pré-colombiano, mas sim se a comunidade indígena faz daquela área o seu habitat e o seu meio de sobrevivência, nos tempos atuais, independente de sua
condição de autóctone.
2. No sistema processual brasileiro a disputa
da posse de terra baseada no direito civil, quanto contraposta à posse do indigenato deverá —
invariavelmente — ser deferida liminarmente
ao demandante (não-índio) que demonstrar os
requisitos mínimos previstos no Código de processo civil, mesmo durante os procedimentos
preparatórios de demarcação.
3. A perícia antropológica e topográfica só
deve ser deferida em ação de natureza petitória
de reconhecimento de determinada área como
de ocupação tradicional pelas comunidade indígenas, pois visam reconhecimento de domínio da União, cuja discussão é vedada nas ações
possessórias (art. 923 do CPC e art. 1.210, §2º
do CC).
4. No caso das reintegratórias, por se tratar de obrigação específica, o juiz pode e deve
promover a imposição de multa por tempo de
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e
coisas e impedimento de atividade nociva (art.
461, §5º do CPC) para dar efetividade à ordem
judicial de desocupação, tendo em vista expressa disposição no art. 461-A, §3º do CPC.
5. O recurso contra a sentença julga procedente a tutela interdital possessória deve ser
recebido no efeito meramente devolutivo, tendo
em vista sua natureza executiva lato sensu, equiparável às tutelas antecipadas (art. 520, VII, do
206

CPC), no sentido de conceder um mínimo de
estabilidade fática e jurídica àquele que obteve
provimento favorável.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e do TRF
da 1ª Região é no sentido de que o agravo de
instrumento que defere ou indefere a tutela antecipada perde o objeto (rectius utilidade) após o
advento da sentença, tendo em vista sua cognição exauriente que ultrapassa a fase processual
em que foi apreciada a liminar (juízo sumário).
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Da rejeição liminar da demanda baseada na decadência ou na
prescrição — artigo 317, III, do Projeto de Lei do Senado n.166, de
2010
Juíza federal substituta Renata Mesquita Ribeiro Quadros

1

Introdução
O projeto de Lei n. 166/2010, que cuida do
novo Código de Processo Civil, surge em um
momento em que a sociedade cobra do Poder Judiciário maior agilidade e simplificação do processo, e o objetivo do projeto é exatamente alcançar estas metas, sem prejuízo do contraditório.
Aliás, na exposição de motivos redigida pela
Comissão de Juristas responsável pela elaboração do projeto do novo CPC, liderado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Fux,
indicam-se 5 objetivos precípuos, quais sejam: 1)
estabelecer 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) imprimir maior grau de organicidade ao
sistema, dando-lhe, assim, mais coesão.
No nosso entendimento, a elaboração de um
novo código seria desnecessária para alcance de
tais metas. O Código de Processo Civil em vigor,
com todas as alterações sofridas, vem atendendo
a estas exigências, e não se pode afirmar que o
número considerável de reformas ao seu texto
original o descaracterizou, pois nosso sistema
positivo funciona deste modo, isto é, as alterações acompanham os avanços e as mudanças
sociais, sem que se possa apontar contradições
em seu texto ou inconsistências graves. Novas
reformas poderiam ser feitas acompanhando
gradualmente as demandas que a prática processual fosse apontando como essenciais.
A comissão de juristas responsável pela elaboração do novo CPC dividiu entre si os livros e

os temas do novo código e tal conduta, a nosso
ver, ocasionou algumas inconsistências, como
a que se nota da leitura do artigo 317, III, em
confronto com o artigo 110, parágrafo único,
conforme veremos a seguir.
O risco da elaboração de novos códigos é a
insegurança jurídica que isto pode acarretar aos
operadores de direito e à sociedade, até que se
atinja certo nível de maturidade com revisão
dos pontos contraditórios e obscuros.
Neste ponto, a mudança gradual e sistemática dos códigos já em vigor nos parece ser medida mais acertada, pois afasta esta insegurança,
demonstrando a maturidade de um sistema que
é capaz de atualizar suas normas, sem necessariamente revogar todo compilado legal então
vigente.

2

Da rejeição liminar da demanda
baseada na decadência ou na
prescrição — artigo 317, III
Reza o art. 317, III, que Independentemente
de citação do réu, o juiz rejeitará liminarmente
a demanda se: (...) III – verificar, desde logo, a
decadência ou a prescrição.
Da leitura desta norma, percebemos o vetor
de agilidade que se quis imprimir ao processo,
evitando-se o processamento de demandas inúteis. Assim, o magistrado analisará se a demanda não teria sido já fulminada pela decadência
ou pela prescrição e de plano, mesmo sem contraditório, rejeitaria a demanda liminarmente.
O art. 316, ao qual nos remete o parágrafo
2º do art. 317, esclarece que indeferida a petição
inicial, o autor poderá apelar, facultando ao juiz,
no prazo de 48 horas, reformar sua decisão. Não
sendo reformada a decisão, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Identifica-se
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aqui metodologia semelhante à do art. 285-A do
CPC em vigor.
Desta forma, transfere-se o contraditório
para a fase recursal apenas na hipótese de irresignação da parte autora, em que se contesta
a ocorrência de prescrição ou de decadência.
Facultando-se, ainda, ao próprio juiz reformar
seu posicionamento anterior, dando-lhe nova
oportunidade de manifestação.
Na sistemática atual, o CPC autoriza procedimento semelhante ao acima. O art. 295, IV,
estabelece que a petição inicial será indeferida
quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição. E o art. 269, IV, fixa que o
processo será extinto com resolução do mérito
quando o juiz pronunciar a decadência ou a
prescrição. O art. 296 autoriza a reforma da decisão, pelo magistrado prolator da sentença, em
caso de apelação, no prazo de 48 horas.
A alteração sugerida pelo novo CPC é válida, pois agiliza o contraditório antes mesmo da
remessa do processo ao Tribunal, tão-somente
quando a parte autora não se conforma com a
decretação da decadência/prescrição.

3

Do contraditório antes da declaração
de ordem pública — art. 110, parágrafo
único
O artigo 110 do projeto do novo CPC estabelece que o juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa das partes. Por sua vez, seu parágrafo
único determina que as partes deverão ser previamente ouvidas a respeito das matérias de que
deve o juiz conhecer de ofício.
Pois bem, o juiz pode pronunciar a decadência e a prescrição de ofício, enquadrando-se tal situação na hipótese legal acima. Desse
modo, em observância a determinação da norma acima, deveria o magistrado, antes de decretar a decadência/prescrição, estabelecer um
contraditório prévio.
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Como se daria este contraditório? Deveria o
juiz citar o réu, sem qualquer menção à possibilidade de reconhecimento da decadência/prescrição? Ou este contraditório prévio seria apenas no que se refere à decadência/prescrição?
O juiz, neste caso, citaria a parte ré aventando a
possibilidade de decadência/prescrição, ou seja,
já antecipando seu posicionamento?
Qual o objetivo desta norma? Neste ponto
se privilegiou a segurança jurídica, evitando-se
que o magistrado extinguisse precipitadamente
a ação, sobretudo se estivesse equivocado quanto à ocorrência da decadência/prescrição.

4

Do conflito entre normas — art. 110,
parágrafo único, x art. 317, III
É nítida a contradição entre os artigos acima
analisados. De um lado o art. 317, III, autoriza a
rejeição liminar da demanda em caso de decadência/prescrição, de outro o art. 110, parágrafo
único, determina que se instaure um contraditório prévio antes desta decretação. Como afinal
deverá proceder o magistrado?
Inconsistências como esta acarretam insegurança jurídica ao cidadão e aos operadores do
direito e devem ser corrigidas pelos juristas encarregados da elaboração do novo CPC.
A nosso ver, a sistemática do art. 317, III,
c/c art. 316 é a mais acertada porque não exclui
o contraditório apenas o coloca em momento
posterior, facultando-se ainda ao juiz a reforma de sua sentença, em caso de recurso, ocasião
em que ponderará os argumentos trazidos pela
parte autora, podendo mesmo se convencer e
corrigir seu equívoco. Nesta hipótese privilegia-se a agilidade processual, sem descuidar-se do
contraditório e da segurança.
5

Conclusão
O Código de Processo Civil em vigor (Lei
n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973), com todas
as reformas e alterações que sofreu, tem servido
bem a sociedade. Evidentemente, novas modificações poderiam ser feitas a fim de agilizar o
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processo, diminuindo o numero de recursos (e
de hipóteses recursais), conferindo mais poder
ao juiz de primeiro grau, favorecer a colaboração das partes, atenuar o formalismo privilegiando-se o alcance da finalidade, enfim modernizando o CPC para que espelhasse os reclames
da sociedade contemporânea.
A elaboração de um novo CPC acarreta certa apreensão no meio jurídico, sobretudo quando verificamos a existência de contradições em
seu texto, deixando o operador do direito sem
saber ao certo que procedimento adotar, a
exemplo dos artigos acima analisados.

6

Referências bibliográficas

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. Almedina, Coimbra,
2000.
DINAMARCO, Candido. Instituições de direito Processual Civil, v. 1, 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

209

Liquidação, execução e cumprimento da tutela coletiva referente
aos direitos individuais homogêneos: uma análise a partir do direito
posto e do direito projetado
Juiz federal substituto Roberto Luis Luchi Demo
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Resumo
Trata-se de trabalho que aborda os principais aspectos da liquidação, cumprimento e
execução da tutela coletiva referente aos direitos individuais homogêneos a partir da atual legislação que compõe o subsistema de processo
coletivo brasileiro, a fim de verificar sua adequação ou eventual deficiência. A partir dessa
abordagem, a atual legislação é então cotejada
com a legislação projetada, analisando-se, sob a
perspectiva da necessária efetividade da tutela
executiva relacionada aos direitos individuais
homogêneos, as mudanças propostas em projeto-de-lei que dá nova disciplina à ação civil pública, o qual, como previsto no II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais
acessível, ágil e efetivo, foi encaminhado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional

em 29 de abril de 2009 e se encontra atualmente
na Câmara dos Deputados.

Palavras-chave
processo coletivo – liquidação – cumprimento – execução – direitos individuais homogêneos – Projeto-de-lei 5.139/2009
1

Prolegômenos
A tutela dos direitos coletivos, aí compreendidos os direitos difusos, coletivos stricto sensu
e individuais homogêneos, é uma das mais importantes questões relacionadas ao acesso à justiça1 no atual estado do processo civil, mormente quando se considera a relativa incapacidade
de o processo civil tradicional, baseado numa
concepção individualista e regulado basicamente pelo Código de Processo Civil de 1973, viabilizar uma resposta adequada aos conflitos inerentes a uma sociedade de massa e globalizada2,
a despeito das diversas reformas legislativas por
que tem passado nas últimas décadas. Daí, a necessidade de adequar o processo civil brasileiro às exigências dos tempos modernos, no que
se refere ao tratamento molecular dos litígios,

Na doutrina de Mauro Cappelletti e Bryant Garth,
a tutela dos direitos coletivos está abrangida pela
segunda e terceira ondas renovatórias. A propósito, vide CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant.
Acesso à Justiça, Sérgio Antonio Fabris Editor: Porto
Alegre, 1988, p. 31
2
Como salientado por Adroaldo Furtado Fabrício,
“Os mais importantes e desafiadores problemas que
se propõem ao jurista de nossos dias decorrem da
massificação” (“As novas necessidades do processo
civil e os poderes do juiz”, in Revista de Direito do
Consumidor, RT/Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, vol. 7, julho-setembro de 1993,
p. 30.
1
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evitando destarte o processamento de inúmeros
processos individuais repetitivos ou atomizados
que assoberbam, às centenas, milhares e até milhões, o Poder Judiciário e comprometem a qualidade e a celeridade da prestação jurisdicional,
realidade fenomênica que não pode ser olvidada
para o aperfeiçoamento do sistema e não foi olvidada no anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, que criou o incidente de resolução
de demandas repetitivas3.
O subsistema de processo coletivo brasileiro é composto basicamente pela Lei da Ação
Popular - LAP (Lei 4.717/65), Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), Lei da

3

O anteprojeto do Novo Código de Processo Civil,
elaborado pela Comissão de Juristas sob a presidência do Ministro Luiz Fux e relatoria de Teresa Arruda Alvim Wambier, foi entregue ao Presidente do
Senado Federal no dia 08 de junho de 2010 e prevê,
consoante sua exposição de motivos, o “incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma
questão de direito, que estejam ainda no primeiro
grau de jurisdição, para decisão conjunta. O incidente de resolução de demandas repetitivas é admissível
quando identificada, em primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar multiplicação expressiva
de demandas e o correlato risco da coexistência de
decisões conflitantes. É instaurado perante o Tribunal local, por iniciativa do juiz, do MP, das partes, da Defensoria Pública ou pelo próprio Relator.
O juízo de admissibilidade e de mérito caberão ao
tribunal pleno ou ao órgão especial, onde houver, e
a extensão da eficácia da decisão acerca da tese jurídica limita-se à área de competência territorial do
tribunal, salvo decisão em contrário do STF ou dos
Tribunais superiores, pleiteada pelas partes, interessados, MP ou Defensoria Pública. Há a possibilidade
de intervenção de amici curiae. O incidente deve ser
julgado no prazo de seis meses, tendo preferência sobre os demais feitos, salvo os que envolvam réu preso
ou pedido de habeas corpus. O recurso especial e o
recurso extraordinário, eventualmente interpostos
da decisão do incidente, têm efeito suspensivo e se
considera presumida a repercussão geral, de questão
constitucional eventualmente discutida. Enfim, não
observada a tese firmada, caberá reclamação ao tribunal competente.” (in http://www.senado.gov.br/
sf/senado/novocpc/pdf/anteprojeto.pdf, acesso em
24 de junho de 2010)

Ação Civil Pública - LACP (Lei 7.347/85) 4,
Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei
8.078/90), nova Lei do Mandado de Segurança
- LMS (Lei 12.016/2009)5, bem assim, consoante
alguns doutrinadores, pela Lei da Ação Direta
de Constitucionalidade e da Ação Declaratória
de Constitucionalidade - LADC (Lei 9.868/99)
e Lei da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - LADPF (Lei 9.882/99),
aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil6. Alguns dos instrumentos processu-

A ação civil pública está prevista também em diversas
outras leis, v.g., Lei 7.853/89 para a defesa de direitos
e interesses de pessoas portadoras de deficiência, Lei
7.913/89 referente a danos causados a investidores
no mercado de valores mobiliários, Lei 8.069/90 referente às crianças e aos adolescentes, Lei 10.741/2003
referente às pessoas idosas e Lei 11.340/2006 referente à violência doméstica e familiar contra a mulher,
sendo regulada entretanto pela Lei 7.347/85, salvo
eventuais normas específicas previstas nestas leis.
5
A Lei 12.016/2009 é aplicável não só ao mandado de
segurança coletivo como também ao mandado de injunção coletivo, pois, como já tivemos oportunidade
de enfatizar, “o mandado de injunção pode ser impetrado por qualquer pessoa cujo exercício de direito,
liberdade ou prerrogativa constitucional esteja inviabilizado por conta da inércia legiferante, admitindo-se inclusive o mandado de injunção coletivo, por
aplicação analógica do art. 5o, LXX, da CF, a exemplo
da impetração por sindicato em favor de seus membros ou associados” (in As “medidas provisórias” do
Poder Judiciário. O novíssimo perfil constitucional do
mandado de injunção a partir da histórica sessão plenária do Supremo Tribunal Federal em 7 de junho de
2006, Revista CEJ - Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal nº 35, de dezembro de
2006, pp. 36).
6
“Deve assim ser reconhecida a existência de um sistema único coletivo, ou seja, os diversos textos legais
formam todo um sistema interligado. Havendo a
lacuna ou ausência de disciplina normativa em um
texto legal, aplica-se a norma de outra lei pertencente ao sistema único coletivo, somente podendo ser
invocado o Código de Processo Civil na ausência de
qualquer disciplina específica ou caso haja expressa
previsão legal” (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel e
FAVRETO, Rogério, Anotações sobre o projeto da
nova lei da ação civil pública: principais inovações,
Revista de Processo n. 176, outubro de 2009, p. 176)
4
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ais previstos nestas leis visam à tutela exclusiva
dos direitos transindividuais, especialmente os
difusos, como a ação popular e a ação de improbidade administrativa. Outras ações servem
tanto à defesa dos direitos transindividuais (difusos e coletivos stricto sensu) como daqueles
individuais homogêneos, a exemplo da ação civil pública, do mandado de segurança coletivo e
da ação civil coletiva. Já as ações que traduzem
o controle concentrado de constitucionalidade,
além de tutelarem diretamente a ordem jurídica, tutelam indiretamente direitos individuais
homogêneos, em virtude da eficácia vinculante
das decisões7.
Nesse contexto em que as modificações legislativas ganham destaque, a fim de viabilizar
mais um passo rumo à necessária efetividade da
prestação jurisdicional relacionada particularmente à massificação e aos direitos individuais
homogêneos, é que surgiu, no âmbito do subsistema de processo coletivo, o Código Modelo de
Processos Coletivos para Ibero-América aprovado pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Processual em 28 de outubro de 2004 e os
anteprojetos brasileiros de Código de Processo
Coletivo de Antonio Gidi (que inclusive foi o
idealizador e um dos relatores do referido Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América), da Universidade de São Paulo - USP
(coordenado por Ada Pellegrini Grinover e que
teve também a contribuição do Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP) e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ
em conjunto com a Universidade Estácio de Sá
– Unesa (coordenado por Aluisio Gonçalves de
Castro Mendes)8.

Nesse sentido: ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro. Um novo ramo do
direito processual, Saraiva, 2003, p. 157.
8
Vale salientar que algumas normas inovadoras trazidas pelo Código Modelo de Processos Coletivos
para Ibero-América e pelos anteprojetos brasileiros
de Código de Processo Coletivo, vão paulatinamente deixando o plano teórico para ganhar espaço no
7
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Do mesmo modo, o II Pacto Republicano de
Estado���������������������������������������
por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo9, no seu item 3 (“Acesso universal à Justiça”), subitem 3.2 (“Revisão da Lei
da Ação Civil Pública, de forma a instituir um
Sistema Único Coletivo que priorize e discipline a ação coletiva para tutela de interesses ou
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, objetivando a racionalização do processo e julgamento dos conflitos de massa”), está
sendo concretizado por intermédio do Projeto-de-lei 5.139/2009, que “disciplina a ação civil
pública para a tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos e dá outras
providências”, o qual foi encaminhado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional em 29 de abril de 2009 e incorpora, ainda
que modestamente, algumas normas inovadoras
trazidas pelo Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América e pelos anteprojetos
brasileiros de Código de Processo Coletivo. So-

mundo da realidade. Assim é que o art. 37, parágrafo
único, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), utilizou o conceito jurídico indeterminado da “representatividade adequada” para autorizar a dispensa
do requisito da pré-constituição de associação na
análise da sua legitimidade ativa para a demanda coletiva na defesa dos direitos transindividuais da mulher, muito embora, no Código Modelo de Processos
Coletivos para Ibero-América e nos anteprojetos
brasileiros de Código de Processo Coletivo, a “representatividade adequada” traduza um plus na análise
da legitimidade ativa, como se infere, por exemplo,
do art. 20, I, do anteprojeto de Código de Processo
Coletivo da USP, verbis: “São legitimados concorrentemente à ação coletiva ativa: I - qualquer pessoa
física, para a defesa dos interesses ou direitos difusos,
desde que o juiz reconheça sua representatividade
adequada, demonstrada por dados como: a) a credibilidade, capacidade e experiência do legitimado; b)
seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos
interesses ou direitos difusos e coletivos; c) sua conduta em eventuais processos coletivos em que tenha
atuado”
9
Assinado pelos Presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo
Tribunal Federal em maio de 2009
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bre este projeto-de-lei, vale salientar também
que “com a proposta, a futura Lei da Ação Civil Pública passará a ser a norma disciplinadora
de todo o sistema único coletivo, atuando como
regra geral e, salvo regra específica em outros
diplomas (Lei da Ação Popular, Lei de Improbidade Administrativa, Lei do Mandado de Segurança) terá aplicação ampla de forma integradora e sistemática”10, o que se justifica no fato de
esta ser a ação por excelência para a tutela dos
direitos coletivos.
De outra parte, a prestação jurisdicional não
se esgota com a definição do direito aplicável,
ou seja, não se esgota simplesmente com a prolação da sentença e seu trânsito em julgado, mas
abrange também e principalmente a concretização do comando sentencial no mundo dos fatos, que se realiza por meio de atos executivos,
salvo na hipótese de cumprimento espontâneo
da obrigação pelo réu. Daí, a liquidação e o
cumprimento/execução referente ao processo
coletivo também devem ser efetivos, o que pressupõe a adequação das normas que regulamentam estes institutos. Assim, este trabalho propõe
uma breve análise da atual legislação sobre a
liquidação e o cumprimento/execução no âmbito do processo coletivo referente aos direitos
individuais homogêneos, a fim de verificar sua
adequação ou eventual deficiência a ser cotejada com a legislação projetada sobre o assunto,
especialmente no Projeto-de-lei 5.139/2009, o
qual, embora tenha sido rejeitado na Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados em 17 de março de 2010,
está pendente de recurso no Plenário daquela
casa, merecendo por isso mesmo ser mantido o
debate para conseqüente aprimoramento científico destes institutos no direito processual coletivo brasileiro.

2

Regras gerais aplicáveis a liquidação e
cumprimento/execução de sentença
referente aos direitos individuais
homogêneos
Antes de tudo, é de se frisar que a referência às normas do Projeto-de-lei 5.139/2009 é
feita, neste trabalho, levando em consideração
sua redação original, ou seja, conforme a versão apresentada pelo Presidente da República ao
Congresso Nacional. Desse modo, pode haver e
há mesmo algumas mudanças de redação e de
numeração dos artigos e parágrafos em relação
à versão atual, o que, entretanto, não prejudica a
compreensão do assunto nem o debate, até porque todas as normas aqui mencionadas foram
mantidas no substitutivo final apresentado pelo
deputado Antônio Carlos Biscaia.
Pois bem. Como salientado por Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier,
“é bastante complexa a regulação de mecanismos adequados a tutelar, eficazmente, todas
as categorias de direitos coletivos (em sentido
amplo). Não bastasse, dentro desta categoria
incluem-se direitos de variadas naturezas e magnitudes, relacionados ao ambiente, ao consumo,
à saúde pública etc. Obviamente, a liquidação da
sentença coletiva será realizada em consonância com as características e peculiaridades de
cada um dos direitos lesados”11. Ademais, uma
mesma sentença coletiva pode abranger direitos
difusos ou coletivos stricto sensu conjuntamente com direitos individuais homogêneos, como
no exemplo citado por Guadalupe Louro Turos
Couto e consubstanciado em uma ação civil pública que tenha como causa de pedir o resgate
de 50 trabalhadores submetidos a condições
análogas a de escravo, a qual pode abranger
condenação na obrigação de não submeter mais

11

10

GOMES JUNIOR, Luiz Manoel e FAVRETO, Rogério, Anotações sobre o projeto da nova lei da ação civil pública: principais inovações, Revista de Processo
176, outubro de 2009, p. 180.

Anotações sobre a liquidação e a execução das sentenças coletivas, in Direito processual coletivo e o
anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. GRINOVER, Ada Pellegrini, MENDES, Aluisio
Gonçalves de Castro e WATANABE, Kazuo (coords), RT: São Paulo, 2007, p. 261.
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trabalhadores a condições análogas a de escravo sob pena de multa ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (direito difuso) e na obrigação de
pagar as verbas rescisórias dos 50 trabalhadores
resgatados (direitos individuais homogêneos)12.
Isso não impede, entretanto, que se reconheçam
regras gerais aplicáveis à liquidação e ao cumprimento/execução referentes, de um lado, aos
direitos ou interesses difusos e coletivos stricto
sensu e, de outro lado, aos direitos individuais
homogêneos que representam os processos repetitivos ou de massa e são o foco deste trabalho.
Analisemos então os direitos individuais
homogêneos, em relação aos quais a atual legislação determina que a sentença de procedência
proferida na ação civil pública e na ação civil
coletiva fixará apenas a responsabilidade do réu
pelos danos causados, ou seja, será sempre genérica (art. 95 do CDC) e beneficiará as vítimas
e seus sucessores (art. 103, §3º, do CDC). O direito projetado, por sua vez, autoriza e inclusive prefere a sentença líquida, em detrimento da
sentença genérica, como se infere do art. 29 do
projeto-de-lei: “Não sendo possível a prolação
de sentença condenatória líquida, a condenação
poderá ser genérica, fixando a responsabilidade
do demandado pelos danos causados e o dever
de indenizar”, o que significa um avanço significativo na perspectiva do acesso à justiça e da
satisfação do direito material tutelado, na medida em que dispensa assim a execução coletiva
- bastante demorada, às vezes, mercê da situação peculiar de cada beneficiário a ser analisada para definição do dano - como as execuções
individuais - que muitas vezes, devido ao custo
ou à complexidade, sequer são propostas pelas
vítimas - para a efetivação do direito reconhecido na sentença.

A liquidação da sentença condenatória
genérica proferida em ação civil pública ou
ação civil coletiva, que abrange o cui debeatur
(quem é o titular do direito) e o quantum debeatur (montante da prestação devida), é feita nos
termos do art. 475-A e seguintes do CPC, dada
a ausência de norma específica no subsistema
de processo coletivo, a qual, diga-se de passagem, é mesmo desnecessária. Como, de regra,
há necessidade de alegar e provar fatos novos, a
liquidação será por artigos (art. 475-E do CPC).
Esse regime é mantido no projeto-de-lei, o qual
estabelece esses fatos novos, no seu art. 42,
como sendo o dano pessoal, o nexo de causalidade e o montante da indenização. Por exemplo,
na liquidação de sentença coletiva que condene
uma empresa a indenizar as despesas médicas
de pessoas que consumiram um determinado
medicamento, o liquidante há de comprovar que
consumiu referido medicamento13 bem assim as
despesas médicas daí decorrentes.
Pode acontecer, no âmbito da liquidação:
[i] sua extinção sem resolução de mérito; [ii] a
improcedência do pedido, quando, por exemplo,
não restar comprovado o nexo de causalidade;
[iii] a liquidação de “valor zero”, quando se
verificar que nenhum valor é devido concretamente ao beneficiário; e [iv] a procedência do
pedido com a determinação do valor devido. Na
primeira hipótese (extinção sem resolução de
mérito), a liquidação é extinta, podendo porém
ser renovada. Nas hipóteses de improcedência do pedido e de “valor zero”, a liquidação é
extinta definitivamente, de modo que o cumprimento/execução da sentença tem seu curso
trancado. Somente na última hipótese, qual seja,

13

12
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A efetividade da liquidação e da execução da tutela
jurisdicional coletiva na área trabalhista e o Código
Brasileiro de Processos Coletivos, in Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de
Processos Coletivos (...), p. 297.

Ou seja, deverá comprovar sua legitimidade para
a liquidação, pois como ensina Luiz Rodrigues
Wambier, “a prova da condição de legitimado para
a liquidação constituirá parte do próprio mérito do
processo” (in Liquidação da sentença civil individual e coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª
edição, 2010).
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procedência da liquidação, é que se avança para
o cumprimento/execução da sentença.
Neste último caso, após a liquidação julgada procedente com a determinação do valor
devido, em se tratando de obrigação de pagar
quantia certa, o cumprimento da sentença far-se-á por execução. Assim, se o devedor for particular, a execução far-se-á nos termos do art.
475-I e seguintes do CPC; se o devedor for a
Fazenda Pública, aplica-se o procedimento previsto no art. 730 do CPC.
Há situações em que a liquidação da sentença coletiva depende apenas de cálculo aritmético, a exemplo do que ocorre nas ações revisionais previdenciárias, em que não há controvérsia
sobre a titularidade do benefício previdenciário
e, com base no histórico de créditos que pode
ser obtido pelo interessado em qualquer agência
da Previdência Social, é possível o beneficiário
calcular o valor da condenação. Neste caso não
haverá necessidade de liquidação propriamente
dita, cabendo ao credor lançar mão diretamente
da execução, nos termos do art. 475-B do CPC,
o que já ocorria na prática desde a modificação
do art. 604 do CPC pela Lei 8.898/94. Assim,
o art. 43 do projeto-de-lei, que dispõe expressamente neste sentido, nada tem de inovador,
embora se lhe reconheça o mérito de evitar qualquer dúvida sobre a questão.
Por sua vez, o art. 27, §4º, do projeto-de-lei
apresenta uma novidade ao prever que “Quando o valor dos danos individuais sofridos pelos
membros do grupo forem uniformes, prevalecentemente uniformes ou puderem ser reduzidos a uma fórmula matemática, a sentença do
processo coletivo indicará esses valores, ou a
fórmula de cálculo da indenização individual e
determinará que o réu promova, no prazo que fixar, o pagamento do valor respectivo a cada um
dos membros do grupo”. Essa possibilidade de o
juiz, na sentença condenatória, fixar o valor devido às vítimas (ou seja, proferir uma sentença
que não seja genérica) e determinar o respectivo
pagamento diretamente, vale dizer, “de ofício e

independentemente de execução, valendo-se da
imposição de multa e de outras medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias” (art. 26 do projeto-de-lei), é uma inovação bastante alvissareira
para a célere efetivação no mundo dos fatos do
direito reconhecido na sentença, dado que evita
a propositura de execuções multitudinárias, as
quais inviabilizam o próprio serviço judiciário14.
Oportuno destacar, neste passo, que embora
a sobredita regra consubstancie uma novidade
em termos de legislação, não se trata de novidade
na prática forense. Muito pelo contrário. Algumas sentenças judiciais proferidas em ação civil
pública ou ação civil coletiva já determinam que
o réu promova o pagamento do valor devido a
cada vítima em certo prazo, independentemente de execução. A propósito, analisando recurso
especial contra sentença proferida em ação civil
pública que, reconhecendo direito a diferenças de
correção monetária provenientes de planos econômicos nos valores depositados em caderneta
de poupança, determinou à instituição financeira
que depositasse os valores da condenação independentemente do ajuizamento de processo de
execução individual, o STJ considerou que esse
procedimento não é vedado pela legislação atual,
assentando que “mesmo sendo incontroverso que
os consumidores possam propor execução individualmente, não se pode concluir que seja vedado
ao juízo determinar que o banco devedor efetue
o depósito das diferenças de correção monetária
nas contas de seus clientes. Explica ser contraditório imaginar o fato de alguém ter seu direito
reconhecido, mas haver impossibilidade de determinação da satisfação desse direito”15. Por-

“O membro do grupo que divergir quanto ao valor da indenização individual ou à fórmula para seu
cálculo, estabelecidos na liquidação da sentença do
processo coletivo, poderá propor ação individual de
liquidação, no prazo de um ano, contado do trânsito em julgado da sentença proferida no processo
coletivo” (art. 27, §5º, do Projeto-de-lei).
15
STJ, RESP 767.741, SIDNEI BENETI, J 15.12.2009, Informativo STJ n. 420, de 14 a 18 de dezembro de 2009.
14
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tanto, a inovação legislativa vem para espancar
qualquer dúvida sobre a legitimidade dessa boa
prática jurisdicional.
De outra parte, na ação que tenha por objeto obrigação de fazer ou não fazer, cuja sentença
se caracteriza como executiva lato sensu, após
eventual liquidação aplica-se o art. 84 do CDC e
o art. 461 do CPC - artigo este que, é sempre bom
lembrar, foi praticamente copiado daquele pela
Lei 8.952/94 -, segundo os quais o juiz concederá
a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento, sendo que a
conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou
se impossível a tutela específica ou a obtenção do
resultado prático correspondente. Aí se privilegia
a maior coincidência possível entre a prestação
devida e a prestação jurisdicional, coincidência
esta que tem seu grau elevado ainda mais no projeto-de-lei, que inova para efeito de só permitir a
conversão em perdas e danos na hipótese de inviabilidade da tutela específica ou da obtenção
do resultado prático correspondente (art. 24, §1º).
Para a tutela específica ou para a obtenção
do resultado prático equivalente, poderá o juiz
impor multa diária ao réu, independente de pedido do autor, bem assim determinar as medidas
necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra,
impedimento de atividade nociva, requisição de
força policial e outros. Importante destacar, neste passo, que a impossibilidade de celebrar transação na ação coletiva versando direito indisponível não impede que, nas ações que tenham por
objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, seja ajustado com o réu o modo de
cumprir a prestação exigida, regra que é positivada no art. 19, §3º, do projeto-de-lei.
No seu turno, para a ação que tenha por objeto a entrega de coisa, cuja sentença também se
caracteriza como executiva lato sensu, há de ser
observado o art. 461-A do Código de Processo
Civil, em virtude da ausência de norma especí216

fica no subsistema de processo coletivo. O projeto-de-lei praticamente mantém esse regime no
seu art. 24, com a alteração acima mencionada
em relação à conversão em perdas e danos.
Em regra aplicável a todas as modalidades
de obrigação, o projeto-de-lei estabelece que
“para fiscalizar os atos de liquidação e cumprimento da sentença do processo coletivo, poderá
o juiz nomear pessoa qualificada, que terá acesso irrestrito ao banco de dados e à documentação necessária ao desempenho da função” (art.
27, §2º). Essa norma permite uma maior efetividade à tutela coletiva, na medida em que o juiz
muita vez não detém conhecimento técnico nem
tempo necessário para exercer essa fiscalização,
cuja complexidade inerente ao processo coletivo é acentuada quando se trata de direitos individuais homogêneos, podendo então se louvar
em pessoa qualificada para esse fim.

