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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa realizou um estudo acerca do instituto do julgamento liminar de 

improcedência, previsto no artigo 285-A do Código de Processo Civil, inserido pela 

Lei 11.277/2006. O objeto do trabalho foi analisar a constitucionalidade (ou a 

inconstitucionalidade) do mesmo à luz das Teorias Instrumentalista e 

Neoinstitucionalista do Processo Civil. Procurou-se ainda, explicar termos falhos e 

omissos dispostos nos referido artigo, com fundamento nos fins perquirido pelo 

legislador brasileiro com a inserção do dispositivo normativo. Utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica, investigando-se o posicionamento de renomados doutrinadores e 

estudiosos sobre o tema. Conclui-se ao final pela constitucionalidade do referido 

artigo, ante a inequívoca adoção do CPC pela Teoria Instrumentalista do Processo 

Civil.  

 

Palavras-chave: Julgamento. Liminar. Improcedência. Teoria Instrumentalista. Teoria  

        Constitucionalista. Teoria Neoinstitucionalista. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Freqüentes alterações, nos últimos anos, vêm sofrendo o Código de Processo 

Civil Brasileiro, atenção dada à lei 11.277, de 7/02/2006, que inseriu o art. 285-A, 

alvo de ataques pelos estudiosos do direito, questionando a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade do dispositivo supra. 

Nesse sentido, o presente trabalho, de conclusão do Curso de Direito, não 

almeja enfrentar a temática na mesma perspectiva mencionada, mas analisar estrita 

e detidamente o inserto artigo 285-A, do CPC, a partir do apontamento de carências 

e falhas legislativas apresentadas no produto normativo, cuja repercussão na ordem 

jurídica pode ocasionar prejuízos para as partes ativa e/ou passiva, no procedimento 

jurisdicional. É procedente, que o resultado dessa análise do dispositivo 

infraconstitucional, conduzirá na conclusão da ocorrência ou inocorrência de lesão a 

direitos e garantias fundamentais asseguradas constitucionalmente, porquanto 

algumas normas do direito processual conformaram em princípios constitucionais no 

sistema jurídico brasileiro.  

Principiar-se-á abordando alguns conceitos essenciais da Teoria Geral do 

Processo, de forma sucinta e rápida, utilizando-se tão somente bases teóricas 

Instrumentalista, Constitucionalista e Neoinstitucionalista do Processo. A escolha 

para, apenas, as abordagens, justifica-se pelo fato de: primeiramente, por não ser 

objetivo máximo a análise comparativa de teorias do processo. Segunda razão se 

funda na questão da escolha legislativa pela base Instrumentalista, pois visivelmente 

se vê reflexo dessa teoria nas normas de processo civil brasileiro. A Teoria 

Constitucional pelo mérito, na pós-modernidade, de compatibilizar o estudo do 

processo com as normas e princípios constitucionais, cujo resultado foi à concepção 

do processo como instituição constitucionalizada – direito e garantia fundamental 

resguardado na Carta Magna Brasileira. Quanto à teoria Neoinstitucionalista por, 

aproximar da visão teórica constitucionalista, no que tange conceituar o processo 

como instituto constitucional, contudo com proposta de estudo do processo 

vinculada a consciência participativa do povo, cujo resultado crava na construção de 

uma sociedade política, que pelo texto constitucional, tem o poder de criar, alterar e 

aplicar regras normativas em consonância com vontade popular.  
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Posteriormente, apresentar-se-ão os motivos reformistas e a intenção da 

inovação legislativa. Partindo para análise, fracionada pelos temas mais relevantes, 

do dispositivo infraconstitucional, delineando as falhas, obscuridade e omissões 

apresentadas no texto legal. Ainda, aguçará o reflexo da falta de citação ou do 

conhecimento pela parte adversa da sentença paradigma e questão de futuras 

alegações de coisa julgada e litispendência, se o demandante maliciosamente 

acionar novamente o poder judiciário pleiteando direito já negado jurisdicionalmente. 

Por fim, o desígnio do trabalho acoimará os problemas gerados pela inovação 

com considerações acerca da possível colisão normativa infraconstitucional com 

direitos e garantias constitucionais, no caso da aplicação legalista pelo operador do 

direito.  
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2 APRECIAÇÃO: TEORIAS INTRUMENTALISTA, CONSTITUCION ALISTA E 

NEOCONSTITUCIONALISTA DO PROCESSO 

 

 

2.1 Teoria Instrumentalista do Processo 

 

 

Principiar o estudo trazendo a visão da escola da relação jurídica processual 

(hoje instrumentalista) desenvolvida por Von Bulow em 1868, faz-se imprescindível, 

visto o predomínio dessa teoria, até hoje, na confecção dos códigos e leis 

processuais, cujo aprimoramento atribuiu a Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei e 

Liebman. Desta forma, o norte do labor será o exame dos sustentáculos da teoria, 

quais sejam: jurisdição, processo e ação.  