3

Legitimidade ativa
A liquidação e o cumprimento/execução da
sentença genérica podem ser promovidos, mediante ação de cumprimento, individualmente
pela vítima e seus sucessores ou coletivamente pelo autor da ação coletiva ou outros legitimados coletivos (art. 97 do CDC). Essa regra é
mantida no art. 36 do projeto-de-lei.
Se as vítimas ou seus sucessores forem autores de ações individuais, devem requerer
a suspensão destas no prazo de trinta dias, a
contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva, sob pena de a sentença de procedência nesta ação coletiva não as beneficiar (art.
104 do CDC). Em se tratando de mandado de
segurança coletivo, há regra específica determinando que “os efeitos da coisa julgada não
beneficiarão o impetrante a título individual se
não requerer a desistência de seu mandado de
segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva”(art. 22, §1º, da LMS). Essa regra
específica se justifica diante da natureza estreita do mandado de segurança, que não serve de
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sucedâneo de ação de cobrança, nos termos das
Súmulas 269 e 271 do STF.
No ponto, o direito projetado impõe ao réu,
na ação individual, o dever de informar ao juízo
sobre a existência da demanda coletiva, a partir de quando a ação individual fica automaticamente suspensa16 até a prolação da sentença
na ação coletiva, facultado ao autor, no caso de
procedência desta e decorrido o prazo concedido ao réu para cumprimento da sentença, requerer a conversão da ação individual em liquidação provisória ou em cumprimento provisório
da sentença do processo coletivo (art. 37 do
projeto-de-lei). Do mesmo dispositivo, infere-se também que em caso de improcedência do
pedido na ação coletiva, a ação individual será
extinta, salvo se a referida improcedência decorrer de insuficiência de provas. Assim, a sentença coletiva no direito projetado somente não beneficiará a vítima ou seus sucessores que forem
autores de ações individuais, se eles exercerem
expressamente o direito de exclusão em relação
ao processo coletivo, que está previsto no art.
13 do projeto-de-lei e pode ser exercido até a
prolação da sentença na ação coletiva, situação
em que sua ação individual terá normal prosseguimento após a mencionada sentença. Nessa
hipótese de exercício do direito de exclusão, a
sentença coletiva no direito projetado também
não prejudicará a vítima ou seus sucessores.
De se mencionar também que, por força do
art. 16 da LACP, alterado pela Lei 9.494/97, e
do art. 2º-A da Lei 9.494/97, incluído pela MP
2.180-35/2001, a sentença de procedência na
ação coletiva somente beneficia as vítimas e
seus sucessores com domicílio nos limites geográficos da competência territorial do órgão
prolator. Essa limitação da eficácia subjetiva da
sentença proferida em processo coletivo, muito

16

Essa suspensão é medida bastante promissora a fim
de diminuir o número de processos em tramitação
na Justiça, que poderá então imprimir maior celeridade a outros processos.

criticada pela doutrina, é extinta no direito projetado, a prever que “A sentença no processo
coletivo fará coisa julgada erga omnes, independentemente da competência territorial do órgão prolator ou do domicílio dos interessados”
(art. 32 do projeto-de-lei). Trata-se de inovação
que, conjugada com a simplificação das regras
de competência para o processo de conhecimento (arts. 4º e 5º do projeto-de-lei), racionaliza e
potencializa a efetividade da prestação jurisdicional referente aos direitos individuais homogêneos e privilegia os princípios da isonomia e
da segurança jurídica.
O cumprimento da sentença genérica promovido individualmente pela vítima e seus
sucessores far-se-á “com a apresentação de
certidão da sentença genérica perante o Juízo
competente, ensejando a este uma cognição suficiente para chegar-se a provimento constitutivo integrativo da sentença genérica, permitindo-lhe, pois, a execução”.17
Sobre a possibilidade de o autor da ação coletiva ou outros legitimados coletivos atuarem
como substitutos processuais no cumprimento
da sentença referente a direitos individuais homogêneos, como bem salientado por Guadalupe
Louro Turos Couto, “apesar de parte da doutrina
ainda ser resistente à legitimidade de o Ministério Público e de as associações (entre as quais se
enquadram os sindicatos), na qualidade de entes
coletivos, iniciarem as liquidações em defesa
dos interesses individuais, a maior parte da doutrina parece admiti-la”18. O mesmo se pode dizer
na perspectiva da jurisprudência, especialmente a partir do julgamento do RE 213.111 pelo
Plenário do STF, quando ficou vencido o entendimento de que esses legitimados coletivos (no
caso, tratava-se de sindicato) somente poderiam
atuar no cumprimento da sentença em regime de
representação processual, ou seja, sem a titulari-

VENTURI, Elton. Execução da tutela coletiva, São
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 136.
18
Op. cit., p. 304.
17
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dade do direito de ação e necessitando, por isso
mesmo, de autorização dos substituídos19. No
mesmo sentido, a Corte Especial do STJ já assentou que “os sindicatos agem na qualidade de
substitutos processuais quer na fase de conhecimento, quer na fase de liquidação e execução
das ações em que se discute direitos coletivos e
individuais homogêneos de seus filiados”20.
Na linha da doutrina e jurisprudência dominantes, o projeto-de-lei estabelece como
um dos princípios do processo civil coletivo a
“preferência da execução coletiva” (art. 3º, IX),
salientando que “sempre que possível, a liquidação e a execução serão coletivas, sendo promovidas por qualquer dos legitimados à ação
coletiva, pelas vítimas ou por seus sucessores”
(art. 40, parágrafo único). Ou seja, o projeto-de-lei admite expressamente a possibilidade de liquidação e execução em regime de substituição
processual pelo autor da ação coletiva ou qualquer outro legitimado coletivo, valendo ressaltar que o autor coletivo que promoveu a ação
de conhecimento tem sempre preferência sobre
os demais legitimados coletivos para a liquidação e cumprimento/execução da sentença. Isso

vale também para o Ministério Público, ou seja,
naquelas hipóteses envolvendo direitos individuais homogêneos nas quais o parquet tem legitimidade para ajuizar ação civil pública - tema
controvertido na doutrina e na jurisprudência,
que desborda do escopo deste trabalho21 -, terá
também legitimidade para promover sua liquidação e execução coletiva22.
Para efeito de resguardar o direito de cada
beneficiário e emprestar celeridade à satisfação
do crédito na execução coletiva, o projeto-de-lei
determina, no seu art. 44, que “os valores destinados ao pagamento das indenizações individuais
serão depositados, preferencialmente, em instituição bancária oficial, abrindo-se conta remunerada e individualizada para cada beneficiário,
regendo-se os respectivos saques pelas normas
aplicáveis aos depósitos bancários” e “será determinado ao réu, além da ampla divulgação nos
meios de comunicação, a comprovação da realização dos depósitos individuais e a notificação
aos beneficiários com endereço conhecido”.
4 Competência
No que se refere à competência para a liquidação e execução/cumprimento da sentença pro-

O acórdão está assim ementado: “PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E
INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo
8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em
juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais
dos integrantes da categoria que representam. Essa
legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a
liquidação e a execução dos créditos reconhecidos
aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese
de substituição processual, é desnecessária qualquer
autorização dos substituídos. Recurso conhecido
e provido.” (STF, RE 193503, Relator p/ Acórdão:
Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2006, DJ 24-08-2007).
20
EREsp 1082891, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
06/05/2009, DJe 21/05/2009.

21

19
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Vale aqui registrar que já tivemos oportunidade de
abordar este tema, ainda que de forma superficial,
em artigo doutrinário intitulado A legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em matéria previdenciária, Revista IOB Trabalhista e Previdenciária n. 233, novembro de 2008,
pp. 58-66.
22
Neste sentido: GRECO, Leonardo. Execução nas
ações coletivas, Revista Forense n. 369, setembro-outubro de 2003, p. 123. Em sentido contrário,
Elton Venturi enfatiza que após a prolação da sentença genérica, cessa o incidente de coletivização do
direito individual homogêneo, de modo que “descabida revela-se a legitimação do Ministério Público em representar vítimas e sucessores na busca de
reparações individualizadas, não obstante integre o
parquet o rol do art. 82 do CDC, pois contrapor-se-iam a atividade que estaria desempenhando na
defesa de direitos individuais e suas missões institucionais” (in Execução da tutela coletiva, São Paulo:
Malheiros, 2000, p. 132.)
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ferida em ação coletiva, se se tratar de execução
coletiva, ou seja, aquela promovida em substituição processual pelo autor coletivo que promoveu
a ação de conhecimento ou por qualquer outro
legitimado coletivo, a competência é do juízo da
ação coletiva condenatória, nos termos do art. 98,
§2º, II, do CDC. Vale salientar que, nos termos
do art. 475-P, parágrafo único, do CPC, o exeqüente poderá optar pelo juízo do local onde se
encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo
do atual domicílio do executado, sendo que, havendo neste local juízo especializado no processamento e julgamento de ações coletivas23, este
será o competente. No particular, o projeto-de-lei apenas consolida essas regras no seu art. 40,
que não traz nenhuma novidade. Se a execução
coletiva abranger desde já todos os substituídos,
será processada nos autos principais. Entretanto,
se abranger apenas uma parcela dos substituídos,
deverá ser processada em autos próprios, a fim
de não provocar tumulto processual com as execuções a serem posteriormente ajuizadas para os
demais substituídos.
Em relação às execuções individuais, o
CDC determinava, no seu art. 97, p.u., que “A
liquidação de sentença, que será por artigos,
poderá ser promovida no foro do domicílio do
liquidante, cabendo-lhe provar, tão-só, o nexo
de causalidade, o dano e seu montante”. Ocorre que este dispositivo foi vetado. A partir daí
surgiu controvérsia, tanto na doutrina como na
jurisprudência, sobre ser possível a liquidação
no domicílio do liquidante ou somente no juízo
da ação condenatória. Compartilho, no caso, o
entendimento de Teori Albino Zavascki, para
quem não se aplica a regra do direito processual
civil tradicional segundo a qual o juízo da ação
também é o juízo da execução, até porque “a
concentração de todas as ações de cumprimento num único juízo acarretaria não um melhor
desempenho, e sim o emperramento da função

23

Esta especialização inclusive está prevista no art. 64
do projeto-de-lei.

jurisdicional. Ademais, dependendo das circunstâncias de fato, sua adoção deixa o titular
do direito subjetivo em condições piores do que
se tivesse promovido desde logo sua demanda
individual. É o que ocorre, por exemplo, com os
demandantes cujo domicílio é outro que não o
do juízo da ação coletiva”24.
A competência para as execuções individuais então é de ser determinada pelas regras gerais
do Código de Processo Civil, tal como ocorre
para a liquidação e execução da sentença penal

24

Processo coletivo. Tutela de direitos coletivos e tutela
coletiva de direitos, Revista dos Tribunais: São Pulo,
3ª edição, 2008, p. 207. No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ. Ilustrativamente: “2. A sentença
coletiva (condenação genérica, art. 95 do CDC), ao
revés da sentença que é exarada em uma demanda
individualizada de interesses (liquidez e certeza, art.
460 do CPC), unicamente determina que as vítimas
de certo fato sejam indenizadas pelo seu agente, devendo, porém, ser ajuizadas demandas individuais
a fim de se comprovar que realmente é vítima, que
sofreu prejuízo e qual o seu valor. 3. O art. 98, I,
do CDC permitiu expressamente que a liquidação
e execução de sentença sejam feitas no domicílio do
autor, em perfeita sintonia com o disposto no art.
101, I, do mesmo código, que tem como objetivo
garantir o acesso à Justiça. 4. Não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva sejam
obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que
a ação coletiva fora processada e julgada, sob pena
de lhes inviabilizar a tutela dos direitos individuais,
bem como congestionar o órgão jurisdicional.”(CC
96682/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010,
DJe 23/03/2010). Em sentido contrário, pode-se citar a jurisprudência do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região. Por exemplo: “1. As execuções individuais de ações coletivas devem ser propostas no
mesmo Juízo no qual proferida a sentença condenatória por força da regra geral contida no art. 575,
II do CPC. 2. Conforme precedentes doutrinários,
as disposições contidas no art. 98, § 2º, inc. II da Lei
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não
prevalecem sobre a regra geral em razão do veto presidencial ao parágrafo único do artigo 97 do aludido
diploma legal e do critério funcional de fixação da
competência (absoluta): o juiz da execução é o juiz
da ação” (TRF1, CC 200601000244194, SELENE
MARIA DE ALMEIDA, 3ª SEÇÃO, DJ 16.03.2007).
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condenatória, da sentença arbitral e da sentença
estrangeira (art. 475-P, III, do CPC). Em reforço
a este raciocínio, pode-se citar o art. 98, §2º, I, do
CDC, segundo o qual é competente para a execução o juízo da liquidação da sentença ou da ação
condenatória, no caso de execução individual. E,
adotando esse posicionamento, o caput do art. 41
do projeto-de-lei prevê que “É competente para a
liquidação e execução individual o foro do processo de conhecimento, do domicílio do autor da
liquidação ou da execução, ou do local onde se
encontrem bens sujeitos à expropriação, não havendo prevenção do juízo da ação coletiva originária”, acabando definitivamente com a celeuma
que só fazia e faz atrasar e onerar a prestação jurisdicional, impedindo sua efetividade. Ademais,
como não há prevenção do juízo da ação coletiva
originária, ainda que a execução individual seja
proposta no mesmo foro do processo de conhecimento, deverá ser distribuída livremente entre
todos os juízos do foro, com eventual exclusão
do juízo da ação coletiva originária se este for
especializado no processamento e julgamento de
ações coletivas.

5

Antecipação de tutela e execução
provisória
A antecipação de tutela prevista genericamente no art. 273 do CPC trata-se de instrumento processual que confere, observados certos limites, a imediata fruição do bem-da-vida
reclamado, de sorte que antecipa os efeitos
executivos que podem decorrer da futura sentença de procedência, ou seja, viabiliza antes
mesmo da sentença, uma espécie de execução
provisória. A propósito, como bem salientado
por José Miguel Garcia Medina, “obviamente, nestes casos as medidas executivas serão
manejadas pelo juiz com mais cautela, e não
raro se colocará o juiz diante da contingência
de realizar uma medida executiva qualitativamente inferior àquela que poderia realizar,
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se estivesse atuando com base em cognição
exauriente”25.
Após a sentença, se esta for impugnada por
recurso sem efeito suspensivo, que é a regra atual, nos termos do art. 14 da LACP, e se mantém
no art. 31 do projeto-de-lei, pode haver também
liquidação, cf art. 475-A do CPC, e execução
provisória, a qual corre por iniciativa, conta e
responsabilidade do exeqüente individual ou
coletivo, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja
sofrido (art. 475-O, I, do CPC).
Sobre o assunto, cumpre salientar que não há
no CDC nenhuma norma expressa determinando a comunicação da antecipação de tutela ou de
sentença que admita execução (provisória ou definitiva) aos interessados ou titulares dos direitos
individuais homogêneos objeto da ação coletiva.
A única disposição neste sentido constava do art.
96 e foi vetada. Por sua vez, muito embora os
anteprojetos brasileiros de Código de Processo
Coletivo tenham normas neste sentido, o projeto-de-lei foi silente, não tratando expressamente do
assunto, embora traga como um dos princípios do
processo civil coletivo a “publicidade e divulgação ampla dos atos processuais que interessem à
comunidade” (art. 3º, VI), o que leva a crer que
os titulares dos direitos individuais homogêneos
objeto da ação coletiva devem ser comunicados
adequadamente de eventual antecipação de tutela
e prolação de sentença. Essa seria uma interpretação que acena para um avanço no direito projetado, já que sob a égide do direito posto essa
comunicação adequada não vem sendo feita, de
modo que o desconhecimento da antecipação de
tutela ou da sentença favorável ainda é um dos
motivos que tem impedido a totalidade dos beneficiários de fruir o direito ali reconhecido. Melhor

25

Sobre os poderes do juiz na atuação executiva dos
direitos coletivos. Considerações e perspectivas, à luz
do anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, in Direito processual coletivo e o anteprojeto
de Código Brasileiro de Processos Coletivos (...), p.
284.
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seria, no entanto, incluir no projeto-de-lei disposição expressa determinando essa comunicação
adequada.

6

Astreinte
A multa diária ou astreinte tem o objetivo
de vencer a obstinação do devedor em cumprir a obrigação e incide a partir da ciência da
obrigação e da respectiva recalcitrância. Sobre
esse importante instrumento na tutela executiva
a fim de dar efetividade ao comando judicial,
dispõe o art. 12, §2º, da LACP, que “A multa
cominada liminarmente só será exigível do réu
após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em
que se houver configurado o descumprimento”.
Essa regra, que difere no tempo a execução da
multa e enfraquece sobremodo sua força dissuasória, tanto no cumprimento da tutela antecipada quanto na execução da sentença, vem sendo
temperada por algumas decisões judiciais, inclusive do STJ, que admitem, mesmo no processo
coletivo, a execução da multa diária ou astreinte
antes mesmo do trânsito em julgado da sentença
final condenatória26. Assim, é alvissareira a regra do art. 17, §3º, do Projeto-de-lei, segundo a
qual “A multa cominada liminarmente será devida desde o dia em que se houver configurado
o descumprimento e poderá ser exigida de forma imediata, em autos apartados, por meio de
execução definitiva”.
Outra novidade em relação à multa diária
é, como já mencionado, a possibilidade de sua
aplicação na execução de obrigação de pagar
quantia certa decorrente da violação de direitos
individuais homogêneos, nos termos do já mencionado art. 26 do projeto-de-lei, sendo que o
montante da multa acresce ao valor da indenização devida às vítimas do evento lesivo. Aqui se
avança no sentido de se admitir uma medida co-

26

Por exemplo: REsp 1098028/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/02/2010,
DJe 02/03/2010.

ercitiva imposta em dinheiro para o cumprimento de uma obrigação de pagar dinheiro, como há
muito vem defendendo Luiz Guilherme Marinoni27. Neste passo, convém registrar que, muito
embora o local adequado para este avanço fosse
o CPC, não se pode olvidar que boas normas
introduzidas no sistema de processo coletivo foram posteriormente importadas para o processo
civil tradicional, a exemplo do atual art. 461 do
CPC que foi praticamente copiado do art. 84 do
CDC por intermédio da Lei 8.952/94.

7

Custas e honorários advocatícios
A isenção de custas está prevista no art. 18
da LACP para a ação civil pública e no art. 87
do CDC para as ações civis coletivas, sendo que
o alcance desta última isenção tem sido restringida pela jurisprudência ao âmbito da defesa
dos direitos dos consumidores28. No direito projetado, esta isenção está prevista genericamente
no art. 55, §2º, do projeto-de-lei, o que elimina
a mencionada restrição, a fim de abranger todas
as ações coletivas. Daí, a execução coletiva, ou
seja, aquela promovida em substituição processual pelo autor coletivo que promoveu a ação de
conhecimento ou por qualquer outro legitimado
coletivo, atrai a incidência da norma justamente por se caracterizar como coletiva, vale dizer,
por manter a coletivização dos direitos individuais homogêneos, que são apenas acidentalmente
coletivizados, por intermédio da execução promovida em regime de substituição processual.

Como registrado por Sérgio Cruz Arenhart, in A
tutela de direitos individuais homogêneos e as demandas ressarcitórias em pecúnia, in Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de
Processos Coletivos (...), pp. 228-230.
28
Exemplificadamente: “A isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no art. 87 da Lei 8.078/90
destina-se facilitar a defesa dos interesses e direitos
dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações
em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Daí, inaplicáveis o CDC e a Lei 7.437/85 ao caso” (STJ, REsp
876812/RS, LUIZ FUX, 1ª T, DJe 01.12.2008).
27
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É de se reconhecer, pois, a isenção de custas
à execução coletiva. Entretanto, se se tratar de
execução individual de sentença de ação coletiva, esta não se caracteriza logicamente como
ação coletiva, pois cessado está, por intermédio
da execução individual, o acidente de coletivização, de modo que, como salienta Paula Márcia Meinberg Mauad, “neste caso de liquidação
individual, não há o benefício da isenção de custas, inerente ao processo coletivo”29.
A propósito dos honorários advocatícios,
no processo civil tradicional, há sua incidência
no cumprimento de sentença mesmo no sincretismo inaugurado com a Lei 11.232/200530, salvo se se tratar de ação de cumprimento contra a
Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-D da Lei
9.494/97. Por sua vez, no processo coletivo, impende salientar que “a ação individual destinada
à satisfação do direito reconhecido em sentença
condenatória genérica, proferida em ação civil
coletiva, não é uma ação de execução comum. É
ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do
valor devido, também juízo sobre a titularidade
do exeqüente em relação ao direito material. A
regra do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 destina-se às
execuções típicas do Código de Processo Civil,
não se aplicando à peculiar execução da sentença
proferida em ação civil coletiva”31. O mesmo se
diga em relação à execução coletiva, onde o autor
coletivo que promoveu a ação de conhecimento
ou qualquer outro legitimado coletivo também
deverão comprovar a individualização e liquidação do valor devido e a titularidade dos substituídos em relação ao direito material32. Portanto, no

In Liquidação de sentença nas ações coletivas, Revista de Processo n. 142, dezembro de 2006, p. 129
30
Nesse sentido: STJ, REsp 1028855/SC, NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 05/03/2009.
31
EREsp 475566/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/08/2004, DJ
13/09/2004 p. 168.
32
A propósito: “Uma leitura conjunta desse dispositivo com os arts. 97 e 98 do CDC leva à conclu29
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processo coletivo são sempre cabíveis honorários
advocatícios, assim na execução coletiva como
na execução individual.

8

Concurso de créditos de direito
individual homogêneo e de direitos
transindividuais (difusos e coletivos
stricto sensu)
Como já mencionado, uma mesma sentença coletiva pode abranger direitos difusos ou
coletivos stricto sensu conjuntamente com direitos individuais homogêneos. Na hipótese de
concurso de créditos decorrentes de liquidações
e execuções propostas pelas vítimas ou seus sucessores referentes a direitos individuais homogêneos, e aqueles decorrentes de liquidações e
execuções propostas por qualquer dos legitimados coletivos a propósito de direitos transindividuais, as primeiras têm preferência no pagamento, nos termos do art. 99 do CDC, o qual por
isso mesmo determina ainda que a destinação
da importância recolhida ao fundo criado pela
Lei 7.347/85 ficará sustada enquanto pendentes
de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese
de o patrimônio do devedor ser manifestamente
suficiente para responder pela integralidade das
dívidas. Portanto, no direito posto, “o concurso
resolve-se pela preferência das reparações individuais sobre a coletiva, privilegiando-se, assim,
são de que a execução coletiva pode ser promovida
pelos mesmos legitimados a ajuizar a ação de conhecimento, daí não haver óbice a que o sindicato
também atue no cumprimento da sentença como
substituto processual. Doutro lado, o art. 8º, III, da
CF/1988 deve ser interpretado com a máxima amplitude possível, a fim de possibilitar ao sindicato
o referido cumprimento, justamente porque aquele dispositivo constitucional não faz ressalva a essa
condição e não é dado ao intérprete restringir o que
o legislador não restringiu no que tocar às garantias
constitucionais. Porém, essa interpretação não afasta a necessidade de que, no cumprimento da sentença, indique-se, individualmente, o credor substituído e o valor devido” (STJ, ERESP 760.840, Nancy
Andrighi, J. 04.11.2009, informativo STJ 414).
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os direitos subjetivos pessoais em confronto
com o interesse coletivo à indenização do dano
indivisivelmente considerado”33.
O projeto-de-lei, por sua vez, altera essa regra, determinando que “a preferência com relação ao pagamento será decidida pelo juiz, aplicando os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade” (art. 45, parágrafo único). Trata-se de feliz alteração que, embora não encontre
arrimo no Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América nem nos anteprojetos
brasileiros de Código de Processo Coletivo, justifica-se na circunstância de não haver uma preferência apriorística e absoluta pelo pagamento
dos direitos individuais homogêneos em todos
os casos, dado que em determinadas situações
o bom senso, qualificado juridicamente pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indica justamente o contrário.

9

Prescrição da execução
Em se tratando de prescrição e considerando a ausência de norma específica na LACP ausência essa que persiste no projeto-de-lei -,
é cediço que o prazo para ajuizamento de ação
civil pública é de 5 anos34, por aplicação analógica do art. 21 da LAP. Do mesmo modo, o
STJ assentou recentemente, em decisão que re-

GRINOVER, Ada Pellegrini (...) et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos
autores do anteprojeto, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 9ª edição, 2007, p. 912.
34
“1. A Ação Civil Pública e a Ação Popular veiculam
pretensões relevantes para a coletividade. 2. Destarte,
hodiernamente ambas as ações fazem parte de um
microssistema de tutela dos direitos difusos onde se
encartam a moralidade administrativa sob seus vários ângulos e facetas. Assim, à míngua de previsão
do prazo prescricional para a propositura da Ação
Civil Pública, inafastável a incidência da analogia legis, recomendando o prazo quinquenal para a prescrição das Ações Civis Públicas, tal como ocorre com
a prescritibilidade da Ação Popular, porquanto ubi
eadem ratio ibi eadem legis dispositio” (STJ, REsp
727131/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 23/04/2008).
33

percutiu bastante na mídia, que o ajuizamento
de ação civil coletiva também se submete ao
mencionado prazo prescricional de 5 anos35.
Portanto, independente da circunstância de o
prazo prescricional que submete o manejo da
pretensão por meio de ação de conhecimento individual ser maior, prescreve em 5 anos
a ação que veicule a mesma pretensão de forma coletiva. Por exemplo, é pacífico na jurisprudência do STJ que prescreve em 20 anos
o direito do poupador de reclamar em juízo o
crédito de expurgos inflacionários de planos
econômicos passados, mas se esse direito for
veiculado por meio de ação civil pública ou
de ação civil coletiva, submeter-se-á ao prazo prescricional de 5 anos. Evidente que se a
prescrição da pretensão por meio de ação de
conhecimento individual for menor que 5 anos,
o prazo prescricional para a ação civil pública
e para a ação civil coletiva também será reduzido, pois não se pode admitir, por via trans-

35

“Trata-se de ação coletiva proposta pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Cidadão (IBDCI) contra
banco, sustentando o pagamento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão. A Quarta
Turma, em questão de ordem, remeteu os autos à
Segunda Seção para julgar o REsp, por ser a primeira vez que se enfrenta essa questão de cobrança de
expurgos inflacionários via ação coletiva. Ressaltou-se que, embora a ação tenha sido ajuizada pelo
IBDCI, o recurso é do Ministério Público, questionando apenas a definição do prazo prescricional
aplicável à ação civil pública que trata da cobrança
dos expurgos inflacionários, pois o TJ acolheu a tese
da defesa, aplicando a prescrição quinquenal à ação
coletiva. Para o Min. Relator, a prescrição é quinquenal, por analogia ao art. 21 da Lei n. 4.717/1965
(Lei da Ação Popular). No julgamento, anotou-se
que, apesar de a ação civil pública e a ação popular estarem dentro do sistema dos direitos coletivos, nesse microssistema, como não há previsão do
prazo prescricional para a propositura da ação civil
pública, é inafastável a incidência da analogia legis,
aplicando-se, assim, o prazo de cinco anos da Lei de
Ação Popular”.(STJ, AgRg no RESP 1.070.896, FELIPE SALOMÃO, J 14.04.2010, Informativo STJ n.
430, de 12 a 16 de abril de 2010).
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versa, aumento da prescrição prevista pelo ordenamento jurídico para determinado direito.
Nessa ordem de raciocínio, impende salientar que “prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação” (Súmula 150/STF). Como
a prescrição da ação civil pública e da ação civil
coletiva é no máximo qüinqüenal, como visto
acima, a prescrição da execução também será
no máximo qüinqüenal. Ademais, o termo inicial da prescrição da execução é o trânsito em
julgado, seja para a execução coletiva, bem assim
para a execução individual. Desse modo, se entre
o trânsito em julgado e a propositura da execução se passarem mais de cinco anos - ou, se for o
caso, outro prazo menor - sem qualquer diligência dos interessados, terá ocorrido a prescrição
da execução. Entretanto, se dentro deste prazo
tiver havido diligência indispensável à propositura da execução, não se pode admitir a prescrição
da execução, mesmo que ela tenha sido proposta fora do mencionado prazo, pois a prescrição
pressupõe inércia, inexistente nessa situação.
Em se tratando de mandado de segurança
coletivo, sua impetração submete-se a prazo decadencial de 120 dias, assim como ocorre com
o mandado de segurança individual. Esse prazo
decadencial, entretanto, não repercute na prescrição do direito, cujo prazo se mantém como
previsto pelo ordenamento jurídico para aquele
específico direito, que pode ser tutelado por outros instrumentos processuais. E é justamente
esse prazo prescricional que servirá de parâmetro para aferir a prescrição da execução no mandado de segurança coletivo36. Ademais, merece

36
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“No caso, o título judicial em execução advém de
mandado de segurança que buscava o pagamento,
em trato sucessivo e mensal, de certa gratificação
a policiais civis de ex-território. Assim, a execução
sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (art.
1º do Dec. n. 20.910/1932), a ser contado a partir da
data em que se tornou coisa julgada a decisão exequenda, a data do ato ou fato demarcador da exigibilidade da obrigação. Daí ser inegável, na hipótese,
a incidência da prescrição quinquenal, pois a execução só teve início quase dez anos após o trânsito

registro que, do mesmo modo como ocorre com
a ação civil pública e a ação civil coletiva, se o
referido prazo prescricional for maior que 5 anos,
prescreverá em 5 anos a execução do título judicial formado no mandado de segurança coletivo,
para efeito de manter a coerência no subsistema
de processo coletivo, que seria rompida se a prescrição fosse uma para a execução na ação civil
pública e na ação civil coletiva e outra para a execução no mandado de segurança coletivo, ainda
que tivessem veiculado o mesmo direito individual homogêneo.

10 Fluid recovery
Uma situação comum em ações coletivas
propostas por órgãos públicos - a exemplo do
Ministério Público e do Procon - nas quais a lesão de cada vítima traduz um pequeno valor, é
o baixo número de execuções individuais37, em
virtude de desinteresse das vítimas - que são,
muita vez, pessoas de pouca instrução e baixo
poder aquisitivo, tolhidas portanto por barreiras
econômicas e sociais -, inviabilidade de localizá-las ou dificuldade de provar a titularidade em
relação ao direito material reconhecido na sentença coletiva, dificuldade esta que pode tornar
a liquidação por artigos tão complexa e demorada quanto uma ação individual de conhecimento. Assim, para que a ação coletiva não deixe
de efetivamente penalizar o causador do dano
- mormente quando se considera que, na maio-

em julgado da referida decisão” (STJ, Exe MS 4.565,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª SEÇÃO, J
14.12.2009, Informativo STJ n. 420, de 14 a 18 de
dezembro de 2009).
37
Nas ações coletivas propostas por entidades associativas ou sindicatos tal situação não ocorre, pois a
identificação dos credores e a relação destes com o
causador do dano não representam grandes dificuldades para a liquidação e execução do julgado que,
na maioria das vezes, são efetivadas pelo próprio
ente que ajuizou a ação, sendo que os beneficiados
disso só tomam conhecimento quando cientificados
para apresentar documentos ou realizar levantamento de valores.
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ria das vezes, o somatório dos pequenos valores devidos às vítimas resulta um valor elevado
que representa o dano global -, o caput do art.
100 do CDC determina que, decorrido o prazo
de um ano sem habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano,
poderá o autor coletivo promover a liquidação
e execução da indenização devida, revertendo
o produto da indenização para o fundo criado
pela Lei 7.347/1985. Trata-se da fluid recovery
ou “reparação fluida”.
Diante de controvérsias na doutrina sobre
a natureza do sobredito prazo, seu termo inicial
e se, após seu curso, a vítima perderia ou não o
direito de liquidar e executar o título judicial, o
projeto-de-lei mantém a fluid recovery estabelecendo porém que “em caso de sentença condenatória genérica de danos sofridos por sujeitos
indeterminados, decorrido o prazo prescricional das pretensões individuais, poderão os legitimados coletivos, em função da não habilitação
de interessados em número compatível com a
gravidade do dano ou do locupletamento indevido do réu, promover a liquidação e execução
da indenização pelos danos globalmente sofridos pelos membros do grupo, sem prejuízo do
correspondente ao enriquecimento ilícito do
réu” (art. 45, caput). Daí se infere que, ampliado
o prazo a partir de quando se pode aplicar a fluid
recovery para coincidir com a prescrição executória, as controvérsias perdem seu objeto.
Calha salientar, neste passo, que não há
norma expressa estabelecendo prazo prescricional para a fluid recovery, seja no direito posto
ou no direito projetado. Desse modo, é de se
concluir que esse instituto também se submete
ao prazo prescricional de 5 anos, pelas mesmas
razões postas no item anterior, com termo inicial a partir de quando pode ser aplicado. Por
exemplo, no direito projetado, o prazo de 5 anos
começa a correr com a prescrição da execução.
Essa situação no direito projetado causa, a princípio, certa perplexidade, pois impõe ao devedor
o cumprimento de obrigação judicial cuja pre-

tensão executória está prescrita. Mas a perplexidade é desfeita quando se observa que a prescrição da execução não fulmina o próprio direito
reconhecido judicialmente, bem assim que é o
próprio ordenamento jurídico que provê o autor coletivo, a fim de sancionar efetivamente o
causador do dano, de mais essa possibilidade de
realizar judicialmente o direito material reconhecido na sentença coletiva.
Outrossim, o conceito jurídico indeterminado “número compatível com a gravidade do
dano” é mantido para efeito de fluid recovery
e acrescido no direito projetado do “número
compatível com a gravidade do locupletamento
indevido do réu”, de modo a ampliar o alcance deste instituto. Do mesmo modo, o valor
devido a título de reparação fluida é ampliado
para alcançar, além da indenização pelos danos
globalmente sofridos pelos membros do grupo
- de cujo valor hão de ser subtraídos os valores
referentes às liquidações individuais -, também
o correspondente ao enriquecimento ilícito do
réu, pretendendo-se com isso desestimular ainda mais a prática de condutas violadoras de direitos individuais homogêneos.
No regime atual, o dinheiro obtido na fluid
recovery é destinado, nos termos do art. 100,
p.u., do CDC, ao fundo estabelecido no art. 13
da Lei 7.347/85, de natureza federal ou estadual, tal como ocorre na execução de sentença
referente a direitos difusos ou coletivos stricto
sensu. No âmbito federal, o referido fundo foi
criado pela Lei 9.008/95 que o nominou Fundo
de Defesa de Direitos Difusos. Trata-se de fundo
genérico, que não exclui a existência de fundos
específicos, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído pela Lei 7.998/90, e o
Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, instituído pela Lei 8.242/91. De se mencionar, entretanto, o problema desses fundos cujo
produto, como bem salientado por Sérgio Cruz
Arenhart, “ao menos na experiência atual, tem
sido timidamente aplicado e com pouquíssimos
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reflexos para a proteção dos interesses coletivos
ou de massa”38.
O projeto-de-lei mantém o fundo no seu
art. 66, estabelecendo que “as multas administrativas originárias de violações dos direitos ou
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos reverterão a fundo gerido por conselho federal ou por conselhos estaduais de que
participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da sociedade civil, sendo
seus recursos destinados à reconstituição dos
bens lesados e a projetos destinados à prevenção ou reparação dos danos” (caput). Não estabelece, porém, regra expressa sobre o destino
do dinheiro obtido com a fluid recovery, pois o
art. 46 refere-se somente à condenação em pecúnia originária de ação relacionada com direitos difusos e coletivos stricto sensu. Trata-se de
silêncio eloqüente do projeto-de-lei, a significar
a preferência na fluid recovery pela tutela específica, a ser realizada mediante obrigação de fazer,
não fazer ou entrega de coisa diretamente às vítimas. A despeito disso, se eventualmente houver a realização de obrigação de pagar quantia
certa, dada a inviabilidade da tutela específica, é
de se entender que o dinheiro assim obtido será
depositado em juízo, que determinará sua aplicação na prevenção de novas lesões de mesma
natureza ou o destinará ao fundo, por analogia à
regra do parágrafo único do art. 66.

11 Liquidação e cumprimento/execução
no âmbito da prevenção e reparação
extrajudicial de danos
Importante inovação do projeto-de-lei é a
instituição de um programa extrajudicial de prevenção ou reparação de danos, incentivando e
valorizando os métodos alternativos de resolução
de conflitos coletivos, inclusive no que se refere

aos direitos individuais homogêneos. Com efeito,
nos termos do seu art. 57, o demandado poderá
apresentar em juízo proposta de prevenção ou reparação de danos a interesses ou direitos difusos,
coletivos ou individuais homogêneos, consistente em programa extrajudicial. Essa proposta pode
ser apresentada antes mesmo do processo ou a
qualquer tempo no curso do processo, sendo que,
em se tratando de interesses ou direitos individuais homogêneos, o programa estabelecerá sistema de identificação de seus titulares e, na medida
do possível, deverá envolver o maior número de
partes interessadas e afetadas pela demanda. Ainda nos termos do projeto-de-lei, uma vez apresentado o programa, as partes terão o prazo de
120 dias para negociação e, na hipótese de acordo, o mesmo deve ser submetido à homologação
judicial, após prévia manifestação do Ministério
Público, cabendo ao Juiz supervisionar a liquidação e execução do programa homologado.
Outra modalidade extrajudicial de prevenção ou reparação de danos digna de nota é o
compromisso de ajustamento de conduta (conhecido na prática forense como termo de ajustamento de conduta - TAC), previsto no art. 5º,
§6º, da LACP, segundo o qual os órgãos públicos legitimados para propor a ação civil pública
podem tomar dos interessados compromisso de
ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de título
executivo extrajudicial, valendo salientar que,
“com o intuito de produzir definitividade aos
pactos firmados no bojo de tais acordos, há uma
prática, que há muito vem sendo empregada, de
requerer a homologação judicial do TAC firmado em sede extrajudicial, nos autos do inquérito
civil ou mesmo em outra sede”39.

39

38
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A tutela de direitos individuais homogêneos e as demandas ressarcitórias em pecúnia, in Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de
Processos Coletivos (...), p. 226.

RODRIGUES, Marcelo Abelha e KLIPPEL, Rodrigo, A homologação judicial do TAC e a formação da
coisa julgada coletiva em matéria ambiental. in O
novo processo civil coletivo. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de e RODRIGUES, Marcelo Abelha
(coords), Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2009, p. 216.
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O sobredito compromisso de ajustamento
de conduta é mantido no projeto-de-lei, com
sua natureza de título executivo extrajudicial,
sem prejuízo da possibilidade da sua homologação judicial, hipótese em que sua eficácia será de
título executivo judicial (art. 49), estabelecendo
ainda, o seu art. 50, que: [i] a execução coletiva
- que pode ser proposta por qualquer dos legitimados coletivos, ainda que outro legitimado é
que tenha tomado o compromisso - das obrigações fixadas no compromisso de ajustamento de
conduta será feita por todos os meios; [ii] quando o compromisso de ajustamento de conduta
contiver obrigações de naturezas diversas, poderá ser ajuizada uma ação coletiva de execução
para cada uma das obrigações, sendo as demais
apensadas aos autos da primeira execução proposta; e [iii] quando o compromisso abranger
direitos individuais homogêneos, o indivíduo
diretamente interessado poderá solicitar cópia
do termo de compromisso de ajustamento de
conduta e documentos que o instruem, para a
propositura da respectiva ação individual de liquidação ou de execução.

12 Liquidação e cumprimento/execução
no mandado de segurança coletivo
A propósito do mandado de segurança coletivo, que também se presta à tutela dos direitos
individuais homogêneos, impende salientar que
as sentenças mandamentais contêm ordem para
o impetrado, a ser atendida sob pena de imposição de algumas das medidas coercitivas acima
analisadas, como a multa diária, sem prejuízo de
outras sanções penais e administrativas, como
expressamente adverte o art. 26 da LMS.
Entretanto, assim como ocorre nos mandados de segurança individuais, pode acontecer
que a sentença proferida no mandado de segurança coletivo renda ensejo à execução de obrigação de pagar quantia certa, por exemplo, se se
tratar de mandado de segurança impetrado por
sindicato pleiteando a não-incidência de imposto de renda sobre uma parcela da remuneração

de seus filiados, sem concessão de liminar e que
ao final é julgado procedente. Nesse exemplo,
haverá obrigação de pagar quantia certa referente ao imposto de renda recolhido pelos substituídos desde a impetração. Em casos deste jaez,
são aplicáveis as regras gerais acima mencionadas para a liquidação e execução deste tipo de
obrigação nas sentenças proferidas em ação civil
pública e ação civil coletiva.

13 (Inexistência de) liquidação e
cumprimento/execução nas
ações de controle concentrado de
constitucionalidade
Como salientado no início deste trabalho, as
ações que traduzem o controle concentrado de
constitucionalidade tutelam a ordem jurídica e,
apenas indiretamente, tutelam direitos individuais homogêneos. Daí por que não se encaixam no
conceito de processo civil coletivo stricto sensu
nem são tratadas no Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América, tampouco nos
anteprojetos brasileiros de Código de Processo
Coletivo e no projeto-de-lei. Entretanto, como
tutelam indiretamente direitos individuais homogêneos, é de se frisar no presente trabalho que
essas ações de controle abstrato de constitucionalidade não legitimam, na perspectiva do cumprimento do julgado, “providências satisfativas tendentes a concretizar o atendimento de injunções
determinadas pelo Tribunal. Em uma palavra:
a ação direta não pode ultrapassar, sob pena de
descaracterizar-se como via de tutela abstrata do
direito constitucional positivo, os seus próprios
fins, que se traduzem na exclusão, do ordenamento jurídico estatal, dos atos incompatíveis
com o texto da Constituição”40.
Desse modo, cabe aos interessados em cada
caso concreto zelar pelo cumprimento da decisão emanada no controle concentrado de constitucionalidade utilizando-se, para esse fim, dos
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instrumentos postos no ordenamento jurídico,
por exemplo, ação rescisória quando o ato normativo foi aplicado por sentença já transitada
em julgado em seu processo individual ou coletivo, reclamação quando uma decisão judicial
aplica o ato normativo após a declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, etc. Assim, adotando como exemplo a
hipótese de ação rescisória que tenha por base
a declaração de inconstitucionalidade de um
ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal,
se o juízo rescisório reconhecer a procedência
do pedido feito pelo autor na ação originária, a
liquidação e o cumprimento/execução ocorrerá
no bojo da respectiva ação originária.

14 Epílogo
Para concluir, a impressão que se tem, a partir da leitura do direito posto e do direito projetado, é que se caminha a passos largos em direção à
concretização da Constituição no que se refere ao
processo civil coletivo brasileiro. Deveras, como
registrado por José Carlos Barbosa Moreira logo
após a promulgação da Constituição Federal de
1988, “além de ser digna de nota a própria opulência em si das ações coletivas no direito brasileiro, é ainda mais digno de nota o fato de que
isso esteja presente na Constituição. Em regra, as
Constituições dos outros países não se preocupam em prever com tanta riqueza de pormenores
essa possibilidade de tutela jurisdicional coletiva;
causa mesmo admiração a juristas estrangeiros
essa característica da nossa atual Constituição”41.
Mais recente, o Ministro Carlos Britto salientou, no voto proferido no já mencionado RE
213.111, que “A coletivização do processo, tão generosamente feita pela Constituição, respondeu
a duas necessidades: a primeira, social - estamos
no âmago de uma sociedade pós-industrial em
que os conflitos não são apenas interindividuais,
são marcadamente intergrupais; são coletivida-
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des que se atritam, se friccionam, que contendem
juridicamente, e era preciso dar uma resposta
processual, com a coletivização do processo, que
significasse aquilo que o Ministro Marco Aurélio
acabou de dizer: economia processual. Ou seja,
causas entre as mesmas partes, com a mesma razão de pedir, já não seriam pulverizadas, e, sim,
uniformizadas, unificadas. Essas causas, assim
coletivizadas na sua protagonização, primariam
também pela celeridade, porque fica mais fácil
lutar processualmente. Então, a duração do processo fica mais célere, porque pulverizar o processo, é, sem dúvida, ofender a esses dois princípios: o da economia e da celeridade processual.
Acresça-se: visou a Constituição a servir também
ao Poder Judiciário e ampliar a sua eficiência. A
coletivização do processo responde a essa necessidade de o poder Judiciário dar respostas aos jurisdicionados com mais rapidez e eficiência. Claro que o processo coletivo também cumpre esse
papel fundamental”.
E essa impressão de concretização da Constituição no que se refere ao processo civil coletivo
brasileiro, vem não só da atual legislação em vigor,
que ocupa sem dúvida alguma posição privilegiada no direito comparado entre os países da civil
law, como também do Projeto-de-lei 5.139/2009,
o qual, assimilando algumas idéias oriundas da jurisprudência, da experiência forense, da doutrina
processualista, do Código Modelo de Processos
Coletivos para Ibero-América e dos anteprojetos
brasileiros de Código de Processo Coletivo, busca
suprimir as deficiências verificadas na liquidação
e cumprimento/execução de sentenças referentes
aos direitos individuais homogêneos, algumas
delas criadas por vetos equivocados a dispositivos do CDC, mal compreendidos à época, outras
decorrentes da própria sistemática então adotada
pelo subsistema de processo coletivo brasileiro, a
exemplo da sentença obrigatoriamente genérica
referente aos direitos individuais homogêneos.
Nesse sentido, o direito projetado há de receber uma avaliação positiva, consubstanciando
um verdadeiro e indispensável avanço na pers-
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pectiva da liquidação e cumprimento/execução
referentes aos direitos individuais homogêneos.
Podemos concluir, portanto, que o direito projetado atende às necessidades atuais da sociedade,
mostrando-se adequado para conferir funcionalidade e efetividade à tutela executiva referente
aos direitos individuais homogêneos no subsistema de processo coletivo. Assim, o recurso
contra a decisão da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados que rejeitou o Projeto-de-lei 5.139/2009
conforme a versão final do substitutivo apresentado pelo deputado Antônio Carlos Biscaia,
merece ser provido, a fim de que o processo civil coletivo brasileiro, que prima pelo acesso à
justiça, economia processual, redução de custos,
uniformização de julgados e segurança jurídica,
avance para acompanhar a realidade do tempo
presente. Com a palavra, o Plenário da Câmara
dos Deputados.

7 de junho de 2006, Revista CEJ - Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça Federal nº 35, de
dezembro de 2006.
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A sentença de mérito quando o juiz pode julgar o processo em favor
da parte a quem aproveitaria o acolhimento de preliminar
Juiz federal Rodrigo de Godoy Mendes

Introdução
Em agosto de 2010, a Escola da Magistratura Federal da 1ª Região – ESMAF realizou, em
Brasília-DF, a II Jornada de Direito Processual
Civil da 1ª Região. O tema central do evento foram as reformas no Código de Processo Civil.
A qualidade dos palestrantes foi excelente, entre
eles vários que participaram da elaboração do
Projeto de Lei nº 166/2010, em trâmite no Congresso Nacional.
Vários dos palestrantes manifestaram dúvidas sobre a necessidade de um novo código,
considerando que mudanças pontuais poderiam
atingir o objetivo em foco. No entanto, deve-se
reconhecer que a decisão política sobre a conveniência de um novo código já está consolidada. Entendo que algumas alterações propostas
vêm em benefício da celeridade processual, ao
passo que outras ainda precisam ser mais bem
avaliadas e discutidas. No evento, uma das modificações foi mencionada dentre os vários tópicos abordados na palestra do professor Antonio
Carlos Marcato e está para ser aprovada sem
maiores debates, merecendo uma visão mais
atenta por parte da comunidade jurídica, principalmente no sentido de aprimorar sua redação.
Trata-se do art. 470 do projeto de lei, que possui
a seguinte redação:
Art. 470. O juiz proferirá sentença de mérito sempre que puder julgá-lo a favor da
parte a quem aproveitaria o acolhimento
da preliminar.

Na atual sistemática do código processual,
quando a parte que compõe o polo passivo da
ação aduz uma questão preliminar, sua análise
deve ocorrer antes do exame do mérito. Acolhida a preliminar, ao juiz é imposta a determinação de extinção do processo sem exame do
mérito, por força da redação do art. 267. Nesse

sentido, mesmo que o juiz já tenha firmado sua
convicção no sentido de que o pedido, em seu
mérito, é improcedente, a sentença não abordará tal entendimento. O demandante terá oportunidade, após sanar o vício processual, de ingressar com uma nova ação, a qual está, em tese,
fadada ao fracasso, uma vez que a interpretação
do magistrado sobre o direito que o requerente
alega possuir é em sentido contrário.
Não há sentido em, concluindo o juiz, desde já, pela improcedência do pedido, extinguir
o processo ao argumento de existência de um
vício processual e permitir ao autor um novo
ingresso no Poder Judiciário, com todos os custos decorrentes, fazendo com que a máquina judiciária se mova para, ao final, chegar-se a uma
conclusão que já havia sido alcançada anteriormente. O dispositivo contribui para a eficiência
da prestação jurisdicional eis que, afinal, o pedido não foi somente conhecido de pronto, na
primeira demanda, porque o próprio autor, que
não teria razão no mérito, deixou de atender a
alguma exigência de natureza meramente processual. A proposta evita o ajuizamento de uma
nova ação, que tem o seu destino, em tese, predestinado ao insucesso.

Razões para a proposta de modificação
Com a Reforma do Judiciário, como ficou
conhecida a Emenda Constitucional nº 45/2004,
foi introduzido no texto da Constituição Federal o inc. LXXVIII ao art. 5º, que prevê que a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Para a concretização da nova determinação
constitucional, surgiram diversas ações, como
o Pacto Republicano de Reforma do Judiciário,
para o qual os Poderes Judiciário, Executivo e
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Legislativo elegem os projetos de lei que contribuirão para uma maior celeridade no julgamento de ações, no sentido de, consequentemente,
favorecer a sociedade.
Na esteira da mencionada reforma, foi proposto, entre tantas modificações processuais
previstas no projeto de lei do novo CPC, o artigo
em exame. O dispositivo possui, em suas razões
de criação, semelhança com o atual art. 285-A
do CPC, que permite ao juiz dispensar a citação
e proferir, desde logo, a sentença, quando a matéria controvertida for unicamente de direito e
no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em casos idênticos. Trata-se
de abreviar o processo quando o entendimento
do juiz, no mérito, já está consolidado em sentido contrário ao externado pelo demandante.
Também há semelhanças com o parágrafo 2º
do art. 249 do atual CPC, o qual determina que
o juiz, quando puder decidir do mérito a favor
da parte a quem aproveitaria uma declaração de
nulidade, não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Apesar de considerar que o proposto art.
470 é bem-vindo ao nosso ordenamento jurídico, entendo que sua redação pode ser aprimorada, eis que pode trazer uma série de controvérsias, as quais, por sua vez, poderão ser objeto de
novas ações e incidentes processuais, que atrasarão os processos até que o Poder Judiciário
consolide sua interpretação. Um debate, antes
da aprovação do projeto, evitará uma série de
questionamentos.

Análise da proposta
O artigo 470 do Projeto de Lei está localizado no capítulo que trata “da sentença e da
coisa julgada”, na seção relativa às disposições
gerais, logo depois dos dispositivos que tratam
das hipóteses nas quais haverá sentença sem
e com resolução de mérito. Essa localização é
importante, porque retira a força de qualquer
interpretação no sentido de que poderia haver
incompatibilidade com o art. 467, que estabe-

leceria que ao juiz seria imposta a extinção do
processo sem julgamento de mérito, caso acatada alguma preliminar. Como ambos os dispositivos se encontram no mesmo capítulo, conclui-se que o juiz tem a possibilidade de decidir o
mérito, pela improcedência, mesmo na hipótese
de acolhimento de questão preliminar.
É interessante observar, ainda, que a proposta de novo CPC prevê, em seu art. 301, que,
antes de proferir sentença sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Essa inovação — em relação à qual tenho reservas, mas
não será abordada neste artigo por fugir de seu
objeto principal — determina ao juiz que intime a parte sempre que vislumbre a extinção sem
julgamento de mérito da lide. No entanto, a parte, mesmo que tenha a oportunidade de corrigir
o vício, pode não retificá-lo. Nesta hipótese, teria a chance de ajuizar nova ação, mesmo que o
juiz já tenha entendimento contrário no mérito.
Logo, o art. 301 não prejudica a inovação prevista no art. 470 no projeto de CPC.
Um ponto crítico em relação ao dispositivo proposto é que sua redação não excepciona
qualquer questão preliminar invocada pelo réu.
Ocorre que nem todas as questões preliminares
podem ser simplesmente desconsideradas pelo
juiz, de modo a, desde já, julgar improcedente
o pedido. Ao contrário, algumas sequer podem
ser descartadas e devem ser, obrigatoriamente,
acatadas pelo magistrado, impondo-se uma extinção sem julgamento do mérito. Para outras
questões preliminares, a nova alteração não se
aplica. Vejamos as hipóteses mencionadas.
Observo que se pode argumentar, ainda,
que a redação proposta para o artigo, ao ressalvar que deve ser aplicado “sempre que [o juiz]
puder julgá-lo”, já afastaria, por si só, as hipóteses em que a exclusão da preliminar é proibida
ou não se aplica. No entanto, caso seja aprovada
como consta no projeto de lei, certamente haverá dúvidas quanto à aplicação, com decisões ju-
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diciais divergentes e gasto de tempo e verbas até
que uma interpretação uniforme seja alcançada.

Vedação de aplicação do artigo em casos
de litispendência ou coisa julgada
Na hipótese de o réu alegar, como preliminares, a existência de litispendência ou de coisa
julgada, evidentemente que o juiz não pode desconsiderá-las e proferir uma sentença de mérito.
Havendo uma outra demanda proposta anteriormente, com mesmas partes, causa de pedir e
pedido, em curso ou já decidida com sentença, a
decisão sobre o mérito já está a cargo do juiz da
primeira ação proposta. Se o juiz desconsiderasse
a preliminar invocada e julgasse o mérito, estaria
ferindo o princípio do juiz natural. Ademais, haveria a possibilidade de decisões contraditórias.
Ressalto, por conseguinte, que, em caso de
alegação de ocorrência de litispendência ou coisa julgada, a razão de ser do novo dispositivo
não se aplica, eis que não haverá a possibilidade de o autor ajuizar uma nova ação, salvo se as
propostas anteriormente forem julgadas, ao seu
final, sem exame do mérito.
A redação da proposta de modificação do
CPC deveria, portanto, trazer ressalva expressa
em relação à sua inaplicabilidade em situações
de litispendência ou coisa julgada.
Preliminares em relação às quais não se
aplica a inovação processual
Dentre as diversas hipóteses, previstas no
Código de Processo Civil, para a extinção do feito sem exame do mérito, encontra-se a inépcia
da inicial. Conforme Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery1, “quando a petição inicial não estiver apta a ser processada, ocorre sua
inépcia, ou seja, sua inaptidão”. Dentre as hipóteses de inépcia, nos termos do atual art. 295, § único, do CPC, há a falta de pedido ou causa de pe-
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dir, a situação em que da narração dos fatos não
decorre logicamente a conclusão, o pedido juridicamente impossível e a ocorrência de pedidos incompatíveis entre si. Nesse sentido, entendo que
o proposto art. 470 não tem aplicação no caso de
extinção por inépcia, eis que, se o juiz não tem
a possibilidade de entender exatamente o que o
autor está pretendendo, a ele será impossível processar a demanda e, consequentemente, não terá
como concluir que o pedido é improcedente.
Cumpre fazer uma observação para o caso de
inépcia ao argumento de pedido juridicamente
impossível. Nesta hipótese, há uma peculiaridade. Conforme entendimento jurisprudencial, a
possibilidade jurídica do pedido — que é uma
das condições da ação — ocorre quando o ordenamento jurídico veda, explicitamente, o pedido
feito pela parte autora. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a possibilidade jurídica do pedido
corresponde à inexistência de vedação explícita
no ordenamento jurídico para o ajuizamento da
demanda proposta. [...] a impossibilidade jurídica, de que tratam os arts. 267, I e 295, parágrafo
único, III, do CPC, é aquela aberrante, identificada primo oculi”2. Nesta situação, cujo exemplo clássico na doutrina é a cobrança de dívida
de jogo, não há possibilidade de o juiz ingressar
no exame do mérito. Assim, enquanto o ordenamento jurídico não passar a permitir o direito
pretendido pelo demandante, o autor não terá, ao
menos em tese, a possibilidade de ver o mérito de
seu pedido analisado em uma nova ação.
No caso de ilegitimidade das partes, também
denominada legitimatio ad causam, entendo que
não há, também, como o juiz aplicar o artigo processual proposto. Segundo Alexandre Freitas Câmara3, “têm legitimidade para a causa os titulares
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da relação jurídica deduzida, pelo demandante,
no processo. Explique-se: ao ajuizar sua demanda, o autor necessariamente afirma, em sua petição inicial, a existência de uma relação jurídica,
chamada res in iudicium deducta. [...] Esses sujeitos da relação jurídica deduzida no processo é
que terão legitimidade para estar em juízo”.
Ora, se uma das partes não tem condição de
ocupar o pólo da ação, a relação jurídica simplesmente não se completa. Faltando a uma das partes a legitimidade para compor a lide, eventual
sentença de mérito simplesmente não produziria
efeitos em relação a ela. Consequentemente, não
há possibilidade de o juiz julgar o mérito.

Casos de aplicação do artigo proposto
Na situação em que constatada a falta de interesse processual, entendo que é plenamente
aplicável o dispositivo do projeto de lei, principalmente quando o interesse possa ser apenas transitório, como acontece em grande parte dos casos.
Vejamos as demandas previdenciárias em que o
juiz verifica que o autor não requereu, previamente, na esfera administrativa, o benefício pedido,
muito comuns na Justiça Federal. Nesta situação,
há entendimento de considerável parte dos juízes
no sentido de que falta interesse processual ao demandante, uma vez que não existiria comprovação, até aquele momento, de que há resistência à
pretensão por parte do INSS. Entretanto, se o juiz
já tem condições de concluir que autor não tem o
direito pretendido, a melhor solução é pôr um fim,
desde logo, à referida pretensão, evitando-se que
o cidadão tenha que ir à autarquia previdenciária,
para que lhe seja negado o seu pleito, que volte à
Justiça Federal com o vício processual sanado e,
por fim, seja proferida uma sentença que já se sabia previamente que seria denegatória.
Na lição de Humberto Teodoro Junior4,
“localiza-se o interesse processual não apenas na
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utilidade, mas especificamente na necessidade
do processo como remédio apto à aplicação do
direito objetivo no caso concreto, pois a tutela
jurisdicional não é jamais outorgada sem uma
necessidade, como adverte Allorio. [...] Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica”. Tal ensinamento vai ao encontro do
“espírito” do dispositivo processual proposto, eis
que, se o juiz já tem entendimento consolidado
no sentido contrário à pretensão do demandante, de nenhuma utilidade terá um futuro processo ajuizado após a correção do vício processual.
O artigo proposto também é interessante nas
situações de extinção sem julgamento de mérito
previstas nos atuais incisos II e III do art. 267 do
CPC, ou seja, quando o processo ficar parado mais
de um ano por negligência da parte, ou abandono
da causa, pelo autor, por um mês, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir.
Nestas situações, o autor, que é o maior interessado no julgamento do mérito em seu favor, é negligente na prática de atos que são de
sua atribuição, impondo ao juiz uma extinção
do processo. Entretanto, estando o magistrado
já convencido da improcedência da demanda
no mérito, não há justificativa para que o requerente, que foi negligente, tenha mais uma oportunidade de mover a máquina do Judiciário.
O mesmo vale para a perempção (art. 267,
V, do CPC), que ocorre no caso de o processo
ter sido extinto por três vezes por inércia do autor. A propósito, a aplicação da nova disposição
legal, na hipótese de o juiz já possuir entendimento em contrário à pretensão do autor, seria
suficiente até mesmo para evitar que houvesse a
possibilidade de ocorrência de perempção.
O proposto dispositivo do CPC pode ser
aplicado, ainda, no caso de nulidade da citação,
arguida pelo réu. Se o juiz entende que o autor
não possui o direito, é o caso de já julgar improcedente o pedido, no mérito, eis que a correção
do vício de citação apenas protelaria a decisão
improcedente.
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Conclusão
Diante do exposto, considero que a alteração
será importante para a celeridade processual, ao
evitar a possibilidade de ajuizamento de uma
nova demanda, certamente destinada ao insucesso. Trata-se de modificação que está em conformidade com o princípio da duração razoável
do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII,
da Constituição Federal. No entanto, seria interessante que houvesse maiores debates, notadamente em relação à redação proposta. Ocorre
que há situações de extinção sem julgamento de
mérito em que a aplicação do dispositivo é vedada, por contrariedade ao ordenamento jurídico, como a litispendência ou a coisa julgada,
além de outras em que não deve ser utilizado.
Por outro lado, em grande parte de hipóteses de
extinções sem julgamento de mérito, como, por
exemplo, a falta de interesse processual, constatando o juiz que o autor não tem razão, no mérito, deve desde já julgar improcedente o pedido,
evitando um eventual ajuizamento de uma futura e inútil demanda.
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Crítica à manutenção da remessa necessária no Projeto de Lei nº 166,
de 2010
Juiz federal substituto Rubem Lima de Paula Filho

Considerações iniciais
Em franca tramitação no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 166, de 2010, de autoria
do Senador José Sarney, tem por objetivo dispor
sobre a reforma do Código de Processo Civil. Na
verdade, de reforma não fala o projeto, mas sim
da instituição de um novo Codex, inclusive porque proposta a revogação do atual, Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973.
Fruto do trabalho de uma comissão de juristas, instituída pelo Ato nº 379, de 2009, da
Presidência do Senado Federal, e presidida pelo
eminente Ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei nº 166, de 2010,
tem por objetivo, declarado em sua Exposição
de Motivos, a formatação de um processo mais
célere e justo, eis que rente às necessidades sociais
e muito menos complexo.
Como não poderia deixar de ser, traz a
proposta artigos referentes à Fazenda Pública,
enquanto litigante, entre os quais se indicam:
a contagem em dobro para manifestação (art.
186), a aplicação de multa em caso de não restituição dos autos em tempo certo (art. 191), o
cumprimento da obrigação de pagar quantia
certa (art. 501), a modulação de efeitos, no caso
da obrigação de pagar quantia certa (art. 496,
§5º), a execução de título extrajudicial (art. 834),
a remessa necessária (art. 478) etc.
Pois bem, malgrado eventuais posicionamentos favoráveis ou contrários à necessidade
de nova codificação, propõe-se este trabalho a
analisar a conveniência da manutenção do instituto da remessa necessária, em sendo a Fazenda
Pública a prejudicada em lide processual civil,
por uma série de circunstâncias mais adiante
expostas.

Remessa necessária: origem, tratamento
atual e natureza jurídica
Segundo abalizada doutrina1, o instituto em
apreço já era detectado desde o Direito Português, como observado na Lei de 13 de março
de 1355, de natureza criminal, possuindo correspondentes nas Ordenações Afonsinas, Livro
V, Título LIX, 11, Manuelinas, Livro V, Título
XLII, 3, e Filipinas, Livro V, CXXII, 11.
No Brasil, desde o advento da Lei de 4 de
outubro de 1831, observa-se a medida, mantida
por ocasião do Código de Processo Civil de 1939
(art. 822), sob a alcunha de Apelação Ex Officio.
De se ressaltar que, precedentemente, legislações
locais também davam o mesmo tratamento à
matéria, como foram os casos dos vetustos códigos de processo civil do Distrito Federal (art.
1.116, §2º e 1.118), Minas Gerais (art. 1.456 e
§1º) e Pernambuco (art. 1.445, parágrafo único)2.
A lei atualmente em vigor, 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, em sua redação original, para
além da hipótese de anulação de casamento,
previu a remessa necessária para os casos de
sentença proferida contra a União, o Estado e
o Município (art. 475, II) e que julgar improcedente a execução de dívida ativa da Fazenda
Pública (art. 475, III).
Mais recentemente, por força da Lei nº 10.352,
de 26 de dezembro de 2001, limitou-se as previsões

ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A remessa necessária e suas mudanças (Leis 10.259/01 e 10.352/01).
Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 35,
Ano 3, novembro/2002. Nacional de Direito Livraria
e Editora LTDA, p. 24.
2
CORRÊA DA VEIGA, Aloysio. A remessa necessária
em duplo grau de jurisdição – os limites subjetivos e
objetivos na atual sistemática do Processo do Trabalho. Revista do Superior do Trabalho Ano 68, nº 2,
Abril a junho de 2002, p. 165.
1
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para a sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas
autarquias e fundações de direito público (art. 475,
I) e a que julgar procedentes, no todo ou em parte,
os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda
Pública (art. 475, II), frisando a inaplicabilidade dos
dispositivos, ou seja, sem a utilização da remessa,
sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 salários
mínimos, bem como no caso de procedência dos
embargos do devedor na execução de dívida ativa
do mesmo valor (art. 475, §2º) e quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário
do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste
Tribunal ou do tribunal superior competente (art.
475, §3º). Esta, pois, a sistemática em vigor, constante do corpo do Código de Processo Civil.
Sobre a natureza jurídica, ao que parece, há
certa tendência da doutrina em negar que seja
um recurso, muito embora o Código de Processo
Civil de 1939 assim a denominasse. É que a medida não preenche sequer um dos princípios norteadores das impugnações de atos judiciais, como a
taxatividade, fungibilidade, dialeticidade, voluntariedade etc3 4. Ademais, trata-se de providência tomada pelo julgador, sujeito imparcial da
lide, independentemente da vontade das partes.
Por outro lado, não tão tranqüila é a caracterização positiva do instituto. Há os que a entendem até como quase recurso, como é o caso
de Alfredo Buzaid, José Frederico Marques e
Barbosa Moreira5 6, contudo o que se verifica

ALVES, Francisco Glauber Pessoa. Obra citada, p. 26.
LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos Recursos Cíveis, RT, São Paulo, 1976, p. 185, citado por
GUARÁ, Melissa Pereira, in A Remessa de Ofício e
o Mandado de Segurança, Revista ESMAFE, nº 2 –
2001, Recife/PE, p. 321.
5
SALUSSE, Eduardo Perez. Remessa “ex officio” –
proibição da “reformatio in pejus” – honorários
advocatícios. Revista de Processo, Ano 17, Outubro-Dezembro de 1992, nº. 68, p. 178.
6
ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A remessa necessária e suas mudanças (Leis 10.259/01 e 10.352/01).
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com maior evidência é a definição da remessa
necessária como condição de eficácia da sentença7 8 9, posição com a qual, inclusive, concordamos. Não se pode deixar de considerar, do mesmo modo, a posição que a elege como condição
para o trânsito em julgado10 11.
A gênese da remessa oficial, como já dito,
em seara processual penal, teve por objetivo o
exercício do controle dos atos judiciais, isto sob
o pano de fundo da desconfiança. A esse respeito, bem relata Aloysio Corrêa da Veiga12:
Com efeito, a apelação de ofício, de origem lusitana, se constitui em instituto
medieval, aplicado ao direito processual
lusitano, em meados do século XIV, que
detinha o nomem iuris de apelação oficial.
A finalidade precípua era a de mitigar a
onipotência do juiz ao processar os delitos públicos. Nas Ordenações Manoelinas
(1521) e nas Ordenações Filipinas (1603),
esta última a reservar aos casos de menor
potencial ofensivo.

Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 35,
Ano 3, novembro/2002, p. 26. Nacional de Direito
Livraria e Editora LTDA.
7
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais –
Teoria Geral dos Recursos, 2ª Ed., rev. e ampliada.
São Paulo, RT, 1993, p. 317, citado por KOSHIBA,
Maria Luiza Gualda Rúpolo. Remessa “Ex Offício”.
Revista de Processo, Ano 19, Janeiro-Março de 1994,
nº 73, p.176.
8
GIANESINI, Rita. Aspectos Polêmicos e atuais dos
recursos cíveis. São Paulo, RT, 1999, p. 918, citado
por CIANCI, Mirna. O Reexame necessário na atual reforma processual – Lei 10.352/2001. Revista dos
Tribunais, Ano 91, nº 804, Outubro de 2002, p. 55.
9
CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo José. A Fazenda Pública em juízo, 2ª Ed. Revista, ampliada e atualizada. Dialética, 2005, p. 153.
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VAZ, Paulo Afonso Brum. O Reexame Necessário
no novo Processo Civil. Revista de Previdência Social, Ano XXVIII, nº 284, julho de 2004.
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CARVALHO, Fábio. Ausência de apelação da Fazenda Pública, acórdão proferido em julgamento do
reexame necessário e o cabimento do recurso especial. Revista de Processo, Ano 34, nº 169. Março de
2009.
12
CORRÊA DA VEIGA, Aloysio. Obra citada, p. 164.
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Mesmo com a evolução, adoção pela sistemática processual civil e ampliação do leque de
possibilidades de cabimento, a remessa necessária não perdeu seu viés de ato de controle das
decisões judiciais, óbvio, nas situações em que
prevista, tornando-se também, a partir de momento desconhecido, instrumento necessário
para a validação de sentenças proferidas contra
a Fazenda Pública.

A remessa necessária e o Projeto de Lei nº
166, de 2010
Da leitura do Projeto de Lei nº 166, de 2010,
infere-se que em pelo menos três oportunidades
a remessa necessária se faz presente e sempre
com referência à Fazenda Pública.
A duas primeiras se encontram previstas no
art. 478, tratando-se das sentenças proferidas
contra a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (inc. I) e as que julgam
procedentes, no todo ou em parte, os embargos
à execução de dívida ativa da Fazenda Pública
(inc. II). Quando não houver fixação de valor na
sentença, a medida será tomada em sede de liquidação do julgado (§4º).
Inaplicável será o reexame forçado caso a
condenação ou o direito controvertido for de valor certo não excedente a mil salários mínimos,
bem como no caso de procedência dos embargos
do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor (§2º). O mesmo ocorrendo quando a
sentença estiver fundada em jurisprudência do
plenário do Supremo Tribunal Federal, em súmula desse Tribunal ou de tribunal superior competente, bem como em orientação adotada em recurso representativo da controvérsia ou incidente
de resolução de demandas repetitivas (3º).
Por sua vez, a terceira oportunidade em que
observada trata-se da hipótese em que, já na fase
de cumprimento de obrigação de pagar quantia
certa, tendo por credor ente público, é reconhecida a inexigibilidade do título judicial fundado em
lei ou ato normativo declarados inconstitucio-

nais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado
em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidos pelo mesmo tribunal como incompatíveis com a Constituição da República. Na
presente situação, a decisão poderá conter modulação dos efeitos temporais, isto em atenção à
segurança jurídica (art. 496, III c/c §§4º e 5º).
Mesmo admitindo a possibilidade de outras
determinações de remessa necessária no projeto
de lei, temos como não relevante enumerá-las,
eis que a premissa a partir da qual o estudo se
funda, quanto à sua inconveniente manutenção,
a todas abrange, mesmo as previstas em legislação especial (art. 19, caput, Lei nº 4.717/65, art.
13, §1º, Lei Complementar nº 76/93, art. 14, §1º,
da Lei nº 12.016/2009 etc.).

Crítica à manutenção da remessa
necessária no Projeto de Lei nº 166, de
2010 e em legislações especiais
Como já visualizado na parte inicial deste
estudo, a remessa necessária é instituto de secular origem, perpassando do campo processual
penal para as lides cíveis, o que bem é retratado
nas palavras de Alcides de Mendonça Lima13,
quando afirma que a medida foi perdendo seu
característico criminal, para tornar-se, sobretudo, um ato de maior garantia do Erário, pela natureza da maioria das causas em que se tornou
exigível.
A percepção do jurista sobre o tema é perfeita. De um mecanismo de controle de julgamentos criminais oriundos de demandas que
podiam ser instauradas ex officio, transmutou-se a remessa necessária em instrumento de fiscalização judicial em favor do Poder Público,
este parte no processo.
A indagação que se faz, ante a análise contemporânea do dia a dia forense é a respeito da
conveniência de manter-se a remessa necessária
no Código de Processo Civil, o que, por ausência de diferenciação ontológica, deve ter respos-

13

Obra citada, p. 321.
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ta similar para as determinações iguais estipuladas em legislações especiais. A nosso ver, não,
conforme se exporá.
Em primeiro lugar, a celeridade do processo
deixou de figurar como mero compromisso do
julgador para ser elevada à condição de garantia
individual, constitucionalmente amparada (art.
5º, LXXVIII).
A realidade que avulta das varas de Fazenda Pública, da Justiça Comum Estadual, e das
cíveis, da Justiça Federal, é de atormentar quaisquer jurisdicionados, advogados e julgadores.
Feitos aos milhares, procrastinações de todas as
naturezas, estruturas física e de pessoal insuficientes etc. Inúmeros são os fatores que contribuem para a demora na prestação jurisdicional,
devendo ser ressaltado que a Fazenda Pública,
justamente por ostentar tal condição, é tida
como uma litigante contumaz, em ambos os pólos de demanda.
Perante tal quadro, mesmo após a emissão
de uma certeza, ainda que provisória do direito
pleiteado, tem o cidadão que aguardar a confirmação do julgado, ou quem sabe a reforma,
isto por força da lei, que, vulgarmente falando,
anuncia que a decisão do juiz não vale, pelo menos até aquele momento. Maior absurdo se dá
quando a representação do ente público se conforma com a decisão do juízo monocrático.
O périplo, então, reinicia sua marcha, muitas das vezes de forma mais lenta, posto que, a
depender do tribunal, a conclusão do feito se
dará com maior demora que a tramitação na
primeira instância. Basta, para tanto confirmar,
que se visitem gabinetes de desembargadores
federais de todas as regiões da Justiça Federal
brasileira.
Sobre o tema, cito o Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, que, conquanto defensor da remessa necessária, traçou bem
a problemática dela advinda, no que tange ao
comprometimento da celeridade processual14:

14
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A demora na entrega da tutela jurisdicional tem sido o motivo das críticas mais
acirradas à atuação do Poder Judiciário.
É opinião corrente que o iter do processo civil, até que se possa obter a efetiva
satisfação do direito violado, não ocorre
em tempo razoável, chegando a abalar a
credibilidade do Poder Judiciário. Neste
aspecto, sobre o qual os operadores jurídicos não dissentem, sabe-se que o atraso,
de efeitos nefastos, não se deve apenas aos
problemas de ordem estrutural da justiça,
mas também aos instrumentos processuais que lhe são disponibilizados pelo sistema. O reexame necessário, por exemplo,
constitui uma etapa do procedimento que
culmina por atrasar no tempo a efetiva satisfação dos direitos violados.

Além da questão referente à própria duração do processo, afirma-se, com a devida licença
a renomadas vozes, que os argumentos expendidos para justificar a manutenção da remessa
necessária têm sofrido abrandamentos relevantes, de modo que o que até então era tido por
dogma, nos dias atuais, dependendo da posição
do legislador, pode vir a tomar nova feição.
Segundo a fundamentação já consolidada a
respeito, é certo que a previsão para a remessa
necessária e outras prerrogativas, ou privilégios,
da Fazenda Pública tem por escopo amparar a
indisponibilidade do interesse público, o que
deve irradiar seus efeitos em todas as direções,
até mesmo nas relações processuais.
A despeito do acima afirmado, o que se tem
verificado é um amainar de tais parâmetros de
proteção da coisa pública, o que se tem por salutar, pugnando-se pela evolução até a completa
erradicação de certas prerrogativas, ou privilégios, a depender do ângulo de visão.
Além das hodiernas hipóteses de dispensa da
remessa necessária (§§ 2º e 3º, do art. 475, CPC),
a sistemática dos Juizados Especiais Federais
(Lei nº 10.259/01) e da Fazenda Pública, referente às Justiças Estaduais (Lei nº 12.153/09), trouxe
significativas determinações no sentido de, pelo
menos, intuir-se que uma relevante mudança de
postura do legislador vem sendo tomada.
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Nas legislações citadas (Leis nºs 10.259/01 e
12.153/09), verificam-se expressas normas proibitivas de ocorrência de prazos diferenciados, de
qualquer natureza, ou de tratamento desigual
entre as partes. Sobre a remessa necessária, nenhum artigo a ela faz referência.
Incabível seria a argumentação de que, por
ser o valor da causa, para fins de competência,
limitado pelas leis estar-se-ia adotando metodologia semelhante à do §2º, do art. 475, do atual
Código de Processo Civil. É que, em ambas as
leis, vê-se idêntica preceituação de que se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para
pagamento independentemente do precatório,
o pagamento far-se-á, sempre, por meio dessa
forma de requisição, sendo facultada à parte
exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento
do saldo sem o precatório (art. 17, §4º, da Lei
nº 10.259/01 e art. 13, §5º, da Lei nº 12.153/09).
Veja-se que, mesmo diante de tal situação, ainda assim, não previu o legislador a figura da
remessa necessária, sendo lícita a requisição de
valores superiores à alçada legal, desde que não
haja renúncia da parte interessada. A disposição
em apreço vai de encontro à determinação do
Projeto de Lei nº 166, de 2010, quando, no §4º,
do art. 478, prevê a ocorrência da remessa até
mesmo na liquidação da sentença, desde que ultrapassado o valor ali estipulado.
O raciocínio que se busca formular é de que
o momento talvez seja de encetar-se uma nova
visão a respeito do tema, de modo que a prerrogativa de indisponibilidade do interesse público,
que também possui sua feição patrimonial, não
continue servindo para justificar a manutenção
de tratamentos desiguais em sede de conflitos
sob a apreciação do Poder Judiciário, o que se
expressa, entre muitas outras formas, através da
remessa necessária.
O último argumento que se busca trazer a
lume, com o objetivo de ver-se abolida a figura da remessa necessária é o notório aparelha-

mento das representações judiciais da Fazenda
Pública.
Em trabalho já citado neste estudo, o hoje
Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves tratou bem da questão, pugnando pela manutenção do instituto em testilha apenas quanto aos
municípios, suas autarquias e fundações públicas15, assim argumentando:
É que nesses entes federativos muitas vezes não é bem estruturado o corpo de defensores. De fato, à exceção dos grandes
municípios, ainda existe uma relação promíscua no trato com a coisa pública. É comum a contratação de profissionais, sem
licitação no mais das vezes, para atuarem
na área jurídica, à proporção que mudam
as administrações. Não existe a preocupação de se desenvolver um quadro estável
de procuradores, o que permitiria menos
perniciosidade e uma política de perfeita
assistência jurídica à unidade federativa.
Esta conjuntura torna-se injustificada, por
outro lado, no que tange aos Estados e à
União, com suas respectivas autarquias e
fundações de direito público, por raciocínio inverso ao anterior. Hoje em dia é
absolutamente descabido se falar em hipossuficiência na representação jurídica
destes entes, onde há maior respeito aparente aos preceitos públicos de legalidade
e moralidade (art. 37 da Constituição Federal).
A negativa à implementação da escorreita
defesa jurídica não encontra óbice sério na
limitação financeira, à luz da importância
dos valores a serem defendidos, que inclusive podem acarretar economias patrimoniais ao ente federativo, o que demonstra
a desvalia do argumento.

Do raciocínio transcrito, discorda-se unicamente da exclusão dos municípios do espectro
de erradicação da remessa necessária. A nosso sentir, a desestruturação administrativa de
certos entes federativos não deveria servir de
fundamento para pautar uma decisão legislativa quanto à sistemática processual, sob pena

15
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de corrigir-se um erro através da manutenção
de outro. Ao revés, entende-se que a extinção
da remessa necessária deveria abarcar a todos,
servindo, inclusive, de preponderante fator de
aperfeiçoamento institucional.
No âmbito dos Estados e Distrito Federal,
ainda que não se tenha conhecimento aprofundado sobre seus corpos defensivos, o que
exigiria um estudo de feição acadêmica mais
avançada, tem-se a certeza que todas as 27 unidades federativas têm suas procuradorias devidamente estruturadas e bem representadas.
Pululam os concursos, que podem considerados
praticamente nacionais, ante a inexistência de
fronteiras. As remunerações, via de regra, são
assemelhadas às dos membros da Magistratura
e do Ministério Público das respectivas unidades, o que tem atraído candidatos de qualidade
diferenciada. Perante esse contexto geral, não se
tem dúvidas acerca da excelência das representações judiciais dos Estados e Distrito Federal
(art. 132, CF/88), de modo que perfeitamente
lícita é a conclusão de que anacrônica e descompassada é a manutenção da remessa necessária.
Já no que diz respeito à União, suas autarquias e fundações públicas, recorda-se que sua
defesa se encontra a cargo da Advocacia-Geral
da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, o que ganhou foros de matéria constitucional (art. 131, CF/88). Com efeito, as mesmas observações já alinhavadas quanto à defesa
dos Estados e Distrito Federal são aqui aplicáveis, em especial no que tange à estruturação e
quadro defensivo. A esse respeito, indica-se a
leitura do texto Histórico e Evolução da Advocacia-Geral da União16.

Conclusão
Como se viu, a manutenção da remessa
necessária no Projeto de Lei nº 166, de 2010, é

16
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http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/Institucional/hist_agu.aspx, consulta realizada
em 13 de outubro de 2010, às 10:00 hs.

decisão legislativa que não corresponde aos anseios da atualidade, seja pelo comprometimento
da busca pela célere jurisdição, seja pela perpetuação de um status diferenciado da Fazenda
Pública, o que não mais se justifica, seja porque
se trata de medida simplesmente desnecessária,
ante a atual representação judicial dos entes públicos, via de regra, composta por profissionais
de ótima qualificação, amparados por instituições devidamente estruturadas.
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A exacerbação do princípio do contraditório
Juiz federal Warney Paulo Nery Araújo

O Projeto de Lei do Senado nº 166/1010
que institui o Novo Código de Processo Civil, a
par de importantes e necessárias mudanças no
nosso sistema processual, previu em seu art. 10
nova amplitude ao conceito de contraditório,
exacerbando-o a extremos de aplicação. Vejamos o artigo:
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 oportunidades de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual tenha que decidir de ofício.

Como se percebe, o juiz, uma vez aprovada
esta redação, estará obrigado, sempre e sempre,
a instar as partes a se manifestar sobre determinada matéria que ele tenha como fundamento
de decisão.
Tal alteração processual, a meu ver, traduzse em verdadeiro retrocesso por ampliar em demasia a participação dos sujeitos processuais, o
que, sem dúvida, afetará a celeridade processual,
sem garantias de que haverá a correspondente
contrapartida de justiça que se quer emprestar
à decisão.
Vislumbra-se também a dificuldade com
que pode se deparar o juiz, ao ter que, mesmo
sutilmente, antecipar o seu juízo sobre a questão, pois será necessariamente o provocador do
seu debate, o que dará às partes a impressão de
que já formou sua convicção, senão para que
trazer a questão à lume?
De mais a mais, vem se mostrando mais
consentâneo com uma época de processos de
massa, onde se exige julgamentos rápidos e se
cobra produtividade do Judiciário, diferir ou
concentrar o contraditório em uma fase apenas,
mesmo que em juízo de retratação, privilegiando a substância e não as formalidades.

Não se olvida que para os processualistas a
medida tenha sentido e valor, uma vez que concede ao princípio do contraditório efeito máximo e absoluto, no entanto, e para além do mundo acadêmico, e segundo uma visão instrumental
do processo, esta maximização já não tem razão
de ser, devendo haver uma melhor harmonização entre aquele e o princípio da celeridade.
Nessa linha, calha transcrever recente julgado da Turma Recursal de Goiás, no qual se reconheceu a prescindibilidade de intimação das
partes para se manifestar sobre laudo pericial.
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO
PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela parte
autora contra sentença que julgou improcedente o pedido postulado na inicial.
Alega, em síntese, que seja determinada a
anulação da sentença e consequentemente
da decisão que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que ambas afrontaram
os dispositivos constitucionais inscritos
no artigo 5º, inciso LV, consubstanciados
na ampla defesa e no contraditório, o que,
por conseguinte, violou seu direito de defesa, a ponto causar cerceamento, o que é
repudiado pela carta republicana de 1988.
II – VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
Destaco, apenas, que não há que se falar
em nulidade ou cerceamento de defesa,
pois o procedimento especial das Leis
9.099/95 e 10.259/2001 não prevê sequer
a intimação das partes em se tratando de
atos da natureza do indicado (manifestação acerca do laudo pericial), em obediên-
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cia aos princípios que norteiam os Juizados Especiais.
Assim, não há ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios em face da assistência judiciária.
(TRGO - Recurso nº: 004732768.2008.4.01.3500, julgado em 01/09/2010)

Note-se que as partes já são intimadas da
data da realização da perícia, indicando quesitos
e podendo dela participar, inclusive com auxílio
de assistente.
Assim, tornar-se muito difícil apontar algum prejuízo das partes pela não intimação da
juntada do laudo, mesmo porque quase todas as
contrariedades já poderiam ter sido levantadas
nos momentos acima, ou caso ocorra durante a
realização do ato, logo após. Além do mais haveria ainda a possibilidade de insurgência através
do recurso ao 2º Grau.
Bem, por isso, ouso afirmar que a adoção
desta inovação processual, sem dúvida, seria
muito prejudicial a todo o sistema processual,
máxime o microssistema dos Juizados Especiais.
A sociedade anseia por uma reforma que
implemente no Poder Judiciário efetividade,
celeridade e eficiência, qualidades essas que não
estão presentes na vetusta fórmula proposta
pelo art. 10 do Projeto de Lei em comento, motivo suficiente para que não seja aprovada pelo
legislador.
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O princípio da motivação das decisões judiciais no Estado
constitucional democrático e numa perspectiva ética
Juiz federal Wilson Alves de Souza

Sumário
1. Introdução. 2. Os problemas do poder, do
direito e da realização dos direitos. 3. O exercício do poder no Estado constitucional democrático. 4. Função da decisão judicial. 5. Elementos
da decisão judicial quanto à inteligência do ato.
6. Elementos estruturais da decisão judicial. 7.
Princípios jurídicos. Visão geral. 8. O princípio
da motivação das decisões judiciais e sua relação com outros princípios do direito processual.
8.1. Panorama geral. 8.2. O princípio da motivação das decisões judiciais. 8.3. O princípio da
motivação das decisões judiciais e o princípio
do devido do processo legal. 8.4. O princípio da
motivação das decisões judiciais e o princípio
da independência judicial. 8.5. O princípio da
motivação das decisões judiciais e o princípio
da imparcialidade do juiz. 8.6. O princípio da
motivação das decisões judiciais e os princípios
da ampla defesa, da recorribilidade (em especial com duplo grau de jurisdição) e do contraditório. 8.7. O princípio da motivação das decisões judiciais e o princípio da legalidade. 8.8.
O princípio da motivação das decisões judiciais
e o princípio da congruência. 8.9. O princípio
da motivação das decisões judiciais e o princípio da publicidade. 8.10. Exceção ao princípio
da motivação das decisões judiciais. 9. Sobre a
motivação das decisões judiciais no denominado aspecto extraprocessual. 10. Motivação das
decisões judiciais na perspectiva dos direitos
fundamentais. 11. Motivação das decisões judiciais e ética judicial. 12. Motivação das decisões
judiciais, boa-fé e limites de linguagem do juiz
em relação às partes, advogados, representantes
do ministério público e outros juízes. 13. Motivação das decisões judiciais frente à trilogia estrutural do processo. 14. Definição e conteúdo
da motivação. 14.1. Conteúdo da motivação e o

problema da motivação incompleta. 14.2. Conteúdo da motivação e o problema da motivação
incongruente. 14.3. Conteúdo da motivação e o
problema da motivação sem razoabilidade. 14.4.
Conteúdo da motivação e o problema da motivação ininteligível. 14.5. Conteúdo da motivação
e o problema da motivação per relationem. 14.6.
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comunicação e fontes de indícios. 15.4. Teoria
do discurso judicial. 15.5. Teoria da motivação
como instrumento de controle da legitimidade da decisão. 15.6. Nosso posicionamento. 16.
Motivação da sentença e o problema dos limites
objetivos da coisa julgada. 17. Caracterização da
sentença imotivada. 18. Conseqüências da falta
de motivação e os meios de impugnação à ”decisão” imotivada. 19. Conclusões.

1

Introdução
Na sociedade ocidental não é de hoje o dever de os juízes fundamentarem suas decisões.
Em alguns países a motivação das decisões judiciais adquiriu status constitucional, a exemplo
da Constituição brasileira de 1988, e, de outro
lado, tem sido considerada como dever ético dos
magistrados, como expressado no Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial de 2006.
Ocorre que a realidade prática tem revelado
a existência de muitas decisões sem fundamentação, muitas vezes ocasionadas pela pressão em
decidir rapidamente e por excesso de trabalho,
de modo que o estudo do presente tema envol-

II Jornada de Direito Processual Civil

ve a necessidade de caracterizar a decisão sem
motivação em especial num Estado que se proclama como constitucional democrático e numa
perspectiva ética.
Sem dúvida o problema que aqui será analisado é por complexo, envolvente e atual. E assim
é porque se o legislador decide em caráter geral
e abstrato a respeito da liberdade, da propriedade, da intimidade, da honra, dentre outros bens
da vida, o juiz tem a responsabilidade de decidir
concretamente a respeito destes bens.
A relevância do tema mais se eleva porque a
doutrina tradicional e majoritária, como se sabe,
entende que decisão imotivada é nula ou anulável, apta a passar em julgado. No entanto, cabe
perguntar: decisão imotivada é ato nulo, anulável ou juridicamente inexistente?
Para responder a tais perguntas teremos que
analisar outros problemas ainda que brevemente,
tais como o poder dos juízes no Estado constitucional democrático, os elementos dos atos jurídicos processuais, especialmente a decisão, e os
princípios jurídicos, tudo numa perspectiva ética.
Não temos o objetivo de esgotar o assunto,
muito menos de firmar verdades absolutas. Para
nós o importante é que nossos posicionamentos
sejam aceitos como razoáveis, ainda que não se
concorde com eles, e que possam ter alguma utilidade na vida prática, como se espera de qualquer estudo científico.

2

Os problemas do poder, do direito e da
realização dos direitos
O homem vive e convive em sociedade. Para
que a vida humana ocorra com um mínimo de
harmonia necessário se faz que a sociedade se
organize. A organização da sociedade, de outro
lado, não pode dispensar a instituição do poder.
É que considerando a condição humana, que os
bens da vida existentes na face da terra são infinitamente inferiores às necessidades humanas e
que os homens nem sempre se apresentam soli-

dários uns com os outros, surge o conflito.1 Assim, impõe-se a organização da sociedade a partir
do poder. Por outras palavras, os bens existentes
(limitados) precisam ser distribuídos entre as
pessoas (com necessidades ilimitadas) de forma
organizada, de maneira que dentre os componentes da sociedade humana uns se apresentarão
como dirigentes e outros como dirigidos.
Não se está aqui expressando adesão à doutrina economicista da gênese do Estado e do Direito, na medida em que o sentido da expressão
bens da vida — associada à idéia de necessidades
humanas — é o mais amplo possível, ou seja,
abrange os bens materiais (patrimoniais em geral) e os bens imateriais (liberdade, estado, honra, etc.).2
Sem esta organização mínima instalar-se-ia o caos social, na medida em que, como salientado acima, a solidariedade entre os homens
nem sempre ocorre, sendo inerente à condição
humana a não relativização das necessidades. Se
a sociedade não se organizasse adequadamente,
ao menos como tendência, uns homens procurariam a satisfação das suas necessidades se
sobrepondo a outros homens de qualquer maneira. O conflito seria a tônica e a vida em sociedade seria insuportável.3
Deste modo, forçoso é convir que o problema do poder é um dos mais complexos e fascinantes da condição humana e, por isto mesmo,
um dos mais discutidos através dos séculos.
De fato, não existe situação da vida humana mais sedutora que a do poder. Nesse sentido,
diz-se que o poder fascina, embriaga, corrompe,
deslumbra, apaixona. Isto porque o homem que

Ver CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução: Antonio Carlos Ferreira. São Paulo:
Lejus, 1999, pp. 92-94.
2
Ver Como GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o
direito pressuposto. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1998,
pp. 36-44.
3
No sentido do texto, de certo modo, GALBRAIT,
John Kenneth Anatomia do poder. Tradução: Hilário
Torloni. 3a ed. São Paulo: Pioneira, 1989, pp. 6-7.
1
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detém poder tem capacidade de determinar, de
algum modo, o destino dos demais homens.
O fenômeno do poder, no entanto, não surge
do nada, não se estabelece no vazio, nem acontece isoladamente. Ao contrário, o poder ocorre na
sociedade, envolve uma situação estabelecida e,
ao mesmo tempo, de luta constante pelo próprio
poder. De outro lado, partindo do suposto de que,
necessariamente, o poder é criado e exercido pelo
homem para determinar o destino de outros homens, tal fenômeno é também uma relação, que
exige justificativa por parte de quem o detém, até
porque, na sociedade humana nem todos aqueles
que se encontram na condição de governados são
desprovidos da capacidade de governar.
Nesse contexto, o direito instituído por
quem detém o poder, apesar do aparato estatal,
nem sempre é realizado voluntariamente. De
outro lado, os direitos violados, em regra, não
podem ser realizados por mãos próprias. Surge,
assim, a necessidade de jurisdição, função que,
em regra, é monopólio do próprio Estado, na
medida em que para a funcionalidade do sistema o direito que não se realiza voluntariamente
deve ser realizado por via da autoridade estatal
(função jurisdicional). Para tanto, há que se garantir o direito de ação e o processo devido.

3

O exercício do poder no Estado
constitucional democrático
A idéia de Estado constitucional democrático é indicativa de que não basta ao Estado
sustentar-se apenas na lei (Estado legal), mesmo
que por ele observada, mas também que se estruture e se oriente a partir de constituição legítima como norma superior a ser respeitada por
todos, sobretudo pelo próprio Estado, e consagre os direitos e garantias fundamentais. Mas
não é só: é necessária a efetivação da democracia
substancial, porque é isto que interessa como
um verdadeiro princípio.4

4
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Ver RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública
e termo de ajustamento de conduta. Teoria e prática.

A democracia substancial é, nada mais nada
menos, a aplicação efetiva do princípio democrático por um determinado sistema democrático (procedimento para a realização de tal
princípio).5
Com efeito, é importante reiterar que o
princípio do Estado constitucional democrático pressupõe um Estado em que a aquisição do
poder e o exercício do poder ocorram pelas vias
da legitimação nos termos da constituição e de
maneira efetiva, de modo a impedir o arbítrio e
a prepotência.6
Com efeito, no que se refere à função jurisdicional o princípio da motivação das decisões
judiciais é fator de legitimidade, de limitação e
de controle dos agentes políticos encarregados
da função jurisdicional.

4

Função da decisão judicial
O debate em torno do problema da função
da decisão judicial é, de certo modo, um desdobramento do problema da sua formação.
Diz-se que a função da decisão judicial é
declarar o direito no caso concreto. Daí surge a
seguinte pergunta: ao declarar o direito no caso
concreto o juiz cria ou não direito?
A escola de exegese, ao sustentar que o direito se esgota na lei e que a sentença é um silogismo, apegada à idéia de que o juiz é “boca da
lei”, só pode responder a tal pergunta no sentido
de que ao decidir o juiz não cria direito.7
A doutrina exegética é insustentável. Na
atualidade está nitidamente superada a idéia
de que o direito se esgota na lei como sua única

Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 21.
Nesse sentido, em termos, SILVA, Paulo Napoleão
Nogueira da. Princípio democrático e estado legal.
Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.13.
6
Nesse sentido CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra:
Coimbra, 1991, p. 85.
7
Veja-se R. AFTALIÓN, Enrique, VILANOVA, José,
RAFFO, Julio. Introducción al Derecho. 3ª ed. Buenos
Aires: Abeledo-Perrot, 1999, pp.750-751.
5
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fonte, bem assim que o juiz se limita a declarar o
que já está previamente previsto na lei. A experiência demonstrou aos próprios exegetas que o
legislador é incapaz de prever todas as situações
que a vida nos apresenta, bem assim que toda
norma exige interpretação, especialmente quando envolve conceitos indeterminados.
Existem casos complexos que não estão explicitamente regulados, os quais o juiz sempre
haverá de encontrar uma fundamentação jurídica preexistente. A doutrina que declara que o
juiz cria o direito não diz que o juiz age como
legislador criando a norma geral fora da ordem
jurídica posta.
Pensamos que está fora de dúvida que a decisão judicial não se limita a repetir a lei. O simples
fato de a lei ser geral e abstrata, enquanto a decisão judicial resolve casos concretos, revela que
necessariamente a decisão judicial é norma individualizada que cria o direito no caso concreto.8

5

Elementos da decisão judicial quanto à
inteligência do ato
Os elementos da decisão judicial quanto à
inteligência do ato são a clareza e a precisão.9
A clareza significa que a decisão judicial
deve conter uma linguagem inteligível, ou seja,
simples, compreensível, ainda que técnica, insuscetível de interpretações ambíguas.
A doutrina tradicional afirma que sentença
ininteligível é ineficaz.10
Não concordamos com tal ponto de vista.
Como todo ato normativo a exigir cumprimento, a decisão judicial carece de interpretação. De
outro lado, não se pode radicalizar o conceito
ininteligível. Tal conceito comporta graus. Se
Veja-se AKEL, Hamilton Elliot. O poder judicial e
a criação da norma individual. São Paulo: Saraiva,
1995, p. 121.
9
Ver art. 19, 25 e 27, do Código Iberoamericano de
Ética Judicial.
10
Ver SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao
Código de Processo Civil. Vol. IV. Forense: Rio-São
Paulo, 1976, p. 437.
8

o grau de falta de inteligibilidade é mínimo ou
tolerável a sentença não contém vício algum e
não pode ser acoimada de ineficaz. A parte interessada que não interpôs recurso de embargos
de declaração para esclarecer o ponto passível
de interpretações duvidosas fica sujeito à interpretação do juiz no futuro quando o interessado
buscar sua eficácia (execução ou conduta adequada ao que fora decidido). Se o grau de falta
de clareza é máximo, vale dizer, qualquer um
que se dispõe a ler a “decisão” nada entende a
respeito do que ali se encontra também não se
pode qualificar tal ato como nulo ou como ineficaz, mas sim como juridicamente inexistente.
Um juiz que prolata “decisão” totalmente incompreensível na verdade não cumpriu sua função jurisdicional. Como a denegação de justiça,
ainda que indiretamente, como no caso, não é
admissível, as partes têm o direito de exigir que
o juiz prolate a decisão, ainda que tenha decorrido o prazo para interposição de embargos de
declaração ou de qualquer outro recurso, até
porque ninguém é obrigado a recorrer contra o
que não existe juridicamente.
A precisão significa que a decisão judicial
deve ser integral, ou seja, decidir a respeito de
todas as questões submetidas a julgamento, e
limitada às questões existentes no processo. Decisão não integral é qualificada como citra petita; decisão além dos limites do pedido é ultra
petita; a decisão a respeito do que não se pediu
é extra petita.

6

Elementos estruturais da decisão
judicial
Os elementos estruturais da sentença são:
relatório, dispositivo e motivação.
O relatório é a parte da sentença em que o
juiz descreve o caso que está sendo submetido a
julgamento e faz um histórico dos demais acontecimentos verificados no processo. Ao fazer a
descrição do caso que está sendo submetido a
julgamento o juiz faz uma síntese da demanda
(pedido e causa de pedir) e, sendo o caso, uma
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síntese da defesa. A descrição do caso é o que
interessa no relatório. O histórico dos demais
acontecimentos verificados no processo é algo
que se pode qualificar como secundário.11
O dispositivo é a resolução do caso, é a parte
conclusiva da decisão na qual o juiz declara objetivamente de quem é o direito e atribui o bem
da vida a uma das partes, acolhendo (total ou
parcialmente) ou rejeitando o pedido no caso
concreto.12
A motivação (ou fundamentação) é a parte
decisória da sentença na qual o juiz apresenta
uma justificação quanto aos fatos da causa (caso
haja controvérsia quanto a estes) onde deverá
demonstrar suas conclusões em torno do assunto em função das alegações das partes e das provas produzidas, e uma justificação a respeito do
direito envolvendo toda a problemática hermenêutica em torno dos temas jurídicos discutidos
no processo.13

7

Princípios jurídicos. Visão geral
Determinados valores jurídicos superiores
consagrados pela sociedade como impositivos
dispensam normatividade expressa. Ainda que
não expressados em algum texto legal, se têm
aceitação na sociedade, evidentemente que não
perdem o caráter normativo superior, embo-

O inciso I do art. 458, do CPC brasileiro dispõe que
o relatório é o “requisito essencial” da sentença que
“conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da
resposta do réu, bem como o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo”.
Elemento importante certamente que o relatório o
é, mas não essencial. Tanto assim que a Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9099, de 26.09.1999), dispõe
que o relatório é dispensável (art. 38).
12
O inciso III, do art. 458 do Código de Processo Civil
brasileiro diz que o dispositivo é o “requisito essencial” da sentença “em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem”.
13
O Código de Processo Civil brasileiro denomina de
fundamentos a motivação da sentença, definindo tal
parte da mesma como o “requisito essencial em que
o juiz analisará as questões de fato e de direito”.
11
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ra implícitos. Alguns autores chegam a dar aos
princípios, com exagero, conotação de direito
natural.14
Eros Roberto Grau é claro e contundente
ao tratar dos princípios jurídicos, afirmando-os
como normas jurídicas positivas.15
Hans Kelsen atribui qualidade jurídica ao
costume se reconhecido pela constituição e nega
a natureza jurídica dos princípios.16
Ora, o costume é reconhecida e inegavelmente uma fonte do direito. Mais: é a mais autêntica das fontes do direito, na medida em que
emana da própria comunidade e não das instâncias institucionalizadas, as quais muitas vezes
produzem normas sem a menor eficácia, exatamente porque completamente fora da realidade
social. O costume e os princípios jurídicos são
aceitos pela comunidade para valer como normas jurídicas e não apenas para servirem de inspiração ao legislador. A eficácia de tais fontes,
muitas vezes, é tão forte que dispensam norma
escrita que as corrobore, ou então a comunidade as cumpre de maneira tão reiterada que não
há necessidade de provocação judicial por não
haver conflito. E se houver necessidade de tal
provocação, o costume e os princípios são invocados como normas jurídicas. Se o órgão da
administração ou o órgão jurisdicional os aplicou em algum caso concreto, só poderiam fazê-lo como fonte normativa. Os poderes dos agentes do Estado não são absolutos. Ninguém pode
tudo. Nenhuma autoridade do Estado pode
decidir impondo a alguém determinada conduta com base numa norma não legislada que

Veja-se LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. Introducción
a la ciencia del derecho. Barcelona: Bosch, 1943, p.
401; Filosofía del derecho. 3ª ed. Barcelona: Bosch,
1972, p. 606.
15
Veja-se GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 2a ed. São
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 44-45.
16
Veja-se KELSEN, Hans. Teoria geral das normas.
Tradução: José Florentino Duarte. Porto Alegre:
Sérgio Antonio Fabris, 1986, pp. 148-149.
14
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a comunidade aceita enquanto norma moral,
mas recusa a qualidade de norma jurídica. Para
exemplificar, se um milionário se nega a dar esmola a um pedinte faminto e este propõe ação
contra aquele para tal ajuda, nenhum juiz pode
impor ao milionário a conduta de dar esmola ao
pedinte faminto. A repugnância à conduta do
milionário que negou esmola ao miserável não
passa do plano da moral. Ainda exemplificando, num país de inflação alta e galopante deve
ser consenso na comunidade que o credor tem
direito a recomposição do valor real da moeda
segundo métodos razoáveis de correção monetária e não apenas a receber o valor nominal da
moeda, apenas com fundamento no princípio
(jurídico) do enriquecimento sem causa, ou
seja, mesmo que não haja norma legislada conferindo tal direito ao credor forçoso é convir que
o princípio em tela deve ser aplicado. Se o juiz
assim age num determinado processo judicial,
não é exato dizer que tal princípio simplesmente
influenciou o juiz. Se o juiz impôs ao devedor o
pagamento segundo o valor real da moeda, e não
segundo o valor nominal, é porque reconheceu
uma conduta ilícita de tal devedor frente ao credor invocando norma (princípio) integrante do
ordenamento jurídico.
Afirma Arnaldo Vasconcelos que os princípios gerais do Direito, “apesar de terem positividade, não constituem normas jurídicas”.17
Na realidade, os princípios jurídicos têm conotação coercitiva porque são normas jurídicas
positivas, e não normas de direito natural, muito menos normas morais, de modo que é possível buscar proteção judicial com fundamento
neles. No entanto, isso não significa dizer que
os princípios jurídicos não encontram funda-

17

VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria geral do direito. Teoria da norma jurídica. 3a ed. Rio de Janeiro:
Malheiros, 1978, pp. 206 e 210. Veja-se, em idêntico
sentido, ESSER, Josef. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Tradu������
ção: Eduardo Valentí Fiol. Barcelona: Bosch, 1961,
pp. 169-171.

mento na moral, até porque a norma jurídica legislada também pode encontrar fundamento na
moral, a exemplo do dispositivo legal que prescreve que matar alguém é crime sob cominação
de pena de prisão por determinado tempo.
Se os princípios jurídicos estão expressos
em determinada lei, porque, apesar de aceitos
e aplicados pela comunidade, foram admitidos
pelo legislador, são normas jurídicas do tipo
lei, sem perderem a qualidade de princípios; se
tais princípios estão implícitos, porque aceitos
e aplicados pela comunidade jurídica, não perdem a qualidade de normas jurídicas. Os princípios jurídicos são normas jurídicas porque estão
integrados ao ordenamento jurídico como valores jurídicos superiores e gerais.18
Como quem dar a discussão por encerrada, e ao propósito dos princípios de envergadura constitucional, afirma Paulo Bonavides
que “a teoria dos princípios, depois de acalmados os debates acerca da normatividade que
lhes é inerente, se converteu no coração das
Constituições”.19
Quando os princípios estão expressos na
própria lei não temos, no particular, problemas
a resolver. Os problemas se apresentam quando
os princípios estão implícitos. Reafirmamos que
os princípios, ainda que implícitos, são normas
jurídicas tanto quanto a lei, o costume e a jurisprudência, tendo, ademais, função inspiradora
do legislador.20
A afirmação de que os princípios jurídicos,
ainda que não expressos pelo legislador, não são
meros ideais ideológicos ou programáticos, mas

Veja-se ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. 1a ed. 3a reimpressão. Tradução: Ernesto Garzón Valdés. Madrid:
��������������������������������
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 83
19
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 8a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 253.
20
Veja-se SOUZA, Wilson Alves de. Princípios do direito processual do trabalho: o princípio da adequação e suas variantes. In Revista LTr. São Paulo: Ano
50, fevereiro, 1986, p. 50-2/168.
18
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sim normas jurídicas concretas, ganha corpo
quando estamos a tratar de princípios jurídicos
mais abrangentes e fundamentais para toda a
sociedade.21
De outro lado, os princípios têm, inegavelmente, função interpretadora, ou seja, não raro,
determinado caso é resolvido buscando-se a melhor solução nos princípios jurídicos. Mas como
ditos princípios são normas jurídicas também
eles demandam interpretação.22
Obviamente que quando estamos a dizer
que princípio jurídico é fonte formal do direito não se está a fazer paralelo entre a forma de
criação do princípio e a forma de criação da lei,
do mesmo modo que não se pode fazer paralelo
entre a forma de criação do costume e a forma
de criação da lei. Raríssimos autores negam que
costume é fonte formal do direito. Aliás, se não
há identidade, pode-se dizer que existe muito
de comum entre princípio e costume enquanto
fontes formais do direito. Por outras palavras,
pode-se afirmar que a fonte formal de criação da
lei é institucionalizada, enquanto a fonte formal
de criação do costume e dos princípios jurídicos é difusa. É que se os princípios jurídicos,
ainda que não expressados pelo legislador, têm
vinculação e obrigatoriedade e estão integrados
no ordenamento jurídico. Como o Direito é objeto cultural (criação do homem para o homem,
e não criação da natureza, muito menos criação
divina ou algo que esteja no plano dos objetos
ideais), costumes e princípios só podem ser
criados pelo povo de determinada sociedade. Aí
está o ponto comum entre princípios jurídicos e
costume. Pode-se dizer que os princípios jurídicos são costumes superiores gerais ou expressão
consensual de valores jurídicos gerais e superiores de uma determinada comunidade e consa-

Veja-se CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA,
Vital. Fundamentos da constituição. Coimbra:
Coimbra, 1991, p. 77.
22
Veja-se SOUZA, Wilson Alves de. Princípios..., cit.,
p. 50-2/168.
21
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grados por tal comunidade independentemente
da vontade do legislador.23

8

O princípio da motivação das decisões
judiciais e sua relação com outros
princípios do direito processual

8.1 Panorama geral
O princípio da motivação das decisões judiciais se relaciona com diversos princípios do direito processual, ou mesmo princípios gerais do
direito, com destaque para os seguintes: do devido processo legal, da independência judicial,
da imparcialidade do juiz, da ampla defesa, da
recorribilidade, do contraditório, da legalidade,
da congruência e da publicidade. Aqui faremos
uma análise do princípio da motivação das decsões judiciais e sua relação com cada um desses
princípios.

8.2 O princípio da motivação das decisões
judiciais
Parte da doutrina afirma que a exigência de
motivação das decisões judiciais não é um princípio jurídico.24
Não concordamos com tal afirmativa, em
si mesma meramente dogmática e redutora da
relevância da motivação das decisões judiciais a
mera “exigência técnica”. Sabe-se que o princípio do devido processo legal é o mais importante e o mais abrangente de todos os princípios
processuais, porque os demais derivam dele,
mas não o único. Assim, por exemplo, não se

Nesse sentido, BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 7a ed. Tradução: Maria Celeste
Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: Universidade
de Brasília, 1996, pp. 158-159; GARCÍA MAYNEZ,
Eduardo. Filosofía del derecho. 11ª ed. México: Porrúa, 1999, pp. 312-313.
24
Assim, por exemplo, Cândido Rangel Dinamarco,
para quem motivação das decisões judiciais não
passa de mera exigência técnica e projeção do princípio do princípio do due process law. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 197.
23
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pode dizer que o princípio do contraditório não
é um princípio autônomo. O mesmo sucede
com o princípio da motivação das decisões: tem
conteúdo próprio, resulta de relevante valoração aceita pela sociedade no contexto histórico
de determinada comunidade, mas se insere no
princípio maior, que é o princípio do devido
processo legal.
O princípio da motivação das decisões judiciais significa que os atos decisórios dos juízes
devem ser fundamentados para conhecimento
dos interessados diretos e da comunidade.
Os membros do Poder Judiciário têm a função precípua de julgar concretamente a respeito
dos bens da vida (a própria vida, a liberdade e
os bens materiais e morais das pessoas) no plano dos interesses individuais e coletivos. Desse
modo, não seria razoável que tão relevante poder fosse exercitado dispensando os motivos da
decisão.25 Mesmo quando o juiz atua no exercício do poder jurisdicional de controle abstrato
de constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público, impõe-se a motivação de
suas decisões.26
Os juízes decidem a respeito dos bens da
vida no plano individual e no plano coletivo,
de modo que devem atender aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, boa-fé, dentre
outros. Ademais, ao menos num Estado cons-

No direito brasileiro o princípio da motivação das
decisões judiciais está expresso na legislação ordinária, particularmente no Código de Processo Civil
(Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973) nos artigos
131 (livre convencimento motivado na apreciação
da prova), 165 e 458, (que exigem como elementos
estruturais da sentença o relatório, o dispositivo e
a fundamentação). Mas tal princípio passou a ser
consagrado também na Constituição de 5 de outubro de 1988, “sob pena de nulidade” (art. 93, IX).
Ver, ao propósito, os arts. 18 a 27, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
26
Nesse sentido, CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito
constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1325.
25

titucional democrático tais atos estão sujeitas a
controles, de maneira que sem motivação seria
impossível verificar a aplicação desses princípios e a justiça da decisão.27
Em verdade, a atuação dos juízes é livre
porque deve ser respeitada sua competência e
não se admitir qualquer tipo de interferência ou
coação. No entanto, tal atuação é limitada pela
ordem jurídica e a ela vinculada, devendo ser
motivada, de maneira explícita ou, muito excepcionalmente, implícita, exatamente para que se
possa aquilatar sua conformidade com tal ordenamento em todos os seus aspectos.

8.3 O princípio da motivação das decisões
judiciais e o princípio do devido do processo
legal
A relação entre o princípio da motivação
das decisões judiciais e o princípio do devido
do processo legal é patente. Ora, a falta de motivação da decisão é em si mesma a violação de
uma norma legal, que, em alguns Estados, como
é o caso do Brasil, tem status de norma constitucional. De outro lado, independente de texto
expresso de lei que garanta a motivação das decisões, a verdade é que sem ela não há como falar em julgamento justo. Na verdade, nem mesmo se pode falar em julgamento, mas sim em
puro e aberto arbítrio, em pura violência estatal,
conforme adiante explicitado. Se assim é, pode-se afirmar que num processo em que o juiz não
motiva a decisão, violado também está o princípio do devido processo legal.28

Ver, nesse sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la administración. 4a ed. Madrid: Civitas, 2000, pp. 148-149;
MELLO. Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 1994,
p. 57.
28
Nesse sentido: PERO, Maria Thereza Gonçalves. A
motivação da sentença civil. São Paulo: Saraiva, 2001,
p. 14; LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da
decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 190.
27
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8.4 O princípio da motivação das decisões
judiciais e o princípio da independência
judicial

nome do Estado abusiva e arbitrariamente e,
por isso mesmo, em situação de suspeição.30

As normas legais e constitucionais que dispõem sobre vedações de determinadas atividades e garantias dos juízes e dos tribunais estão,
em verdade, postas em favor do cidadão, vez
que magistratura com vínculos suspeitosos e
sem garantias significa cidadania desprotegida.
Nesse sentido, somente o juiz independente poderá apresentar decisões justas, não arbitrárias e
não influenciadas por pressões externas.
Sendo assim, não paira dúvida que o princípio da motivação das decisões está estritamente
relacionado com o princípio da independência
judicial.

8.6 O princípio da motivação das decisões
judiciais e os princípios da ampla defesa, da
recorribilidade (em especial com duplo grau
de jurisdição) e do contraditório

8.5 O princípio da motivação das decisões
judiciais e o princípio da imparcialidade do
juiz
O princípio da imparcialidade do juiz é um
dos mais relevantes dos princípios fundamentais da jurisdição. Pode-se dizer que a imparcialidade é da essência da jurisdição. Ninguém é
juiz em causa própria ou em situações previstas
em lei frente às quais o julgador se torna incompatível para julgar a causa.
A imparcialidade, caracterizada principalmente pela incerteza do resultado do julgamento é fundamental não só para a validade como
também para legitimidade da decisão.29
Deste modo, se ao juiz fosse dado o poder
de decidir sem fundamentar a decisão não se
poderia aquilatar certas descabidas preferências
que podem ser qualificadas como suspeitas e só
podem ser reveladas no próprio conteúdo da
motivação.
Juiz que não fundamenta suas decisões
desqualifica-se a si mesmo como magistrado e
a própria função jurisdicional, vez que age em

29
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Ver LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Tradução: Maria da Conceição Corte-Real.
Brasília: Universidade de Brasília, 1980, p. 98.

O princípio da ampla defesa, como se sabe,
não se limita ao direito de defesa garantido ao
réu, mas sim tem o significado da ampla defesa
dos direitos, o que significa dizer que também
diz respeito ao demandante, inclusive quando
este dá início ao processo provocando a jurisdição.
De sua vez, o princípio da recorribilidade
se refere à garantia do direito a pelo menos um
recurso contra a decisão, ainda que seja um recurso para o próprio juízo prolator da decisão
que se pretende atacar.31 Assim, se a decisão
não se encontra motivada, não se sabe contra o
que se vai recorrer. Conseqüentemente de nada
adianta a garantia do recurso, principalmente se
o sistema jurídico garante o duplo grau de jurisdição, na medida em que o órgão julgador deste

Nesse sentido, em termos: TARUFFO, Michele. La
motivazione della sentenza civile. Padova: Cedam,
1975, p. 399; COSTA, Alfredo Araújo Lopes da. Direito processual civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense,
1959, vol. III, p. 297.
31
Os sistemas jurídicos que admitem o recurso para
outro órgão, hierarquicamente superior, garantem
um princípio mais abrangente, que é o princípio do
duplo grau de jurisdição. Entendemos que o princípio do duplo grau de jurisdição, ao menos implicitamente, está previsto na Constituição brasileira, ao
prever a instituição de tribunais de segundo grau em
relação aos órgãos jurisdicionais comuns e especiais
(arts. 92, III a VII, 98 e 108), primordialmente para
julgar recursos, e a expressar que “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes” (art.
5o, LV; grifo nosso). E a ser assim, o princípio da
motivação das decisões judiciais ganha em relevância.
30
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não teria como saber qual o objeto a ser examinado.32
De outro lado, sem a possibilidade efetiva
de se recorrer, violado está o princípio da ampla
defesa, na medida em que o interessado em interpor recurso estaria tolhido do direito de defender o seu direito, ou seja, na prática, não teria
chance concreta de reverter o resultado arbitrário contido na “decisão” imposta pela instância
inferior.
Com efeito, na relação entre o juiz e as partes, especialmente a parte vencida, tem aquele
que apresentar, se a causa envolve controvérsia
fática, os motivos pelos quais aceitou ou rejeitou
determinadas provas produzidas no processo,
bem assim, quanto ao direito, porque rejeitou
ou acolheu determinados argumentos apresentados no processo.33
Por tudo quanto aqui exposto, vê-se que
decisão sem motivação também compromete o
princípio do contraditório, na medida em que
tudo quanto fora discutido no processo fica esvaziado e torna sem sentido tudo quanto o mais
possa daí para frente ocorrer, só restando ao
órgão jurisdicional superior declarar a inexistência jurídica de tal ato e determinar que outro
seja proferido.34

8.7 O princípio da motivação das decisões
judiciais e o princípio da legalidade
Todo e qualquer agente investido de poder
político só pode agir em conformidade com o
ordenamento jurídico. E se o Estado se diz constitucional democrático, mais razão há para se
exigir dos juízes a motivação das decisões. As-

sim, para se saber se o juiz agiu em conformidade com a ordem jurídica posta, é elementar que
necessário se faz examinar os motivos das suas
decisões.
Mais razão há para se exigir motivação das
decisões quando o juiz julga casos graves, que
envolvem privações ou restrições de direitos, e
complexos, que envolvem conceitos jurídicos
imprecisos, onde predomina a discricionariedade judicial, em especial quando julga o mérito
da causa. Normalmente, em casos como tais o
julgamento é mais difícil e maior a responsabilidade do juiz, de modo que o dever de motivação
da decisão se eleva ao grau máximo.35

8.8 O princípio da motivação das decisões
judiciais e o princípio da congruência
Quem define o objeto da causa é o autor.
Ressalvada a hipótese de complexidade do processo com demandas incidentes (das próprias
partes originárias ou de terceiros), não faz qualquer sentido o réu, ao apresentar sua defesa de
mérito, se preocupar com questões fáticas ou
jurídicas que não foram colocadas pelo autor
na petição inicial. O mesmo sucede com o juiz
ao prolatar sentença de mérito. Sendo assim,
o princípio da congruência significa que o juiz
deve decidir, e só decidir, a respeito da causa de
pedir e do pedido, expostos pelo demandante, e
da defesa pertinente eventualmente apresentada
pelo demandado.36
Sendo assim, só pelo exame da fundamentação se pode verificar se a sentença foi extra pe-

Nesse sentido, TARUFFO, Michele. La motivazione..., cit., p. 401. Ver arts. 21 e 24, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
36
Assim: GELSI BIDART, Adolfo. El principio de
congruencia en todo proceso. In XI Congreso Nacional de Derecho Procesal. La Plata: outubro, 1981, p.
1137; BARRIOS, Eduardo José e VERDEJO, Silvia
Clara. Recaudos constitucionales para una sentencia
válida: contenido y motivación. In XI Congreso Nacional de Derecho Procesal. La Plata: outubro, 1981,
p. 1072.
35

Ver art. 18 do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
33
Nesse sentido, PERO, Maria Thereza Gonçalves. A
motivação..., cit., p. 61. Ver, nesse ponto, o arts. 22 a
25, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
34
Nesse sentido, LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito processual democrático. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 105.
32
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tita, ultra petita ou citra petita.37 Evidentemente
que a fundamentação também permite verificar
se a decisão foge em grau absoluto do princípio
da congruência, ou seja, se o juiz decidiu de maneira completamente diversa do que as partes
colocaram para julgamento (decisão absolutamente incongruente).

8.9 O princípio da motivação das decisões
judiciais e o princípio da publicidade
As decisões judiciais são os atos mais importantes do processo. Dentre estas, à evidência,
a decisão definitiva de mérito é o ato mais importante, na medida em que por ela o juiz entrega o bem da vida ao autor ou ao réu. O princípio da publicidade, que no direito brasileiro
também ganhou fundamento constitucional,38
significa que todos os atos do poder judiciário
são públicos, salvo aqueles que, nos termos da
lei, devem ser protegidos pelo segredo de justiça. Mas o segredo de justiça não se aplica às
partes nem àqueles que atuam no processo, mas
sim ao público. Sendo assim, é indispensável a
aplicação concomitante dos dois princípios, ou
seja, o juiz deve prolatar decisão motivada e dela
dar conhecimento às partes, até mesmo para,
querendo, ao invés de impugná-la, cumpri-la.
O princípio da publicidade, no entanto, não
se aplica apenas às partes, mas também ao público em geral, o que é fundamental para a análise do denominado aspecto extraprocessual da
motivação.
Na prática brasileira, nem sempre o órgão
jurisdicional dispõe de jornal oficial para divulgação pública da decisão, de maneira que nesse caso esta chega apenas ao conhecimento das
partes. De outro lado, mesmo os órgãos que dispõem de meios públicos de divulgação dos provimentos judiciais, normalmente, por razões de

Nesse sentido, OLIVEIRA, Vallisney de Souza. Nulidade da sentença e o princípio da congruência. São
Paulo: Saraiva, 2004, p. 113.
38
Constituição Federal, art. 93, IX.
37
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economia processual, costumam divulgar apenas a parte dispositiva ou a ementa das decisões.
Tem-se, no entanto, aproveitado o avanço tecnológico no campo da informática, de maneira
que a internet tem sido um excelente instrumento de divulgação pública das decisões judiciais
integralmente. De todo modo, o fato é que o
princípio da publicidade das decisões judiciais
em relação à sociedade em geral estará efetivado
mediante divulgação destas em revistas e jornais
especializados e acesso do público aos processos
judiciais em cartórios dos órgãos jurisdicionais,
devendo ser observada a negativa nos casos em
que o juiz decidiu pelo segredo de justiça.39

8.10 Exceção ao princípio da motivação das
decisões judiciais
Nenhum princípio jurídico é absoluto. Por
mais que seja relevante, o princípio da motivação das decisões judiciais deverá ceder frente a
outros princípios ou valores jurídicos a serem
aplicados em face de circunstâncias excepcionais autorizadas por lei, desde que razoáveis.40
No caso, o problema é de ponderação de
valores, a ser resolvido com base no princípio
da proporcionalidade, que também o legislador pode inserir no sistema jurídico, desde que
com fundamento razoável. Assim, por exemplo,
o princípio da motivação das decisões judiciais
deve ceder em determinados casos de matéria
penal, por razões excepcionais de segurança dos
julgadores ou do acusado, ou outro superior
interesse público, inclusive, especialmente em
matéria no interesse da defesa.41

Cf. abaixo, ao propósito, o problema da motivação
da decisão quanto ao denominado aspecto extraprocessual.
40
Tal exceção é reconhecida pelo Código Iberoamericano de Ética Judicial (art. 20).
41
Assim, por exemplo, ninguém questiona no direito
brasileiro, a decisão do tribunal do júri, que além de
não fundamentada, é secreta (v. Constituição federal,
art. 5º, XXXVIII, b, e Código de Processo Penal, arts.
484, 485, 487 e 488).
39
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Sobre a motivação das decisões
judiciais no denominado aspecto
extraprocessual
A doutrina discute o problema da motivação das decisões judiciais sob o enfoque que denomina de extraprocessual, ou seja, numa perspectiva que vai além do interesse das partes do
processo. E assim é porque a sociedade também
interessa saber como os seus juízes estão decidindo os casos que lhe são submetidos para que
possa orientar suas condutas em casos semelhantes, como também para que possa exercer o
denominado controle difuso das decisões.42
De fato, a importância da fundamentação
das decisões fora do processo é inegável. O povo
precisa saber como os juízes estão decidindo os
casos a eles submetidos a julgamento por uma
série de razões. Em primeiro lugar, num Estado
constitucional democrático quem exerce o poder político está, no mínimo, sujeito às críticas
do verdadeiro titular do poder (o povo), ainda
mais quando o sistema jurídico, como é o caso
do ordenamento jurídico brasileiro, não admite
investidura dos juízes por meio do voto popular.
Nesse ponto, dentre os elementos da decisão, o
que realmente interessa é a motivação, vez que o
dispositivo nada explica a respeito do caso concreto. Isso bem revela o acerto da tese central do
presente estudo, no sentido de que a motivação
também é decisum. E a se ter que fazer uma escala de valores envolvendo motivação e dispositivo, aquela tem mais importância do que este.
Por tudo isto, verifica-se, igualmente, a
grande importância da motivação da decisão
para o fim de análise dos precedentes judiciais e
conseqüente expedição de súmulas da jurisprudência predominante nos tribunais.43

Ver MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação
das decisões judiciais como garantia inerente ao estado de direito. In Temas de Direito Processual. Segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 90.
43
Ver MOREIRA, José Carlos Barbosa. A motivação..., cit., p. 87.

Com efeito, apesar da evidente importância
da motivação das decisões num Estado constitucional democrático na perspectiva extraprocessual, forçoso é convir que não existe simetria
entre controle garantido às partes no processo
(aspecto endoprocessual) e controle da opinião
pública (aspecto extraprocessual). É que apesar
da garantia do direito de crítica da opinião pública sobre as decisões judiciais, há que se ponderar tal direito com o princípio da independência dos juízes, que, como se sabe, está posto
como fator de segurança aos jurisdicionados.
Faz-se, pois, necessário distinguir o controle da
decisão sobre o controle da decisão proferida:
aquele é exercido dentro do próprio Poder Judiciário, mediante os meios legais assegurados às
partes (recursos ou ações autônomas de impugnação); este se dá por meio do direito de crítica,
que pode influenciar em casos futuros os juízes
a decidirem de maneira diferente.
Com efeito, o chamado “controle difuso”
das decisões judiciais não autoriza quem quer
que seja a impor suas razões ao juiz, nem exercer qualquer tipo de controle efetivo ou pressão
que venha afetar a liberdade e a independência
deste, nem que tenha o direito de efetuar qualquer tipo de controle ou pressão a respeito de
decisões a serem proferidas. No entanto, a decisão proferida, pode ser objeto de crítica pelas
partes ou por qualquer membro da sociedade, o
que só é possível se a decisão estiver fundamentada. Solução contrária não se coaduna com o
Estado constitucional democrático.44
De outro lado, nada obsta uma espécie de
manifestação legítima da opinião pública a respeito de causas sob julgamento, o que freqüentemente acontece em casos envolvendo temas
polêmicos, expressando-se o direito de opinião
com o objetivo de influenciar o julgamento. O

42

44

Ver PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação..., cit., pp. 65-66; FRONDIZI, Román Julio. La
sentencia civil. Tema y variaciones. La
�����������������
Plata: Platense S. R. L., 1994, p. 44.
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que importa é que não haja cerceamento da liberdade e da independência do juiz ou que se
queira futuramente descumprir a decisão. Qualquer interferência que venham a comprometer
a decisão significa aceitar a possibilidade de caos
social.

10 Motivação das decisões judiciais na
perspectiva dos direitos fundamentais
O constitucionalismo moderno assimilou
a idéia de direitos fundamentais, no sentido de
que uma verdadeira constituição não pode prescindir da previsão de tais direitos. Isso, obviamente, partindo de uma teoria geral dos direitos
fundamentais.45
No entanto, o fato de determinados direitos
fundamentais não se encontrarem expressos no
texto constitucional ou se encontrarem situados
fora do capítulo a tanto pertinentes não significa
falta ou desqualificação de tais direitos.46
Ao propósito, a norma que exige do juiz
a fundamentação das suas decisões só ganhou
no Brasil status de constitucional a partir da
Constituição de 1998. De outro lado, na referida Constituição tal garantia não se encontra
no capítulo alusivo aos direitos fundamentais,
mas sim no referente ao Poder Judiciário. Isso
não significa que tal dispositivo, mesmo ante as
omissas Constituições anteriores, não possa ser
qualificado como regulamentador de um direito
fundamental.
No nosso modo de entender, conforme salientado acima, a motivação das decisões judiciais se insere no princípio do devido legal. Isso
significa dizer que não atende ao princípio do

devido processo legal — este, inquestionavelmente, um direito fundamental, sob todos os
aspectos — o sistema jurídico que permita aos
seus juízes decisões sem motivação relativa aos
fatos e ao direito, com a devida pertinência, ainda mais quando tal sistema se diz um Estado
constitucional democrático.47
Assim, expressa ou implicitamente na constituição ou em lei infraconstitucional, disciplinado no lugar adequado ou não, se determinado
Estado se proclama constitucional democrático,
não podem os intérpretes deixar de considerar
o princípio da motivação das decisões judiciais
como direito fundamental do cidadão submetido ao poder jurisdicional.

11 Motivação das decisões judiciais e ética
judicial
A elevada responsabilidade social da função
jurisdicional exige uma magistratura consciente dessa responsabilidade, a partir de uma visão
ética de tal atividade, que deve ser desenvolvida
dentro de parâmetros de independência, imparcialidade, excelência e eficiência perante os jurisdicionados.
Deste modo, os juízes devem se portar
de tal maneira que o serviço jurisdicional seja
perceptível aos seus destinatários como de alta
qualidade e permeado pela idéia de confiabilidade. Assim, pode-se dizer, em síntese, que juiz
ético é aquele que aos olhos do jurisdicionado e
dentro de uma realidade fática é juiz qualificado, eficiente e sério. Para tanto, deve ficar claro

47

Ver ALEXY Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Tradução: Ernesto Garzón Valdéz. Madrid: Centro de Estudios Políticos y C�������������
onstitucionales, 2002, p. 34.
46
Nesse sentido, MARINONI, Luiz Guilherme. O
direito à efetividade da tutela jurisdicional na perspectiva da teoria dos direitos fundamentais. In GENESIS – Revista de Direito Processual Civil, n. 28.
Curitiba: abril/junho de 2003, p. 298.
45
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Nesse sentido: PORTANOVA, Rui. Princípios do
processo civil. 3a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 248; FARIA JÚNIOR. César. A
motivação das decisões como garantia constitucional e seus reflexos práticos. In Fascículos de Ciências Penais, vol. 4, n. 1, janeiro/março, 1991, p. 38;
QUEIROZ, Cristina M. M. Direitos fundamentais
(teoria geral). Editora Coimbra, 2002, pp. 289-290;
MOREIRA, João Batista Gomes. Fundamentação
tridimensional da sentença. Cartilha Jurídica n. 65.
Brasília: Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
maio, 1999, p. 37.
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a vista de todos que sua atuação é independente, imparcial, e de alta qualidade. Por tudo isso,
fica fácil perceber que sem atender ao princípio
da motivação das decisões judiciais nada disso
pode ser percebido.
Com efeito, sendo certo que decisão judicial
sem motivação não passa de arbítrio, forçoso é
convir que o princípio da motivação das decisões judiciais integra necessariamente o tema da
ética judicial, sendo razoável concluir que juiz
que não fundamenta suas decisões não se porta
de forma eticamente adequada.

12 Motivação das decisões judiciais,
boa-fé e limites de linguagem do juiz
em relação às partes, advogados,
representantes do ministério público e
outros juízes
O processo é um espaço em que prevalece o
debate entre os sujeitos nele envolvidos. Nesse
ponto, à motivação das decisões envolve necessariamente posicionamento crítico do juiz, positiva ou negativamente, em relação aos demais
sujeitos do processo, bem assim em relação a
outros juízes de instâncias inferiores, ou mesmo
de igual hierarquia. Ao afirmar posicionamento
crítico na motivação das suas decisões, majoritário ou minoritário, deve o juiz, mais do que
qualquer outro sujeito do processo, se portar de
boa-fé e expressá-lo em linguagem respeitosa, a
qual não é incompatível com a discordância de
pontos de vista. E assim é porque o juiz é o sujeito em posição de proeminência no processo,
de modo que sua conduta com tal desvio ético
dificulta sua própria atuação jurisdicional, vez
que não terá condição moral, como seria do seu
dever, para fazer tais exigências aos demais sujeitos do processo.
Este tratamento respeitoso e equilibrado
merece maior atenção em órgãos colegiados,
onde normalmente os julgamentos são orais e o

imediatismo do calor das discussões pode contribuir para tal desvio de conduta.48

13 Motivação das decisões judiciais frente
à trilogia estrutural do processo
O processo envolve uma trilogia estrutural.
Quem fala na existência de um processo em concreto está a falar ao mesmo tempo em direito de
ação efetivamente exercido e jurisdição em atuação. Processo em tramitação significa existência
de relação processual pela qual, de um lado, as
partes exerceram o direito de ação — pelo menos o autor já o exerceu — envolvendo o direito
de defesa já exercido pelo réu ou ao menos a ele
garantido e, de outro lado, o juiz está a exercer a
função jurisdicional. Todos os sujeitos dessa relação processual (partes e juiz) só podem atuar
(ação-defesa, jurisdição) no processo.
Tudo no processo — e aqui excluímos o
processo de execução — gira em torno de um
objetivo: a decisão definitiva sobre o mérito, expressão máxima do exercício da função jurisdicional.49
Com efeito, não se pode falar em exercício
da jurisdição sem motivação da decisão porque
o juiz estaria a ignorar a ação (demanda e defesa
eventualmente exercida). Portanto, a jurisdição
só atuou até o momento em que se prolatou a suposta decisão, exclusive. Como pacificar pessoas
em conflito se aquele encarregado de tal mister
atribui o bem da vida a um em detrimento do outro sem qualquer justificativa? Indubitavelmente,
onde há direito de ação exercido o Estado está a
dever o exercício da função jurisdicional, que só
existe juridicamente se apresenta com razoabilidade a motivação da decisão.

Veja-se art. 26 do Código Iberoamericano de Ética
Judicial.
49
Nesse sentido, em termos, porque preferindo falar
em quadrinômio, para aí acrescentar a defesa, DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições..., cit.,
vol. I, pp. 293-294.
48
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14 Definição e conteúdo da motivação
Desenvolvendo o quanto acima salientado,
a motivação da decisão é o elemento desta pelo
qual o juiz apresenta uma justificação às partes
quanto às questões de fato e quanto às questões
de direito para chegar ao dispositivo. Com isso
está o juiz a explicar qual das partes tem razão.
Motivar ou fundamentar50 significa preparar a
parte dispositiva da decisão, ou seja, é o elemento da sentença em que o juiz expõe argumentos
pertinentes, claros, lógicos, razoáveis a respeito
dos fatos e do direito, justificando, assim, o dispositivo que apresentou ou irá apresentar. Motivação ou fundamentação da sentença significa
expor argumentos justificadores do dispositivo.
Nesse sentido a motivação da sentença não deixa
de ser uma peça de argumentação jurídica, apesar
de que isso não revela sua exata natureza jurídica.

50
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Informa José Rogério Cruz e Tucci que “a jurisprudência da Suprema Corte argentina construiu uma
original teoria sobre o conceito de julgamento arbitrário, traçando clara distinção entre motivação
e fundamentação. Com efeito, reputa-se carente de
fundamentos o ato decisório que contraria frontalmente algum preceito constitucional, sendo, nesse
caso, cabível o recurso extraordinário (de inconstitucionalidade), disciplinado no art. 100 da Constituição Nacional. De outra parte, toda vez que a sentença for fundada em errônea interpretação de texto
legal ordinário será considerada imotivada. Em tal
hipótese, o meio adequado de impugnação será o
recurso de cassação previsto nos Códigos processuais das províncias” (In A motivação da sentença no
processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, pp. 87-88).
Sem entrar no mérito da discussão a respeito dos
meios de impugnação, vê-se que tal distinção é artificial. Fundamentação e motivação são expressões
sinônimas. Se, do ponto de vista do direito, a sentença está fora do razoável, tem-se uma falsa fundamentação, uma arbitrariedade, não importando se
a questão de direito é constitucional ou infraconstitucional. Em resumo, no nosso ponto de vista, conforme visto no texto principal, sentença arbitrária
é aquela com dispositivo sem qualquer justificativa
ou com “justificativa” sem pertinência ou sem inteligibilidade ou sem razoabilidade, seja quanto aos
fatos seja quanto ao direito, não importando se a
causa versa sobre questão constitucional ou questão
infraconstitucional.

Se o juiz simplesmente após o relatório, ou
mesmo sem este, insere o dispositivo, a hipótese
é de total falta de motivação. Não paira dúvida
sobre a falta de motivação e a nítida conduta arbitrária do juiz, mas essa não é a única hipótese
de decisão sem fundamentação.

14.1 Conteúdo da motivação e o problema da
motivação incompleta
É bastante complexo o problema da sentença apenas com motivação parcial.
Com efeito, a motivação deve ser completa,
ou seja, o juiz deve fundamentar todos os pontos relevantes da demanda e da defesa, tendo-se por relevante toda e qualquer suscitação de
questão de fato ou de direito que pode influenciar o resultado do julgamento, ou seja, chegar
a resultado diverso da que chegou o juiz caso
tivesse apreciado o ponto omisso.51
Isso vale tanto em relação ao autor quanto em
relação ao réu. Temos como certo, por exemplo,
que se o autor cumulou dois pedidos (cumulação
simples), o juiz rejeitou ambos, mas só apresentou
motivação quanto a um deles, há falta parcial de
motivação, ou seja, inexiste motivação alusiva ao
pedido a respeito do qual nada se explicitou. Do
mesmo modo, se o réu, por exemplo, contesta
uma ação de cobrança, argüi prescrição e outras
defesas de fundo, e o juiz rejeita a prescrição sem a
menor explicação e rejeita as demais defesas com
fundamento razoável, também não há completude na motivação. Como nossa posição, como abaixo esclarecido, é no sentido de que onde não há
motivação não há decisão, tratar as duas hipóteses
diferentemente seria ferir o princípio da isonomia.

14.2 Conteúdo da motivação e o problema da
motivação incongruente
Como visto acima, quando tratamos da relação entre o princípio da motivação e o princí-

51

Nesse sentido, TARUFFO, Michele. La motivazione..., cit., 451. Ver
������������������������������������
art. 25, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
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pio da congruência, deve a motivação ter inteira
pertinência com o objeto da causa, vale dizer,
com os fatos jurídicos que sustentam o pedido,
com o próprio pedido e com a defesa. Motivação impertinente significa motivação inexistente, porque, na realidade, nada se decidiu a respeito do objeto da causa.52

14.3 Conteúdo da motivação e o problema da
motivação sem razoabilidade
A motivação deve ser razoável, o que significa dizer que o juiz deve encontrar fundamentos
dentro do ordenamento jurídico, não podendo
encontrar soluções sem a mínima razoabilidade.
Por outras palavras, não pode o magistrado apresentar, à guisa de fundamentação, soluções arbitrárias, soluções sem qualquer aceitação na comunidade jurídica ou mesmo soluções ridículas.53
Na verdade, motivação sem um mínimo de
razoabilidade é também motivação inexistente,
porque o juiz não apresentou solução jurídica
alguma tendo em consideração a ordem jurídica
em que está inserido.54

14.4 Conteúdo da motivação e o problema da
motivação ininteligível
Não se pode considerar como existente motivação totalmente ininteligível. Se a redação

No direito argentino jurisprudência e doutrina inserem os casos em que os juízes se omitem em considerar e resolver certas questões oportunamente
propostas ou resolvem questões não apresentadas
como de sentenças arbitrárias (Cf. Genaro R. Carrió
e Alejandro D. Carrió, El recurso extraordinario por
sentencia arbitraria. 3ª ed. 1ª reimpressão Buenos
Aires: Abeledo-Perrot, tomo I, 1983, p. 57).
53
Nesse sentido, LUHMANN, Niklas. Legitimação...,
cit., pp. 82-83.
54
No direito argentino jurisprudência e doutrina têm
como arbitrárias as sentenças que “fueron dictadas
por jueces que, al dictarlas, se arrogaron el papel de
legisladores y no se sintieron limitados por el orden
jurídico o prescinden del texto legal sin dar razón
plausible alguna” (Cf. Genaro R. Carrió e Aejandro
D. Carrió, El recurso..., cit., pp. 57-58). V. art. 19, do
Código Iberoamericano de Ética Judicial.
52

do juiz é incompreensível, falta comunicação.
Logo, não se pode falar em motivação do que
não é passível de compreensão.55

14.5 Conteúdo da motivação e o problema da
motivação per relationem
Motivação per relationem que é aquela em
que o juiz ao invés de apresentar motivos próprios se reporta a motivos apresentados por
outrem (partes, Ministério Público, outro juiz,
etc.) no mesmo processo.
Para o melhor exame desse problema torna-se necessário verificar quem é esse outro e em
que circunstâncias a decisão com motivação per
relationem pode ser considerada como existente
do ponto de vista jurídico.
Veja-se o corriqueiro exemplo de decisão de
tribunal que nega provimento a recurso apenas
repetindo os fundamentos já expostos na sentença recorrida ou simploriamente declarando que mantém a sentença por seus próprios
fundamentos. Ora, se o recurso contém fundamentos relevantes o órgão que julga o recurso
desprovido tem que apresentar motivação própria refutando um a um todos os argumentos
apresentados pelo recorrente, se algum deles,
em tese, tiver a força de conduzir o tribunal a
reformar ou anular a sentença recorrida. Se o
legislador exige do recorrente que apresente os
fundamentos do recurso não poderia dispensar
o órgão julgador de apresentar os fundamentos
da sua decisão mantendo ou reformando a decisão recorrida.
De outro lado, juiz que nega provimento a
recurso seriamente fundamentado apenas afirmando que mantém a sentença por seus próprios fundamentos não apresenta fundamentação alguma.56

Ver, em termos, arts. 19 e 27, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
56
Ver art. 25, do Código Iberoamericano de Ética Judicial. Claramente inconstitucional, porque autorizadora de julgamento sem fundamentação, à luz do
55
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Mais deplorável ainda é a “motivação” que
toma como razões de decidir apenas os argumentos de uma das partes. Simplesmente não
há, na hipótese, motivação alguma, na medida
em que a parte contrária não teve analisados os
seus fundamentos.57
Pensamos que deve ser aceita, embora não
seja recomendável, a motivação per relationem
quando o juiz adere na decisão aos fundamentos
apresentados em parecer do Ministério Público
quando tal instituição estiver atuando no processo como custos legis e sempre limitadamente às hipóteses em que estiver a opinar, ou seja,
sem qualquer manifestação postulatória.58 É que

exposto no texto principal, a 2a parte do art. 46, da
Lei nº 9099, de 26 de setembro de 1995 (Lei que regulamenta os juizados especiais), que dispõe: “Se a
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
57
Miguel Reale apresentou parecer contrariando acórdão da 13a Câmara Civil do Estado de São Paulo que
julgou recurso apresentando apenas como “fundamentação” transcrição literal das razões de recurso
de uma das partes, aduzindo o referido autor que tal
decisão feriu o art. 5º, LV, da Constituição Federal,
além de suprimir uma instância, porque tornou impossível o recurso de mérito (A motivação, requisito
essencial da sentença. In Questões de Direito Público. São Paulo: Saraiva, 1997, pp. 154-155 e 160).
58
Sabe-se que o Ministério Público pode atuar no processo como parte e como custos legis. Na primeira
hipótese não se pode cogitar de motivação per relationem. Como custos legis, necessário se faz verificar
se o agente do Ministério Público formulou postulações ou se sua atuação é meramente opinativa. É
que nessa última hipótese ao agente do Ministério
Público se exige tanta imparcialidade quanto se exige do juiz. Evidentemente que, por isto mesmo, não
há paralelo entre o parecer de agente do Ministério Público e o parecer de jurisconsulto contratado
pela parte, onde este apresenta argumentações com
óbvio sentimento de parcialidade, tanto quanto as
argumentações apresentadas pelo próprio advogado que o consultou. Assim, por exemplo, apesar de
atuar como custos legis, o Ministério Público pode
recorrer. Nesse caso, não se deve cogitar de motivação per relationem em relação às razões de recurso porque quem recorre está, em verdade, atuando
como parte no recurso e como tal deve ser consi260

nesta condição a atuação do Ministério Público
é semelhante à do juiz no que se refere à busca
da solução mais justa ao caso e da imparcialidade do membro da instituição.
Na remessa necessária (decisão sujeita a duplo grau obrigatório de jurisdição) entendemos
que a motivação per relationem deve ser admitida. É que, no caso, diferentemente do recurso,
o tribunal se depara apenas com a decisão. Se a
decisão está fundamentada e sendo totalmente
confirmada não há razão alguma para se exigir
fundamentos próprios do órgão de segundo grau.
Nos julgamentos de órgãos colegiados há
motivação per relationem a ser tida como existente quando algum julgador simplesmente diz
que vota em conformidade com o voto anteriormente proferido (e no caso isso vale para a motivação e para o dispositivo). Como se sabe, nos
julgamentos colegiados cada voto é uma decisão, que, somadas, se integram numa só decisão
do órgão à unanimidade ou por maioria.59

derado no procedimento recursal. Também não
deve nesse caso ser aceito o parecer do Ministério
Público como motivação integral da decisão, ainda
que apresentado por outro membro da instituição,
porque aquele sentimento de imparcialidade desaparece.
59
No direito brasileiro, se o voto do relator fora integralmente acatado pelos demais membros do órgão
colegiado ou, mesmo havendo divergência, fora prevalecente, a ele cabe redigir o acórdão como decisão
do órgão (Código de Processo Civil brasileiro, art.
556). Na prática às vezes os votos divergentes minoritários são redigidos por cada membro do colegiado em separado ou então mediante exposição das
notas taquigráficas do julgamento. O julgador que
apresentou o primeiro voto divergente do relator e
seu voto prevaleceu, a ele cabe o papel de redigir o
acórdão como decisão do órgão (Código de Processo Civil brasileiro, art. 556). Às vezes algum membro ou até mesmo todos os membros do colegiado
divergem do relator apenas nos fundamentos, mas
não no dispositivo. Nesse caso a decisão é considerada unânime e não se muda de relator, mas é de todo
conveniente, já que não existe lei expressa sobre tal
particularidade, que os demais votos convergentes
no dispositivo, mas com fundamentação divergente, sejam também apresentados, ainda que mediante
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14.6 Conteúdo da motivação e o problema da
motivação aliunde
Entende-se por motivação aliunde aquela em
que o juiz invoca como razões de decidir os motivos de decisão prolatada em outro processo.60
Não se deve recusar tal modo de motivação,
como também não há porque rejeitar teses de
doutrinadores em obras científicas como motivação. As teses jurídicas postas nos julgados
nada mais são do que “doutrina dos juízes”. É
necessário, no entanto, verificar, se o precedente
tido como paradigma está fundamentado e se o
caso a que ele se refere não tem variação fática
em relação ao caso em julgamento, na medida
em que a mínima variação fática pode importar
em diverso resultado no julgamento.61

14.7 Conteúdo da motivação e o problema da
motivação sucinta
Não vemos qualquer problema na motivação sucinta, que não pode ser confundida com
motivação incompleta. Mais inadmissível ainda
é querer comparar motivação sucinta com falta de motivação ou com falsa motivação. O que
importa é que todas as questões relevantes que

juntada das notas taquigráficas aos autos, na medida
em que o julgamento colegiado é oral e uno (cf. Código de Processo Civil brasileiro, art. 554).
60
Alguns autores tratam motivação aliunde como
mais um modo de motivação per relationem. É o
caso, por exemplo, de Maria Thereza Gonçalves
Pero (In A motivação..., cit., p. 119). Como se verifica no texto principal, entendemos que há profundas
diferenças entre os dois tipos de motivação.
61
Por isso mesmo as ementas de acórdãos, muitas vezes completamente distorcidas e fora da realidade
dos fatos do próprio processo de onde emanaram,
não podem servir como motivação em outro processo por impertinência. Ainda que a ementa de
acórdão invocado como paradigma seja bem elaborada e pertinente ao caso, pela razão de sintetizar a
tese jurídica do julgamento atinente ao processo de
onde emanou, não é suficiente para revelar a exata
compreensão do precedente em relação ao caso que
está sob julgamento. Só a íntegra do acórdão, desde
que bem elaborado, permite tal compreensão.

exijam decisões estejam fundamentadas. Nesse sentido, vê-se que a concisão é uma virtude,
porque o elaborador da decisão demonstrou capacidade de apresentar algo nos termos exigidos
pela ordem jurídica em menor tempo, o que significa aplicação do princípio da celeridade.62
Alguns sistemas jurídicos expressam a possibilidade de motivação sucinta em determinados tipos de questão, dando a impressão que a
permissão se limita àquilo que expressa.63
Alguns autores sustentam que a razão da
permissão legal no sentido de que a decisão de
natureza processual tenha fundamentação concisa se justifica porque o juiz deve se ocupar com
maior cuidado com as decisões sobre o mérito.64
Na realidade, a relevância está em que se
verifique a existência ou inexistência de motivação. Não importa se a motivação está posta em
termos concisos ou em longas argumentações.
De outro lado, quando o legislador autoriza motivação concisa com relação a determinado tipo
de decisão está a imaginar a menor complexidade da questão a ser decidida, de maneira que é
isso e só isso que deve ser levado em conta. É um
problema de essência posto apenas em função
da complexidade da questão a ser decidida. Se a
questão é complexa exige motivação aprofundada; se a questão é simples não há necessidade de
fundamentação profunda. Ademais, a complexidade também deve ser vista em função do fato
de a decisão envolver restrição de direitos ou
poder discricionário do juiz, a exigir fundamentação mais profunda,65 não se devendo perder de
vista que tal tipo de decisão também pode ocor-

Ver art. 27, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
63
É o caso do Código de Processo Civil brasileiro
(arts. 165 e 459).
64
ZAVARIZE, Rogério Bellantini. A fundamentação
das decisões judiciais. Campinas – São Paulo: Millenium, 2004, p. 98.
65
Ver art. 21, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
62

261

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

rer em relação a decisões processuais, a exemplo
da decisão que concede ou nega tutela cautelar.
Destarte, não importa se a decisão é final ou
interlocutória, se processual ou de mérito.66 Nesse sentido, apesar de a questão a ser decidida ter
natureza processual (decisão interlocutória ou
final) é possível que a mesma seja de alta complexidade, o que vai exigir motivação aprofundada; outras vezes a questão a ser decidida tem
natureza material, mas não tem a mínima complexidade, o que permite motivação sucinta.67
Não se pode tolerar a falta aberta de motivação nem a falsa motivação (decisão com fórmulas gerais ou citação de dispositivos que nada
dizem em termos de verdadeira motivação),68
que alguns autores denominam de fundamentação formal, em contraposição à fundamentação
substancial, apesar de esses autores reconhecerem que a “fundamentação formal” não atende
à exigência constitucional.69

Sabe-se que normalmente as decisões interlocutórias envolvem questões processuais, mas entendemos que é possível falar-se em decisão interlocutória definitiva de mérito, conforme salientado acima.
De outro lado, a sentença normalmente envolve
questões de mérito, mas evidentemente que pode
envolver questões processuais ou apenas processuais, como, aliás, está posto no ordenamento jurídico
brasileiro (Código de Processo Civil, art. 267).
67
Nesse sentido, MARINONI, Luiz Guilherme e
ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de
conhecimento. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 454-455.
68
Ver art.24, do Código Iberoamericano de Ética Judicial.
69
Cf., por exemplo: Nelson Nery Júnior, in Princípios..., cit., 176; Rogério Bellantini Zavarize, in A
fundamentação..., cit., pp. 87-89. De fato, em alguns
processos judiciais é possível verificar decisões interlocutórias com fórmulas assim: “presentes os
pressupostos legais autorizadores da tutela antecipatória, eis que a concedo”; “indefiro o pedido de
liminar por falta de amparo legal”. O que é mais lamentável é que tal prática também existe até mesmo
na redação de decisões de mérito, de primeiro grau
ou de instâncias superiores, com fórmulas assim:
“tendo em vista que as provas produzidas nos au66
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Pensamos que não existe esta distinção entre fundamentação formal e fundamentação
substancial. Ao que se chama de fundamentação
formal, fundamentação não é. A motivação da
sentença posta em termos concisos não pode, absolutamente, ser confundida com essa falsa fundamentação, equivocadamente qualificada como
formal. Qualificar tal modo de proceder do juiz
como fundamentação formal é oferecer algum
merecimento ao que só merece crítica contundente e desqualificação, pelo desprezo que se
dá às partes e ao público em geral e pelo arbítrio que revela. A denominada fundamentação
formal não passa de verdadeira mistificação. De
certo modo, melhor seria nada dizer à guisa de
fundamentação, porque quem nada diz, apesar
de não ser menos arbitrário, ao menos não ilude
os incautos ou não tenta enganar os mais hábeis.

14.8 Conteúdo da motivação e o problema da
chamada motivação implícita
Motivação implícita, no rigor da expressão,
não é juridicamente admissível num sistema
jurídico tido como constitucional democrático, o qual, por isso mesmo, exige dos juízes a
fundamentação das suas decisões. Como nosso

tos são convincentes, acolho o pedido”; “tendo em
vista que as provas produzidas pelo autor não são
convincentes, rejeito o pedido”; “não havendo amparo legal nas alegações do autor, rejeito o pedido”;
“tendo em vista os judiciosos fundamentos apresentados pelo autor, acolho o pedido”. João Monteiro
revela que apesar da tradicional exigência brasileira,
desde as Ordenações, no sentido de se exigir motivação da sentença, informa que “entretanto, em
nossa prática, já tivemos um caso assim: Sentença
da 1a instancia – ‘Vistos E Condemno o R. a pagar
ao A. a somma pedida, juros e custas’ Sentença da 2a
instancia: ‘Accordam em Relação E. Confirmam a
sentença apellada por seus jurídicos fundamentos’!”
(In Theoria do processo civil e commercial. 5a ed. São
Paulo: Typographia Academica, 1936, pp. 575-576).
Não muito distante no tempo veja-se o acima mencionado acórdão da 13a Câmara Civil de São Paulo,
combatido por Miguel Reale, nesta mesma linha de
suposta fundamentação.
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posicionamento, conforme abaixo exposto com
maior aprofundamento, motivar é decidir, falar em motivação implícita, rigorosamente, é o
mesmo que tolerar decisão implícita.
Com efeito, o que se costuma denominar de
motivação implícita na verdade significa envolvimento de situações de lógica jurídica ante a solução do caso dada pelo juiz, que cometeria erro
técnico ou até poderia entrar em contradição se
continuasse a examinar outras questões. É o que
se verifica, por exemplo, quando a causa envolve questões prejudiciais ou objeções e exceções
substanciais (preliminares de mérito). Veja-se
o seguinte exemplo: o autor pede a condenação
do réu a pagar determinada quantia em dinheiro; o réu apresenta defesa alegando nulidade do
contrato por ter sido celebrado mediante coação
(questão prejudicial) e outras defesas de fundo;
o juiz deve primeiro examinar a referida questão prejudicial; se a rejeita (supondo-se com os
devidos motivos), terá que prosseguir no julgamento apresentando seus motivos e sua decisão a respeito das demais alegações do autor e
demais defesas de fundo apresentadas pelo réu,
seja para acolher seja para rejeitar o pedido do
autor, sem qualquer vinculação com o que decidiu sobre a questão prejudicial; mas se acolhe
tal questão prejudicial terá que rejeitar o pedido do autor por tal fundamento e incidiria em
erro se examinasse as demais alegações do réu.
Outro exemplo: no mesmo tipo de demanda o
réu apresenta em sua defesa preliminar de prescrição (preliminar de mérito) e outras questões
de fundo; o juiz deve primeiro examinar a preliminar de prescrição; se a rejeita (supondo-se
com os devidos fundamentos), deve decidir e
apresentar os motivos sobre as demais questões
sem qualquer vinculação com o que se decidiu
a respeito da preliminar de prescrição; se a acolhe (supondo-se com os devidos fundamentos),
concluirá pela rejeição do pedido, não podendo
examinar as demais questões. Não fosse assim,
tivesse o juiz que seguir no julgamento, como,
em tese, as demais defesas do réu poderiam ser

rejeitadas, o juiz estaria a perder tempo precioso
ante a inadmissão de julgamento contraditório,
ou então estaríamos a cometer a insensatez de
tolerar julgamento contraditório. Isso revela que,
na realidade, cada questão é uma decisão. Assim,
como salientado acima, se fosse correto falar em
motivação implícita estaríamos a tolerar decisão
implícita. A decisão (dispositivo + motivação)
fora apresentada de maneira completa. Ante a
solução dada e as imposições de lógica jurídica
em função de tal solução é que o juiz está obstado de decidir as demais questões, o que significa
dizer que nada mais tem a motivar.70

15 Natureza jurídica da motivação da
decisão. Algumas teorias. Análise
crítica

15.1 Teoria do silogismo
A teoria do silogismo nada mais é do que
uma explicação simplista da motivação da sentença. Significa que o juiz ao prolatar a decisão
parte de duas premissas para chegar a uma conclusão. A premissa maior é a lei, a premissa menor é o fato do caso concreto. Frente a tais premissas o juiz deve emitir uma conclusão lógica.
Funcionaria, por exemplo, mais ou menos assim: a lei diz que o devedor deve pagar a dívida
no vencimento (premissa maior); no caso concreto verificou-se que o devedor A não pagou ao
credor B no vencimento (premissa menor); A é
condenado a pagar a B a quantia devida (conclusão lógica).71

Nesse sentido, COSTA, Alfredo Araújo Lopes da.
Direito processual civil, cit. , p. 298.
71
Na doutrina brasileira mais tradicional aponta-se
João Monteiro como um dos adeptos da teoria do
silogismo. In Theoria..., cit., pp. 277 e 570-571. Na
doutrina estrangeira menciona-se Alfredo Rocco
como um dos defensores de tal teoria. In La sentencia civil. La interpretación de las leyes procesales.
Tradução: Mariano Ovejero. Buenos Aires: El Foro,
2003, p. 60.
70
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Evidente que a teoria do silogismo não tem
suficiência para explicar a natureza da motivação da sentença.
A raiz ideológica de tal corrente está no fato
de que o direito se esgota na lei e que o juiz não
tem função criadora, não passando de “boca da
lei”.
Evidentemente que toda sentença envolve
um raciocínio lógico. No entanto, a complexidade do fenômeno jurídico evidencia que a lógica jurídica, ao contrário da lógica matemática,
se orienta por critérios de razoabilidade.72
Com efeito, tudo quanto fora anteriormente
exposto sobre a doutrina do silogismo evidencia
a insuficiência da mesma. Vale, para concluir tal
crítica, a aguda percepção de Calamandrei, ao
afirmar que a decisão não é operação aritmética,
sim é um ato muito mais complicado e misterioso, que tem suas raízes na consciência moral
e não se explica com as abstratas leis dos números.73

15.2 Teoria da exposição histórica
Sustentam alguns autores que ao prolatar a
sentença o juiz exerce papel idêntico ao historiador. Nessa perspectiva, o juiz não cria nem
modifica situações fáticas, sim observa situações
fáticas anteriores. Sendo assim a motivação seria uma exposição histórica.74
Apesar de a decisão judicial se referir a fatos
passados, e ela própria, por ser produção humana, ser um fato histórico, não há como associar a
motivação da decisão a uma exposição histórica.

Ver RECASÉNS SICHES, Luis. Introducción al estudio del derecho. 13ª ed. México: Ed. Porrúa, 2000,
pp. 251-254.
73
CALAMANDREI, Piero. Processo e democrazia. In
Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1965, vol. 1, p. 668.
74
CALOGERO, Guido. La logica del giudice e il suo
controllo in cassazione. 2ª ed. Padova: Cedam, 1964,
p. 129. Em
�����������������������������������������
idêntico sentido, de certo modo, CALAMANDREI, Piero. Il giudice i lo storico. In Opere
giuridiche. Napoli: Morano, 1965, vol.1, p. 397.
72
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Com efeito, o dado histórico — mas não
apenas histórico como um fato qualquer, porque também jurídico — é o caso em si, que está
nos autos do processo e exposto no relatório da
decisão. Apesar de que a decisão dever ter em
consideração o momento em que os fatos da
causa ocorreram, a motivação em si mesma envolve um complexo jurídico valorativo, que não
se confunde com a história. Ademais, em certas circunstâncias, o juiz deve decidir tendo em
conta situações jurídicas posteriores aos fatos da
causa, a exemplo da imposição de absolvição do
réu em matéria penal, se surge lei nova que descriminaliza a conduta exposta na demanda.
De outro lado, apesar de ser inevitável certa
dose valorativa no trabalho do historiador, na
investigação histórica, diferentemente do que
ocorre na motivação da decisão, não há limitações procedimentais nem exigência de concluir
a investigação, como reconhece Calamandrei.75
Assim, o historiador descreve fatos e até mesmo
opina, mas este seu agir é diferente da atividade
do juiz, o qual ao apresentar a motivação decide
sobre os bens da vida das partes envolvidas no
processo, conforme demonstrado abaixo.
Deste modo, a teoria em exame não serve
para fundamentar a natureza da motivação.

15.3 Teoria dos instrumentos de comunicação
e fontes de indícios
Sustenta Michele Taruffo que a motivação
da decisão constitui o instrumento material do
processo de comunicação.76
Ao mesmo tempo o ora referido autor tem a
motivação da decisão como fonte de indícios no
sentido de que a motivação pode revelar outros
aspectos que influenciam a decisão, embora não
revelados.77
Entende Genaro R. Carrió que a sentença
também deve expressar, pelo menos nos casos

Ob. e loc. cits.
TARUFFO, Michele. La motivazione..., cit., p. 47.
77
TARUFFO, Michele. La motivazione..., cit., pp. 52.
75
76

II Jornada de Direito Processual Civil

difíceis, as motivações jurídicas e as motivações
valorativas.78
Na doutrina brasileira Rui Portanova também afirma que a sentença esconde motivações
ideológicas. Defende que o direito sendo além
de fato e norma, também valor, o juiz deve expressar na sentença as motivações ideológicas
da mesma.79
A teoria da sentença como fonte de indício
tem relevância do ponto de vista ideológico e até
sociológico quanto ao conteúdo da decisão, mas
não explica a natureza jurídica da motivação
desta. Tal teoria expõe, do mesmo modo que a
teoria do discurso judicial, um dado real e aceitável, mas também em nada explica a natureza
da motivação da decisão.

15.4 Teoria do discurso judicial
Sustenta Ennio Amodio, que apontamos
como um dos defensores de tal teoria, que na
decisão o quantum e o quomodo da justificação assumem rigor formal em decorrência da
regulamentação prevista pelo legislador que, se
confrontada, a estrutura simples dos outros discursos práticos se afigura como o embrião em
relação ao animal crescido.80 Aduz o ora referido
autor que compete ao processualista estudar a
motivação como discurso judicial regulado pela
lei. A proposta normativa deixa de dar respostas completas a duas perguntas de fundo concernentes à natureza da motivação e às relações
entre motivação e juízo, tema este no qual à tese
tradicional da coincidência se tende a contrapor
hoje ao mesmo incondicionado e falso assunto

CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje.
4ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994, p. 60.
79
PORTANOVA, Rui. Motivações ideológicas da sentença. 4a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2000, pp. 147-148 e 153.
80
AMODIO, Ennio. Motivazione della sentenza penale. In Enciclopedia del Diritto, vol. 27. Varese: Giuffré 1977, p. 185.
78

da divergência, que é desmentido pela práxis e
pelas normas.81
Robert Alexy faz uma abordagem a respeito
de uma teoria do discurso racional como uma
teoria da justificação jurídica82 Ao tratar da atividade judicial diz Robert Alexy que quando o
juiz deixa as partes falarem, mas não participa
do debate porque no final decide de forma a
fazer valer o direito como ele o entende, trata
as partes como pessoas que não entenderam o
que é um processo jurídico do qual não podem
participar, o que mostra que a argumentação em
juízo deve e precisa ser interpretada no sentido
de uma teoria do discurso.83
As teorias da motivação da decisão como
discurso jurídico não explicam a verdadeira natureza da mesma. É certo que não se pode negar
que a motivação da decisão é um discurso jurídico: é um discurso porque o juiz procura argumentar a respeito de determinado tema com o
objetivo de convencer o auditório destinatário
de sua comunicação; esse discurso é jurídico
porque o tema nele tratado envolve um problema de direito. Ora, isso é a revelação de uma evidência fática, que, por isso mesmo, em nada explica a natureza jurídica do que se está a tratar.
Por outras palavras, a motivação da sentença é
um discurso jurídico, mas tal constatação está
longe de explicar a sua natureza jurídica.
De outro lado, apesar de reconhecermos
que direito envolve fato, valor e norma, e que,
assim, toda decisão judicial contém motivações
ideológicas, pensamos que tais motivações não
são e nem podem ser exigidas expressamente na
fundamentação da mesma. A ser assim, a exigência de um atestado ideológico dos juízes no
ato de decidir só poderia servir como fonte de
infundadas alegações de nulidade, o que só faz

AMODIO, Ennio. Ob. e loc. cits.
ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica.
Tradução: Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001, p. 218.
83
ALEXY, Robert. Teoria da argumentação..., cit., p. 324.
81
82
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gerar insegurança jurídica. Válido é repetir que
toda decisão envolve um ingrediente ideológico. A decisão judicial não fugiria a essa regra. A
tal neutralidade axiológica que se imagina exigir
dos juízes é um engodo. E assim é porque valoração é da essência de qualquer decisão de agente político, de modo é humanamente impossível
exigir neutralidade do juiz, valendo acrescentar
que neutralidade não se confunde com imparcialidade. É exatamente nesse ponto que se mostra afirmativa a atribuição do juiz de criador do
direito no caso concreto, proferindo a decisão
mais justa possível ao caso.
Não se nega que o juiz ao julgar determinada causa deva conhecer problemas que transcendem aos problemas jurídicos e que ele não perca
de vista as conseqüências sociais e econômicas do
seu julgamento, principalmente quando o caso
envolve temas complexos ou difíceis, mas apesar
disso, e sobretudo em função disso, o juiz deve
motivar a sentença juridicamente. Quem tem um
mínimo de sensibilidade perceberá o legítimo e
natural posicionamento ideológico de quem a
proferiu, de maneira que a falta expressa da motivação ideológica na sentença em nada a compromete. Comprometida, sim, estará a decisão
se o juiz apresenta sua motivação ideológica sem
um mínimo de sustentação jurídica. A motivação
ideológica não salvaria a sentença sem motivação
jurídica, a qual, por impossibilidade de adequação à ordem jurídica ou por incapacidade técnica
do seu prolator, não passaria de puro arbítrio.84
De outro lado, os mecanismos ideológicos
ou psicológicos são irrelevantes para a decisão
em si mesma.85

Nesse sentido, em termos, HOMMERDING, Adalberto Narciso. Valores, processo e sentença. São Paulo: LTr, 2003, p. 157.
85
Nesse sentido, em termos, LIEBMAN, Enrico
Tullio. Do arbítrio à razão. Reflexões sobre a motivação da sentença. Tradução: Tereza Celina Arruda
Alvim. In Revista de Processo. São Paulo: Revista
dos Tribunais, ano 8, n. 29, janeiro-março, 1983, p.
80.
84
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15.5 Teoria da motivação como instrumento
de controle da legitimidade da decisão
Alguns autores sustentam que a motivação
da decisão é instrumento de controle da legitimidade da decisão. É o que sustenta, por exemplo, Maria Thereza Gonçalves Pero, partindo
da idéia de Hannah Arendt no sentido de que
o poder não precisa de justificação, mas sim de
legitimidade.86
A teoria da motivação como instrumento de
legitimidade da decisão também não explica a
natureza jurídica da motivação da desta. Como
revelado pela própria Maria Thereza Gonçalves
Pero, a motivação exerce a relevante e fundamental função de verificação da legitimidade da
decisão, mas isso não pode significar a natureza
jurídica de tal elemento estrutural desta.
De fato, a decisão judicial, diferentemente
da lei, se refere a casos concretos que envolvem,
não raro, discussão fática. Nesse ponto, não seria razoável que o juiz pudesse concluir a respeito da verdade dos fatos sem apresentar os
motivos dessa sua percepção ante a controvérsia
estabelecida e a complexidade da prova em torno do assunto.
De outro lado, mesmo nos casos em que
não existe controvérsia fática, cada caso concreto tem suas especificidades e, não raro, envolve,
por isso mesmo, discussões jurídicas cheia de
complexidades, que não se resolvem na mera
invocação de um dispositivo legal, sobretudo
quando as normas em discussão estão carregadas de conceitos indeterminados.
Nesse contexto, sobretudo nos sistemas jurídicos que se declaram constitucionais democráticos, mas a investidura dos juízes não se dá por
eleição popular, a não exigência de motivação
não permitiria aferir a legitimidade da decisão.87

PERO, Maria Thereza Gonçalves. A motivação...,
cit., pp. 163, 168 e 177-178.
87
Nesse sentido, em termos, CAYMMI, Pedro Leonardo Summers. O papel da fundamentação das decisões judiciais na legitimação do sistema jurídico. In
86
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Assim, não se pode negar, como visto acima, a vital importância da fundamentação das
decisões judiciais para o fim de avaliar a legitimação destas. No entanto, válido é repetir, tal
função da motivação não fundamenta sua natureza jurídica.

15.6 Nosso posicionamento
Afirmar a natureza de algo é demonstrar a
substância do que se está a examinar.
No caso, por estarmos a tratar da problemática jurídica da motivação da sentença, evidentemente que a natureza do nosso objeto de estudo
tem que ser explicada juridicamente. Outros aspectos (políticos, filosóficos, sociológicos, históricos, lingüísticos, etc.) podem e devem ser mencionados e analisados, contanto que se reconheça
que não se está a tratar de um enfoque jurídico.
Posto isto, entendemos que a motivação e
o dispositivo da sentença têm natureza jurídica
de decisão.
Fazendo um paralelo com a petição inicial,
guardadas as devidas proporções, vê-se que o
núcleo desta está no que os doutrinadores antigos denominavam de libelo, que envolve a causa
de pedir (fundamento) e o pedido.88 Petição inicial com causa de pedir, mas sem pedido, nada
significa. Do mesmo modo, petição inicial com
pedido, mas sem causa de pedir também nada
significa. Esses dois elementos se equivalem em

Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo:
agosto, 2004, n. 17, pp. 132-133.
88
Veja-se, a propósito a seguinte definição de João
Monteiro: “Libello é a deducção escripta, articulada
ou não, da acção do auctor, em que conclue pedindo
a condenmnação do réo” (In Theoria..., cit., p. 302).
Dentre os processualistas de uma geração posterior
à de João Monteiro, observe-se, por exemplo, a seguinte assertiva de Moacyr Amaral Santos, a respeito do libelo: “Na inicial deverão ser indicados ‘o fato
e os fundamentos jurídicos do pedido’ (Cód. Cit.,
art. 282, no III). Trata-se de requisito respeitante ao
mérito da causa. Este, o de no III, mais o requisito de
no IV (o pedido) formam o libelo, que se contém na
inicial” (In Primeiras linhas..., cit., vol. 2o, p. 114).

termos de essencialidade para a existência da
petição inicial. No entanto, se tivéssemos que
estabelecer um grau de relevância entre tais elementos, diríamos que a causa de pedir seria mais
relevante que o pedido. É que admitir como
existente uma petição inicial com pedido, mas
sem causa de pedir seria tolerar o arbítrio do autor frente ao réu, que, por sinal, não teria como
se defender, e também frente ao juiz, que teria
de decidir no vazio. Petição inicial com causa de
pedir, mas sem pedido permite, em muitos casos, deduzir qual seria o pedido e, de outro lado,
a ser assim, o réu teria condições de se defender
e o juiz teria condições de decidir.
Guardadas as devidas proporções, ocorre
algo de semelhante com a decisão, apesar de a
doutrina majoritária sustentar o contrário.
Com efeito, diz a doutrina majoritária que a
parte decisória da sentença está toda no dispositivo. Sendo assim, se uma sentença não contém
dispositivo, apesar de conter relatório e motivação, está desprovida de decisão. Por isso mesmo
tal doutrina afirma que sentença sem dispositivo inexiste juridicamente, ainda que contenha
motivação.89

89

Assim, por exemplo, Moacyr Amaral Santos, que
afirma com clareza e objetividade, que “sentença
sem dispositivo é ato inexistente – deixou de haver
sentença” (In Primeiras linhas..., cit., vol. 3o, p. 22).
José Frederico Marques sustenta que “a parte dispositiva, por outro lado, é tão essencial à sentença
que, à sua falta, inexistente ela o será. Mesmo que
da fundamentação possa concluir-se de que forma
seria a decisão, impossível existir sentença sem que
o juiz declare, explicitamente, qual o seu julgamento
sobre a lide” (In Manual de direito processual civil.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 32). Humberto
Theodoro Júnior segue Moacyr Amaral Santos, salientando que a falta de dispositivo “acarreta mais
do que a nulidade da decisão” (In Curso..., cit., vol.
I, p. 509). No entanto, diz este mesmo autor em outro lugar que “sem fundamentação é, no sentido do
texto, a decisão que o juiz tomasse, para encerrar
a lide, sem qualquer justificativa de fato e de direito: ‘mando que se faça assim simplesmente por que
quero ou entendo que deva ser assim’. Tal arbítrio a
lei não dá nem jamais poderia dar ao magistrado, na
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Parcela da doutrina coloca relatório, motivação e dispositivo no mesmo nível de importância afirmando que a falta de qualquer desses
elementos acarreta a nulidade da sentença.90
Outros autores sustentam que a sentença
sem fundamentação é ato anulável.91

sistemática do direito moderno. Razão por que entendo que não seria sentença o decisório que assim
se proferisse para pôr fim a um litígio regularmente
deduzido em juízo” (Nulidade, inexistência e rescindibilidade da sentença. In Revista de Processo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, ano 5, n. 19, julho-setembro, 1980, p. 36). Arruda Alvim se posiciona
no mesmo sentido ao declarar que “a falta absoluta
de ‘decisório’ faz que a sentença seja juridicamente inexistente, e não nula, o que implica não estar
sujeita a possibilidade de sua vulneração ao prazo
decadencial de dois anos da ação rescisória” (In Manual..., cit., p. 655). Tereza Arruda Alvim Wambier
não discrepa de tal corrente doutrinária ao escrever
que “a sentença sem decisum é inexistente, como se
verá abaixo, porque se descaracteriza enquanto sentença” (In Nulidades..., cit., p. 350). Alexandre Freitas Câmara disserta que “a falta de dispositivo implica inexistência jurídica da sentença. Isto porque
a ausência de dispositivo torna o ato irreconhecível
como sentença, visto que o mesmo não contém decisão (o que, como parece óbvio, é elemento constitutivo mínimo da sentença)” (In Lições de direito
processual civil. 9a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003, p. 434).
90
Diz, por exemplo, Vicente Greco Filho, ao propósito do relatório, da motivação e do dispositivo, que
“esses requisitos são essenciais, e sua falta acarreta
a nulidade da sentença” (In Direito processual civil
brasileiro. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, vol. 2,
p. 241). No mesmo sentido é o posicionamento de
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
ao afirmarem que “faltando um dos requisitos essenciais da sentença, ou seja, faltando o relatório, a
fundamentação ou a parte dispositiva, a sentença é
nula” (In Manual..., cit., p. 454).
91
É o caso de NOJIRI, Sérgio. O dever de fundamentar
as decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 107. Peculiar a posição defendida por
J. J. Calmon de Passos no sentido de que a sentença
sem fundamentação é nula, aduzindo, mais, que, se
a conclusão foi correta ao tribunal cabe confirmá-la
ajuntando os necessários fundamentos, pressupondo-se, evidentemente, a interposição de recurso.
Diz ainda o ora mencionado autor que a falta de
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Ressaltamos, de logo, que, pelo menos na
perspectiva endoprocessual, conforme visto
acima, o relatório da decisão não tem a mesma
relevância que a fundamentação e o dispositivo.
Temos como certo que sentença sem relatório
é apenas anulável, ou seja, depende de alegação
da parte interessada, que, para ter sua postulação acolhida, terá que demonstrar prejuízo. Do
ponto de vista extraprocessual a relevância é a
mesma, vez que sem o relatório não se saberá
qual o caso a se decidir. No entanto, como se
sabe, na perspectiva extraprocessual tal tipo de
vício comporta apenas crítica da opinião pública, nunca a invalidação do ato.
Concordamos com a tese de que dispositivo é decisum e que sentença sem dispositivo é
ato juridicamente inexistente. De fato, diferentemente não pode ser dado que tal elemento é
de ser considerado como nuclear do ato em tela,
essencial, portanto, para a existência do mesmo.
Não aceitamos a doutrina que sustenta uma
superioridade do dispositivo em relação à mo-

motivação só configura nulidade se houver prejuízo, o que só ocorre se a conclusão for inaceitável
(In Esboço de uma teoria das nulidades aplicada
às nulidades processuais. Rio de Janeiro: Forense,
2002, pp. 149-151). Nossa posição é discordante pelos motivos já expostos e a expor no sentido de que
na verdade não há julgamento sem motivação, não
havendo como perquirir de quem é a razão, a não
ser que se quebre o princípio do duplo grau de jurisdição. Para se concluir que o juiz teria errado na
conclusão estar-se a examinar a causa em toda sua
dimensão. Sendo possível eliminar uma instância
para que se permita ao órgão de 2º grau apresentar os motivos não expostos pelo órgão de 1º grau,
também se deveria dar a mesma solução para que o
tribunal ao reformar o dispositivo aduzisse os motivos. Impossível apontar o erro da conclusão se o
juiz nada justificou a permitir que a parte explique
onde está o erro. No fundo o julgamento ocorreria
todo na 2ª instância, inexistindo, assim, qualquer
atuação da instância inferior. Tudo isso só é possível
caso se ignore o princípio do duplo grau de jurisdição. Reconhecemos, no entanto, conforme visto
acima, que essa é uma tendência do direito positivo
brasileiro.
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tivação, e que, por isso mesmo, a falta desta, se
presente aquele, acarreta a nulidade da decisão.
Menor aceitação merece a doutrina que sustenta que em tal hipótese haverá apenas anulabilidade da decisão.
Com efeito, para a elucidação do problema
necessário se faz analisar a natureza jurídica da
motivação da decisão.
Nosso ponto de vista é o de que, ao menos
num sistema jurídico que se diz constitucional
democrático, mesmo que não expresse na sua
constituição ou mesmo em qualquer lei a exigência de motivação das decisões judiciais, tal
aspecto da sentença é também decisão.
Nesse contexto, dispositivo puro, isolado,
vazio nada significa em termos de decisão. A
decisão envolve necessariamente a motivação e
o dispositivo. Quando o juiz está a enunciar a
motivação de uma sentença está a decidir. Se do
ponto de vista técnico ou formal o dispositivo
ainda não apareceu, a decisão está em elaboração. Ela só existe enquanto decisão com a sua integralidade nuclear, ou seja, com a exposição da
motivação e do dispositivo. Do mesmo modo,
e tendo em vista a mesma perspectiva técnica
ou formal, se o dispositivo é apresentado por
primeiro e a motivação ainda não apareceu, a
decisão está em elaboração. Ela só existe como
decisão com a sua integralidade nuclear, ou seja,
com a exposição do dispositivo e da motivação.
Por outras palavras, a decisão (=julgamento;
sentença) envolve dois aspectos de uma mesma
realidade: a motivação e o dispositivo. Ambos
são os elementos nucleares para a existência de
tal ato. Por isso mesmo, temos que rever o conceito de decisão. No nosso modo de entender
não se pode confundir decisão com dispositivo.
Só se pode falar em decisão juridicamente existente se existir dispositivo motivado.
Mais. Se tivéssemos que estabelecer graus
de relevância entre estes dois elementos — essa
comparação só se põe como mecanismo de
argumentação —, diríamos que a motivação
é mais relevante que o dispositivo. Tome-se o

exemplo de uma sentença prolatada oralmente
em audiência, onde um juiz, numa linguagem,
clara, precisa e objetiva, após a exposição de um
relatório percuciente, começa a expor sua motivação e a dar por encerrada. Na maioria dos
casos qualquer pessoa atenta e meridianamente
inteligente já sabe qual o teor do dispositivo que
está por vir. Inserir o dispositivo é, normalmente, concluir por uma exigência jurídica a respeito de algo (dispositivo) que, normalmente, já
sabemos o conteúdo ante o teor da motivação.
Pelo menos é assim em casos mais simples e
bem delineados, a exemplo de uma motivação
em que se percebe claramente que o juiz está a
julgar a demanda improcedente, mas não apresenta o dispositivo. Se a situação se inverte nada
se altera, mas fica claro que se ao juiz fosse dado
começar a sentença pelo dispositivo e parar por
aí estaríamos a consagrar o arbítrio, a admitir
que o Estado pudesse decidir a respeito da vida,
da liberdade e do patrimônio das pessoas mediante ato de pura violência.
Tome-se agora o exemplo de uma sentença com motivação clara e com dispositivo não
menos claro, mas com total incongruência entre tais elementos. O caso enseja embargos de
declaração para afastar a manifesta contradição.
Interposto tal recurso, qualquer pessoa de bom
senso dirá que o juiz ao julgá-lo terá que mudar o dispositivo para adequá-lo à motivação.
E por quê não pode ser diferente? Seguramente
porque a motivação também é decisão, e nessa
situação de impasse é a decisão por excelência,
ou seja, é o elemento do julgado mais relevante
porque tem a força de se manter e condicionar o
dispositivo à realidade do que nela (motivação)
está posto. Se, no caso, fosse dado ao juiz modificar a motivação para adequá-la ao dispositivo
estar-se-ia a permitir ao magistrado a mudar a
decisão quando seu oficio jurisdicional já se encontrava esgotado.92 Esse exemplo é sintomático

92

O Código de Processo Civil brasileiro deixa claro
que o juiz cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional
269

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

e revelador da nossa tese e de que a motivação
da sentença tem natureza de decisão. E posta a
questão ante tal impasse a motivação tem maior
importância que o dispositivo.
Com efeito, do ponto de vista da essência da
decisão enquanto tal, não há como distinguir,
para separar concretamente como objetos diversos e presentes em si mesmos, dispositivo e
motivação da sentença.
Esta nossa tese, de certo modo, encontra
respaldo em Savigny, que, partindo do direito
romano sustenta a tese de que os motivos da
sentença passam em julgado, bem assim que
a condenação ou a absolvição do demandado
nada mais são que as relações de direito antes
afirmadas ou negadas pelo juiz93
Os fundamentos expostos por Savigny, que
apresentamos como apoio à nossa tese, são também sustentados por João de Castro Mendes.94
Nosso posicionamento de que a motivação
é elemento essencial (no sentido de nuclear) da

com a publicação da sentença de mérito, só podendo alterá-la para, de ofício ou a requerimento, corrigir erro material ou julgando embargos de declaração (v. art. 463).
93
SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema de derecho romano
actual. Tradução de Jacinto Mesía e Manuel Poley.
Madrid: F. Góngora y Compañía, 1879, tomo V, p.
224, 227 e 228. O ora referido autor extrai de Böhmer o seguinte texto: «Equidem rationes decidendi
virtualiter sentenciae inesse creduntur, cum contineant fundamenta, quibus judex motus sententiam
eo quo factum est modo tulit , adeoque eamdem
vim cum ipsa sententia habere videntur utpote
cujus anima et quasi nervus sunt »» (In Exercit. Ad.
Pand., t. V, p. 533, § 18). SAVIGNY, M. F. C. de. Sistema..., cit., p. 246. O texto em latim pode assim ser
traduzido: “Na verdade, parece que as razões de decidir estão virtualmente contidas na sentença, visto
que constituem fundamentos, movidos pelos quais
o juiz proferiu a sentença pela maneira como o fez;
conseqüentemente parecem ter a mesma força que
a própria sentença, dado que dela são a alma e como
que o nervo”.
94
MENDES, João de Castro. Limites objectivos do
caso julgado em processo civil. Lisboa: Edições Ática,
1968, p. 100 a 109.
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decisão, indispensável à existência do ato, também encontra sustentáculo, embora parcialmente e sob outra óptica, na doutrina de Michele Taruffo.95
Do exposto, forçoso é concluir que a motivação da sentença tem natureza jurídica de decisão, ou seja, motivação e dispositivo estão no
mesmo plano, ambos integram o decisum, valendo esclarecer que enquanto o dispositivo é a
decisão no seu aspecto conclusivo, a motivação
é a decisão no seu aspecto justificativo.

16 Motivação da sentença e o problema
dos limites objetivos da coisa julgada
A maioria da doutrina brasileira, baseando-se apenas na literalidade do Código de Processo
Civil, 96 afirma que a motivação da sentença não
passa em julgado e que sua função se limita a
compreender o dispositivo desta.97
Pensamos que tal solução não se ajusta à
realidade conforme já se pode deduzir da exposição posta no item anterior, estritamente relacionada com o item presente, e que facilita o que
aqui se examina.
Que relatório de sentença não passa em julgado não há qualquer dúvida. E a razão é simples: relatório nada mais é do que descrição do
caso que está em julgamento.

Diz, nesse ponto o referido autor que “em atenção, parece mais satisfatória a definição que vê na
motivação um elemento de estrutura da sentença,
também se ela for criada em um contexto conceitual
diverso, uma vez que coloca em evidência que é sentença, como manifestação da função jurisdicional,
se e enquanto for sentença motivada”. TARUFFO,
Michele. La motivazione..., cit., p. 457.
96
Reza o art. 461, I, do CPC brasileiro que “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença,” “não fazem
coisa julgada”.
97
Assim, por exemplo, REGO, Hermenegildo de Souza. Os motivos da sentença e a coisa julgada (em
especial, os arts. 810 e 817 do CPC). In Revista de
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano XI,
n. 35, abril-junho, 1984, p. 18.
95
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Partindo do suposto de que motivação é decisão só se pode concluir que a motivação também passa em julgado.
Dizer que apenas o dispositivo passa em
julgado é o mesmo que afirmar que é possível
investigar se determinada sentença ofende ou
não outra sentença passada em julgado desprezando-se a motivação e os elementos da causa.
O que passa em julgado, como o nome está a sugerir, é o julgamento do caso na sua integralidade. Como não existe um caso tendo apenas em
consideração o pedido, e como o juiz ao julgar
examina o pedido e seu fundamento, bem assim
a defesa, se esta fora apresentada, a coisa julgada
só pode está referida ao caso na sua integralidade. E tudo isso exige motivação e o exame desta
para se saber se houve ou não violação à coisa
julgada anterior.
Com efeito, partindo-se do suposto de que
motivação da sentença também é decisão não se
pode aceitar a assertiva de que apenas o dispositivo passa em julgado e que a motivação apenas
serve para ajudar a compreender o alcance do
dispositivo. Não é um problema de mero alcance, sim de conteúdo. Não é que o dispositivo
sozinho não pode ser compreendido; ele nada
significa, ele é um nada jurídico, como também
a motivação isoladamente é um nada jurídico.
O núcleo da decisão envolve, necessariamente,
a existência desses dois elementos. É o caso que
passa em julgado, e saber qual o caso julgado envolve a decisão na sua integralidade (motivação
e dispositivo).98

98

Veja-se Savigny ao afirmar “que Böhmer rehusa
con razon la autoridad de la cosa juzgada á aquella parte de los motivos en que el juez, para mayor
claridad se entrega á consideraciones extrañas al
proceso, por ejemplo, si trata de la propiedad, á
propósito de una accion posesoria; pues, en efecto, estas consideraciones pertenecen á los motivos
puramente subjetivos”. Tal distinção é feita pelo
próprio Savigny, em apoio a Böhmer, quando assinala o seguinte: “Entre los motivos que determinan
la decisión el juez, podemos establecer la siguiente distinción: los unos son objetivos, y á esta clase

17 Caracterização da sentença imotivada
A ordem jurídica descreve os elementos fáticos subjetivos, objetivos e formais, chamados
elementos nucleares, que determinado ato deve
conter. Ao se concretizar determinada conduta
no plano da realidade fática supostamente alusiva a determinado tipo, se faltar um ou algum
dos seus elementos nucleares, o suposto ato não
se constituiu, inexiste como ato jurídico; ou
pelo menos não existe como o ato jurídico imaginado, o que significa dizer que nessa segunda
hipótese pode ser tipificado como outro ato se
presentes os elementos exigidos para este. Assim, se a ordem jurídica exige para a constituição do ato Y os elementos nucleares a, b, c e d, e
faltar qualquer desses elementos (por exemplo,
o elemento a) não existe ato Y, podendo existir
o ato K, X ou qualquer outro.99
Deste modo, a existência jurídica de determinado ato exige a presença de elementos constitutivos (elementos indispensáveis para a sua
configuração enquanto ato jurídico determinado), embora possam faltar requisitos relevantes
para a sua validade. Faltando, assim, requisitos
relevantes, por alguns denominados elementos
complementares — que não se confundem com
os elementos completantes do núcleo — o ato
existe, podendo, no entanto, ser inválido.100

pertenecen las partes constitutivas de las relaciones
de derecho que yo he llamado elementos; los otros
son subjetivos, y á ellos corresponden los móviles
que influyen sobre el espíritu del juez e lo obligan
á afirmar ó á negar la existencia de estos elementos.
Debemos, pues, modificar nuestro principio en los
siguientes términos: Los motivos objetivos (los elementos) adoptados por el juez tienen la autoridad
de la cosa juzgada” (In Sistema..., cit., p. 229); MENDES, João de Castro. Ob. e loc. cits.
99
Cf. MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 1a ed. Campinas – São Paulo: Bookseller, 2000,
pp. 80-81; MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do
fato jurídico: plano da existência. 10a ed. São Paulo:
Saraiva, 2000, pp. 4998-49.
100
Ver MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato
jurídico: plano da existência. Cit., p. 48.
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De tudo isso se pode concluir que o ato juridicamente inexistente não chega a ser uma categoria jurídica, vale dizer, não é propriamente
um ato, mas sim mero fato, de maneira que, por
isso mesmo, não se pode falar em desconstituição de ato juridicamente inexistente. Excepcionalmente, em situações duvidosas onde alguém
pretenda extrair efeitos de tais atos pode-se falar
em medida judicial para se declarar a inexistência jurídica dos mesmos.101
Também não se pode confundir ato inexistente com ato ineficaz. A ineficácia resulta da
invalidade ou, apesar de válido o ato, da falta de
algum requisito, fato ou outro ato para que possa produzir efeitos.
Assim, podemos definir ato juridicamente
existente — em exposição que vale para o ato
processual — como aquele em que estão presentes todos os elementos nucleares necessários à
sua configuração segundo o exigido explicita ou
implicitamente pelo ordenamento jurídico.
Admitindo-se a presença dos elementos nucleares necessários à configuração do ato (existência), passa-se ao exame dos elementos necessários à sua perfeição (validade). Vale dizer,
mister se faz verificar se algum elemento nuclear
existente é deficiente ou se falta algum elemento
complementar do ato. Esses elementos também
se referem ao sujeito, ao objeto e à forma.
No que se refere ao sujeito, é indispensável
verificar a capacidade do agente e a liberdade no
agir, ou seja, se o ato foi praticado por agente
capaz segundo o disposto pelo ordenamento
jurídico a respeito das condições de aquisição
da capacidade, e se a manifestação de vontade
não se encontra viciada (provida mediante erro,
dolo, fraude ou coação).

101
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Dentre os processualistas admitindo a teoria do
ato processual inexistente, ver LIEBMAN, Enrico
Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. Rio de Janeiro:
Forense, 1984, vol. I, p. 267 (grifo nosso) e PASSOS, J. J. Calmon de. Esboço..., cit., p. 103.

O objeto deve ser lícito, ou seja, conforme o
exigido ou permitido pelo ordenamento jurídico.
A ordem jurídica pode exigir em maior ou
menor extensão determinada forma como elemento necessário à validade do ato. Visto ficou
acima que, excepcionalmente, a forma pode ser
elemento nuclear (elemento de existência) do
ato jurídico, mas normalmente é elemento complementar (elemento de validade).102
Ato jurídico válido é ato jurídico perfeito,
ou seja, é aquele em que estão presentes, sem
qualquer defeito, todos os seus elementos nucleares e complementares.
Feitas estas considerações gerais, no que
se refere à decisão judicial afirmamos que são
carentes de motivação a decisão total e abertamente imotivada (apenas com dispositivo) e a
decisão com falsa motivação (com “motivação”
ininteligível, com “motivação” incongruente no
plano dos fatos, com “motivação” fora do mínimo razoável no plano do direito e com “motivação” per relationem, valendo registrar quanto a
esta as exceções acima expostas).
De outro lado, como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro é expresso a nível constitucional no sentido de exigir a motivação das
decisões judiciais “sob pena de nulidade”.103
O posicionamento mais tradicional e predominante, ao menos na doutrina brasileira,
mesmo antes de tal exigência se encontrar posta
apenas na legislação processual infraconstitucional, é, conforme visto acima, no sentido de
que decisão sem motivação é ato nulo, sendo
que a maioria entende que faltando dispositivo
a decisão é juridicamente inexistente.
Afirmamos que a motivação, tanto quanto
o dispositivo, é elemento nuclear da decisão, de
modo esta não se configura juridicamente sem
tal elemento.

Ver MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato
Jurídico. Plano da validade. Cit., pp. 35-36.
103
Cf. Constituição federal, art. 93, IX.
102
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Assim, coerente com nosso posicionamento
ao propósito da natureza jurídica da motivação
da sentença no sentido de que esta, tanto quanto
o dispositivo, é decisão, afirmamos que a falta de
motivação caracteriza a suposta sentença como
ato juridicamente inexistente.
Luis Recaséns Siches afirma que em sentido
estrito são arbitrários apenas os atos que emanam de quem dispõe do supremo poder social
efetivo, de modo que os atos dos poderes públicos que são retificáveis ou sancionáveis por uma
instância superior não merecem a classificação
de arbitrários, sim de ilegais ou errôneos.104 No
que se refere às decisões judiciais não emprestamos apoio a tal opinião, até porque ela não teria
sentido do ponto de vista prático, ou seja, se o
juiz — instância inferior ou o mais alto tribunal do país — profere decisão sem motivação,
e não há qualquer mecanismo jurídico contra
tal conduta, tal solução seria absurda. “Decisão”
judicial, de qualquer instância, sem motivação é
pura arbitrariedade, e, assim, qualificável como
juridicamente inexistente, mas não deixa de ser
ilegal, no sentido de antijurídica; podemos dizer, sem incidir em contradição, que decisão judicial imotivada é ilegalidade qualificada (antijuridicidade transcendente), na medida em que
tende a produzir efeitos materiais, cuja sanção
deve ser não apenas a anulação do ato, mas sim
a declaração de sua inexistência jurídica.
Como esclarece Michele Taruffo, em posicionamento muito próximo do nosso, a falta de
motivação implica a inexistência da sentença,
tendo em vista que o dever constitucional de
motivar as decisões judiciais faz com que a motivação se constitua num elemento estrutural e
necessário dos provimentos em que se exercita a
jurisdição; e, assim, forçoso é concluir que sentença sem motivação não integre ‘o conteúdo
mínimo’ indispensável para que se reconheça

nesta o exercício legítimo do poder jurisdicional.105
Não é obstáculo a tal entendimento o fato
de o legislador constituinte ter empregado a
palavra nulidade e não o vocábulo inexistência.
Volta-se, mais uma vez, à questão hermenêutica. Toda norma está posta para ser interpretada. Este mesmo legislador também não fala em
anulabilidade, e, como visto acima, há quem entenda que a falta de motivação da sentença acarreta apenas a anulabilidade do ato. Analisando
e interpretando o texto corretamente ou ao menos buscando uma coerência com fundamentos
anteriores, entendemos que a falta de um elemento nuclear da decisão só pode acarretar a
inexistência jurídica de tal suposto ato.
Destarte, considerar decisão sem motivação,
ao menos num Estado que se proclama constitucional democrático, como anulável é conferir
prestígio à violência estatal. Considerar decisão
sem motivação como nula ainda é muito pouco,
porque no processo o ato nulo é apto a produzir
efeitos enquanto não anulado, podendo adquirir o status de coisa julgada, o que significa conferir algum prestígio à violência estatal.
Nosso posicionamento no sentido de considerar a “decisão” sem motivação um não-ato
reforça o entendimento de que a conduta do
juiz desrespeitadora desse direito fundamental,
por consciente abuso de poder ou por despreparo intelectual, além de antijurídica, mostra-se contrária à ética judicial, de modo que deve
merecer total desqualificação e desprestígio.106
Tão gritante arbítrio, tão desmesurada violência não pode ter qualquer consistência jurídica,
principalmente num Estado que se proclama
constitucional democrático. Assim, estaremos
contribuindo, no particular, para a prevalência da ética na atividade jurisdicional e para o

TARUFFO, Michele. La motivazione..., cit., pp.
463-464.
106
Ver o capítulo III, Código Iberoamericano de Ética
Judicial.
105

104

RECASÉNS SICHES, Luis. Ob. cit., p. 107.
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exercício de uma democracia real, rejeitando-se,
desse modo, a idéia de uma cidadania de papel.

18 Conseqüências da falta de motivação
e os meios de impugnação à “decisão”
imotivada
O problema da conseqüência da falta de
motivação da sentença e dos meios de impugnação a tal “ato” exige coerência lógica ante o
posicionamento teórico assumido.
Tendo-se a sentença imotivada como ato
nulo pressupõe-se que tal ato tem existência jurídica. Quem assim se posicionar deve, no entanto, concluir que todo ato nulo só pode ser
considerado como tal quando o órgão jurisdicional competente proclamar tal nulidade.
Assim, intimadas as partes da sentença, havendo interposição de recurso contra esta postulando a decretação de nulidade por falta de
motivação, deve tal nulidade ser proclamada
pelo tribunal competente. Não havendo recurso tempestivo, a sentença passa em julgado, na
medida em que ato processual nulo só pode ser
acoimado como tal após decisão judicial em tal
sentido, o que só é possível, no caso, mediante
julgamento de recurso interposto tempestivamente.
No ordenamento brasileiro, com pertinência ao processo civil comum, é possível impugnação de sentença passada em julgado por meio
de ação rescisória, desde que observado o prazo
decadencial de 2 (dois) anos. Ultrapassado tal
prazo, não mais cabe meio algum de impugnação, exatamente porque o ato nulo existe juridicamente. E a sentença que existe juridicamente e
que, por sinal, já transitou em julgado não pode
ficar passível de impugnação a qualquer tempo.
Quem sustenta que a decisão imotivada é ato
anulável (nem juridicamente inexistente nem
nula), deveria concluir que só haveria chance de
impugnação contra a mesma por meio de recurso tempestivo. Perdido o prazo para interposição de recurso a sentença passa em julgado, não
cabendo aqui ação rescisória. Falar aqui em ação
274

rescisória seria o mesmo que equiparar sentença
nula a sentença anulável.107

107

Incide em equívoco Sérgio Nojiri, que entende que
a decisão sem motivação é ato anulável, ao afirmar
que “uma decisão carente de fundamentação, não
atacada pelas partes, poderá transitar em julgado, e,
se se tratar de sentença, adquirirá todos os atributos
característicos da coisa julgada. E o trânsito em julgado desta decisão se dá, a nosso sentir, decorridos
os dois anos previstos para a interposição de ação
rescisória (art. 495 do CPC), remédio que achamos
adequado para a rescisão do julgado que viola expressa disposição de lei (art. 485, V, do CPC)” (In
O dever..., cit., p. 108). Ora, para quem tem decisão
imotivada como juridicamente existente (seja anulável, seja nula), não há dúvida que deve concluir
que a falta de recurso tempestivo faz com que a
sentença transite em julgado. No entanto, é inexata
a assertiva de que o trânsito em julgado da sentença
só se dá decorrido o prazo de dois anos para ajuizamento de ação rescisória, na medida em que ação
rescisória não se confunde com recurso, além do
que tal ação, como o próprio autor ora referido admite, se volta exatamente contra sentença passada
em julgado. De outro lado, admitir ação rescisória
ante a tese de que a sentença sem motivação não é
nula, mas apenas anulável, é o mesmo que na prática dar a tal ato qualificado como anulável a mesma
conseqüência de quem o qualifica como nulo. Sem
dúvida que estamos diante de situações jurídicas
bastante diferentes, de maneira que as conseqüências jurídicas, como visto, não poderão ser as mesmas. Fora daí tem-se que considerar que o autor
ora referido não trabalha com a possibilidade conceitual de sentença nula, a não ser para confundir
tal conceito com o de sentença inexistente. Veja-se,
no entanto, que sentença nula pressupõe sentença
juridicamente existente, mas tal ato é considerado
válido até que seja anulado pela autoridade competente. Tratando-se de vício tão grave, após a coisa
julgada tal sentença, no processo civil comum, ainda pode ser impugnada mediante ação rescisória
no prazo decadencial de 2 (dois) anos. Tratando-se
de sentença anulável, obviamente que o ato, com
mais forte razão, tem validade até que seja invalidado pela autoridade judicial competente. A diferença está em que no caso de mera anulabilidade
o limite temporal para se postular a decretação de
invalidade termina com a perda do prazo para se
interpor recurso contra a sentença, o que significa
dizer que esta passa em julgado em decorrência da
não interposição de recurso, tornando-se inatacá-
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Ao sustentarmos que “decisão” imotivada é
ato juridicamente inexistente temos como certo
que não há como a mesma passar em julgado
porque o que não existe juridicamente equivale
a um não-ato no plano material. De outro lado,
o que não existe juridicamente jamais poderá
produzir efeitos jurídicos.
Destarte, se alguém cumpriu “sentença” juridicamente inexistente a mesma produziu efeitos práticos, mas não jurídicos, porque o fez em
situação de erro. Tal situação é a de quem, sem
se cogitar de processo, paga a outrem por erro
dívida inexistente.
Se o “beneficiário” de “decisão” inexistente promover medida executiva a mesma não se
fundamenta em título executivo, de maneira que
o juiz da execução deve ex officio inadmitir tal
pretensão. Se o juiz, por equívoco, admitiu tal
pretensão, o executado poderá mediante simples petição alegar a questão que o juiz deveria
manifestar de ofício. Se o juiz não acolher tal petição do executado, poderá este ajuizar ação de
impugnação da execução ou ação declaratória
autônoma de inexistência de título executivo,
tudo isso a qualquer tempo, na medida em que
a ação ajuizada contra ato juridicamente inexistente, que alguém busca algum efeito jurídico,
não se sujeita a prazo decadencial.108

vel por meio de ação rescisória ou qualquer outro
meio.
108
Falta razão a Cândido Rangel Dinamarco, quando
ao propósito de tema idêntico, também considerado por nós como de inexistência da sentença, diz
que “mesmo a mais grave entre as causas de invalidade da sentença não é bastante para impedir que
ela seja eficaz: se a condenação civil foi proferida à
revelia do réu não citado (ou mal citado), isso pode
constituir poderoso fundamento para os embargos
à execução (cfr. CPC, art. 741, inc. I), mas nem por
isso a sentença deixou de produzir o seu efeito característico de título executivo judicial, dando azo
ao início da execução forçada, inclusive com a invasão do patrimônio do executado (penhora). É na
sede dos embargos que tal sentença nula será anulada; aos cultores do direito privado custa aceitar
que o nulo (absolutamente nulo) seja assim eficaz,

Se algum interessado interpõe recurso contra decisão sem fundamentação ou mesmo, após
o trânsito em julgado, ajuíza ação rescisória não
haverá qualquer problema prático, ante o posicionamento da corrente doutrinária que defende que sentença sem fundamentação é nula.
Tendo em consideração a nossa tese, entendemos que tais medidas são desnecessárias. No
entanto, forçoso é reconhecer que, sobretudo
em face de que a corrente prevalecente atribui
existência jurídica a tal tipo de ato, do ponto de
vista prático é de todo conveniente que a parte
tome tais medidas contra ele para evitar discussões e problemas no futuro, tendo que se sujeitar a atos arbitrários e violentos sem conotação
jurídica.
No sistema dos juizados especiais, vê-se que
o tema merece reflexão à parte pelo motivo a lei
veda expressamente o ajuizamento de ação res-

podendo parecer-lhes até um absurdo a necessidade de anular (i. é., sancionar de ineficácia) o ato
nulo” (In Fundamentos do processo civil moderno.
2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p.
39). Ora, se o réu foi mal citado ou não citado e não
contestou a demanda não há que falar em revelia,
a qual pressupõe citação válida. E se o réu não foi
validamente citado nem ocorreu revelia, está claro que nada mais existe daí para frente, ou seja, o
caso não é de nulidade da sentença, nem mesmo
dita absoluta, mas sim de inexistência jurídica da
“sentença”. Depois da coisa julgada, não mais se
fala em sentença nula, mas sim em sentença rescindível. Exatamente porque o caso é de inexistência,
e não de nulidade, é que o executado pode impugnar tal suposto título a qualquer tempo por meio de
embargos. De outro lado, confundiu o ora referido
autor, como demonstrado no texto principal, eficácia prática com eficácia jurídica. O que não tem
existência jurídica não é apto a produzir eficácia
jurídica em tempo algum; se produziu alguma eficácia, ela se deu no plano meramente prático. Por
isso mesmo, o juiz, no caso, deveria ex officio declarar inadmissível a execução por inexistência de
título executivo. Os embargos do executado só serão necessários em face da contingência prática de
o juiz não ter observado algo que era do seu ofício,
ou então se também não aceitou exceção de pré-executividade ou simples petição do executado.
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cisória.109 Partindo-se do suposto de que tal tipo
de dispositivo legal é constitucional, a situação
é mais grave caso se caracterize a decisão sem
motivação como ato juridicamente existente,
vez que sendo apenas ato nulo a coisa julgada
faz desaparecer a nulidade sem qualquer chance
de invalidação.
Em matéria penal, na maioria dos ordenamentos jurídicos a coisa julgada é absolutamente relativizada em termos temporais e apenas
em favor do condenado, prevendo-se ação de
revisão criminal contra decisão condenatória
a qualquer tempo. Nesse ponto, ao menos em
favor do condenado, caso aceita a tese aqui exposta e uma vez superada a idéia de que tal ação
é admissível também em caso de violação à lei
processual, não se coloca o mesmo problema
enfrentado no processo civil, onde a relativização da coisa julgada, quando possível, encontra
limites temporais, conforme visto acima. Assim,
mesmo que se considere a decisão penal condenatória sem motivação como juridicamente
existente, porém nula, o condenado poderá propor tal ação impugnativa a qualquer tempo.110

Ver art. 59, da Lei n. 9099, de 26 de setembro de
1995.
110
No direito brasileiro, a revisão criminal está prevista nos termos acima descritos, ou seja, a qualquer
tempo e apenas em favor do condenado (Código
de Processo Penal, arts. 621 e 622). Pode-se discutir o cabimento de revisão criminal, ante o quanto
consta no art. 621, 1ª parte, que apenas se refere à
“sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal”. Pensamos que não faz sentido tal
restrição para imaginar-se o cabimento de tal ação
apenas quando se tratar de direito penal substancial. Pensamos que deve haver ampliação para incluir a hipótese de violação da lei processual penal,
ainda mais quando tal violação se refere ao princípio da motivação das decisões, que tem status de
direito fundamental. Aliás, não há necessidade de
maior esforço hermenêutico, vez que este mesmo
Código dispõe que o julgamento procedente da
revisão criminal também poderá resultar em anulação do processo (art. 626), o que se ajusta a casos
de violação de norma processual penal. De outro
lado, também é caso de revisão criminal o fato de

Isso, obviamente, resulta em mais fácil solução
do problema do ponto de visa prático, mas não
afasta a nossa tese. Ademais, não se perca de
vista que sustentar a inexistência do ato não é a
mesma coisa que a nulidade do ato, mesmo que
se trate de permitir a ação de revisão criminal a
qualquer tempo.111
Voltando ao sistema do processo civil, fica
valendo a nossa tese exatamente para as situações da vida prática em que não se interpôs
recurso nem se ajuizou ação rescisória, ou nos
sistemas em que não se admite ação autônoma
de impugnação. Nesse contexto, cumpre-nos
agora analisar como fica este nosso posicionamento em confronto com o princípio da segurança jurídica.
Alguns autores sustentam que o dever de
fundamentar as decisões judiciais, mesmo como
consectário do Estado democrático de direito,
deve ceder perante o princípio da segurança jurídica.112
De fato, havendo colisão entre princípios faz-se necessário ponderar valores para se saber no
caso concreto qual o princípio que deve prevalecer. Não há prevalência a priori de um princípio sobre outro. De todo modo, é correto dizer

109
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a sentença condenatória conter “fundamentação”
“contra texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos”, o que, na prática, significa falta de fundamentação, porque fora do razoável no plano da
análise jurídica ou da análise fática. Se assim é, ao
menos nesses casos, não se está a tratar de relativização da coisa julgada penal, mas sim de inexistência jurídica da decisão.
111
Não se deve olvidar que a doutrina da relativização da coisa julgada a qualquer tempo no processo
civil, ainda que admitida em casos excepcionais,
nada tem que ver com a tese que aqui sustentamos.
Veja-se que nosso ponto de vista – não custa frisar
– é o de decisão sem motivação não tem existência
jurídica, ou seja, nunca passa em julgado, enquanto relativizar a coisa julgada, ainda que a qualquer
tempo, significa reconhecer que a decisão tem existência jurídica, tanto que passou em julgado.
112
Assim, por exemplo, NOJIRI, Sérgio. O dever...,
cit., p. 109.
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que, sem olvidar que solução diferente pode ser
encontrada em face das peculiaridades de caso
concreto, o valor segurança deve prevalecer sobre o valor justiça. É exatamente isso que explica,
por exemplo, o instituto da coisa julgada, ainda
que a solução dada pelo juiz não seja a mais justa. Ocorre que na “decisão” sem motivação não
há como saber se a mesma é justa ou injusta, na
medida em que nela só há arbitrariedade, dominação e violência. Ademais, do ponto de vista técnico, não há decisão. Juiz que entende que pode
impor o dispositivo sem motivação num processo sob sua responsabilidade não deu solução alguma ao conflito, não decidiu, impôs violenta e
abusivamente uma suposta solução.113
Destarte, não cabe invocar o princípio da
segurança jurídica como fator de prevalência
ante uma “decisão” imotivada.
Deste modo, a solução dada no presente
estudo no sentido de não se dar qualquer valor
jurídico à “decisão” imotivada faz com que os
juízes, especialmente aqueles que atuam num
Estado constitucional democrático, tenham a
consciência de que não podem tudo; de que seu
poder só é poder legítimo quando atuado em
conformidade com o ordenamento jurídico.
Desta maneira, os juízes precisam não perder de vista que devem efetivamente julgar as
causas que lhes são submetidas, e que isso significa decidir com a devida motivação. E assim é,
porque num Estado constitucional democrático
o juiz é a última esperança de quem teve seus
direitos e garantias violados, de maneira de que
não pode ele no exercício do seu poder jurisdicional ser o primeiro agir arbitrariamente violando a garantia dos jurisdicionados à motivação das decisões.114

Nesse sentido, PASSOS, José Joaquim Calmon de.
Teoria geral dos procedimentos especiais. In Procedimentos especiais: legislação extravagante (Coordenadores: Cristiano Chaves de Farias e Fredie
Didier Jr). São Paulo: Saraiva, 2003, p. 2.
114
LUCAS SOSA, Gualberto. Recaudos constitucionales para una sentencia valida. In XI Congreso
113

Deste modo, “decisão” imotivada não pode
ser qualificada juridicamente como decisão, de
maneira que, em verdade não solucionou o conflito. Trata-se, pois, de ato nitidamente arbitrário, ilegítimo, que transcende à antijuridicidade,
e fere a ética, correndo o risco, por isso mesmo,
da perda de autoridade, podendo ser, talvez, temida, mas não respeitada.115
Assim, vê-se que decisão judicial imotivada,
além de ser uma afronta à cidadania, é fator de
insegurança jurídica, é pura expressão de capricho e violência, que rebaixa moral e intelectualmente a função jurisdicional, de modo que tal
tipo de violação à ordem jurídica não pode ser
tolerada no Estado constitucional democrático,
não merecendo ser qualificada como verdadeira
decisão.116
Deste modo, é exato concluir que “decisão”
carente de motivação é ato absolutamente ilegítimo que transcende em antijuridicidade, ou
seja, é ato de puro e aberto arbítrio, de pura e
aberta violência, de evidente transgressão ética,
o que significa dizer ato caracterizado como juridicamente inexistente, ainda que emanado de
agente estatal (juiz) competente dentro de um
processo. E se assim é, nenhum cidadão está
obrigado a cumpri-la, sendo absolutamente
legítima e conforme o direito toda e qualquer

Nacional de Derecho Procesal. La Plata: outubro,
1981, p.1119.
115
Nesse sentido, PERELMAN, Chaïn. Ética e direito.
Tradução: Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São
Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 554.
116
Nesse sentido, em termos: RODRÍGUEZ-AGUILERA, Cesáreo. La sentencia. Barcelona: Bosch, 1974,
pp. 47-48; PEDRO SAGUES, Néstor. El recaudo de
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conduta da parte contra quem se busca dar eficácia a tal tipo de ato recusar cumprimento ao
mesmo, sem prejuízo de poder exigir que o Estado e o juiz sejam responsabilizados pelo grave
ilícito ético e jurídico cometido.

19 Conclusões
Por tudo quanto acima exposto, apresentamos as seguintes conclusões:
– No exercício da função jurisdicional, exatamente porque carregada do poder de decidir
sobre os bens da vida e interesses das pessoas,
o juiz é o principal intérprete e aplicador do direito; deste modo, terá ele, na solução dos casos submetidos a seu julgamento, que aplicar
os métodos necessários, ponderar os valores,
interesses e princípios em jogo, sobretudo nos
chamados casos complexos ou difíceis, buscando a solução mais justa ao caso a partir de uma
interpretação conforme a constituição.
– Dentre os princípios atinentes ao Estado
constitucional democrático necessário se faz
destacar o princípio da motivação das decisões
judiciais, pelo qual se impõe aos juízes apresentarem os fundamentos das suas decisões aos jurisdicionados; isso significa dizer que toda a atuação de tais agentes do Estado é livre no sentido
de respeitar sua competência e não se admitir
qualquer tipo de coação ou ingerência em sua
atividade, mas é limitada pela constituição e à
esta vinculada, devendo, em regra, ser fundamentada, exatamente para que se possa conferir
sua conformidade com a constituição em todos
os seus aspectos.
– Se determinado Estado se proclama constitucional democrático deve considerar, explicita ou implicitamente, o princípio da motivação
das decisões judiciais como direito fundamental
do cidadão, que só deverá ceder em face de outros princípios ou valores jurídicos que se mostrem mais importantes em casos excepcionais
autorizadas por lei, desde que razoáveis.
– Motivação ou fundamentação da decisão
significa exposição de argumentos próprios,
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pertinentes, razoáveis e completos justificadores
do dispositivo.
– O princípio da motivação das decisões
judiciais no Estado constitucional democrático tem fundamental importância também no
aspecto extraprocessual, visto que é forte instrumento de verificação da legitimidade de tais
decisões por parte da sociedade.
– Ao afirmar posicionamento crítico, majoritário ou minoritário, na motivação das suas
decisões, deve o juiz, mais do que qualquer outro sujeito do processo, se portar de boa-fé e
expressá-lo em linguagem respeitosa, que não é
incompatível com a discordância de pontos de
vista.
- O conceito de decisão envolve dois elementos nucleares indissociáveis de uma mesma
realidade, quais sejam motivação e dispositivo,
de modo que faltando um deles tal ato não tem
existência jurídica; em conseqüência, a motivação da decisão passa em julgado tanto quanto o
dispositivo, uma vez que a coisa julgada envolve
a decisão na sua integralidade, não havendo que
falar em coisa julgada relacionada com “decisão” sem motivação.
– Não há necessidade de se interpor recurso
ou ajuizar ação rescisória contra “decisão” imotivada, mas tais impugnações são convenientes
do ponto de vista prático ante o posicionamento
da corrente majoritária que defende que decisão
sem fundamentação é ato nulo.
– Decisão judicial carente de motivação,
além de juridicamente inexistente, é puro arbítrio e violência afrontosa à cidadania, fator de
insegurança jurídica e de ilegitimidade da função jurisdicional, e grave transgressão ética, de
modo que não pode ser tolerada num ordenamento que se proclama constitucional democrático; por isso mesmo, nenhum cidadão está
obrigado a cumpri-la, sem prejuízo de poder
exigir que o Estado e o juiz sejam responsabilizados pelo grave ilícito cometido.