A jurisdição, base sustentadora do Direito Processual, uma vez que o Estado 

retirou da esfera individual a possibilidade de solucionar conflitos, que nas fases 

primitivas da civilização dos povos, era conferida aos indivíduos através do poder de 

autotutela ou autodefesa. Essa permissividade nos primórdios é vislumbrada, na 

atualidade, como regime de vingança entre os indivíduos e não como acertamento 

de ofensas a direitos e deveres inadimplidos. Destarte, o Estado, trouxe para si, em 

caráter substitutivo, a responsabilidade de pacificar os conflitos interindividuais, 

objetivando harmonização da sociedade. Nesses termos, o renomado trio de 

doutrinadores paulista, Cintra, Grinover e Dinamarco, conceituam jurisdição como: 

 
[...] podemos dizer que é uma das funções do Estado, mediante a qual este 
se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, 
buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa 
pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que 
rege o caso apresentado em concreto para ser solucionado; e o Estado 
desempenha essa função sempre mediante processo, seja expressando 
imperativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja 
realizando no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da 
execução forçada). (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p.149).  

 

Nestes termos, a jurisdição, monopólio estatal, é demonstrada a partir de: 

poder, função e atividade estatal.  Nesse contexto, os autores retro dispõem: 

 

[...]  poder é a manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade 
de decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o 
encargo que têm os órgãos estatais de prover a pacificação dos conflitos 
interindividuais, mediante a realização do direito justo e através de 
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processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz no processo, 
exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete. O poder, a 
função e atividade somente transparecem legitimamente através do 
processo devidamente estruturado (devido processo legal). (CINTRA; 
GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p.149). 

 

Acresce-se que o importante instituto da jurisdição, atividade estatal com a 

função conferida aos órgãos estatais, objetivada na pacificação social, efetiva-se a 

partir de um procedimento jurisdicional, denominado processo. Esse instituto, no 

dizeres da teoria em estudo, é o meio ou instrumento que viabiliza a jurisdição. Essa 

é a única forma jurisdicional pela qual o Estado se serve para dizer o direito no caso 

concreto, evitando ou extinguindo conflitos entre pessoas e efetivando a justiça e 

realizando a justiça social. Na esteira da instrumentalidade do processo aduz os 

teóricos:  

 

Falar em instrumentalidade do processo, pois, não é falar somente em suas 
ligações com a lei material. O Estado é responsável pelo bem estar da 
sociedade e dos indivíduos que a compões: e, estando o bem estar social 
turbado pela existência de conflitos entre pessoa, ele se vale do sistema 
processual para, eliminando os conflitos, devolver à sociedade a paz 
desejada.  O processo é uma realidade desse mundo social, legitimada por 
três ordens de objetivos que através dele e mediante o exercício da 
jurisdição o Estado persegue: sociais, políticos e jurídico. A consciência dos 
escopos da jurisdição e sobretudo do seu escopo social magno da 
pacificação social, constitui fator importante para a compreensão da 
instrumentalidade do processo, em sua conceituação e endereçamento 
social e político. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, p.47). 

 

Convém salientar, somente a título de registro, devido não ser escopo do 

presente trabalho, a existência de outras formas alternativas solucionadora de 

conflitos sociais que não sejam através da jurisdição, tais como: mediação, 

arbitragem, conciliação. 

Retornando à digressão dos ilustres teóricos, o procedimento processual se 

inaugura, formando a relação jurídica processual, no instante em que detentor de 

direito lesado (autor), possuidor do direito de ação, aciona o Estado (personificado 

na imagem do juiz), contra aquele responsável pela lesão do direito material do autor 

(réu). Acresce-se que a condição de formação da relação jurídica é a efetivação do 

direito de ação, pelo sujeito lesado em seu direito individual, tendo em vista a 

pretensão resistida por outrem, cujo objetivo é à provocação da prestação 

jurisdicional Estatal, contra aquele causador da lesão, a qual será instrumentalizada 

pelo processo.  
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Desta forma, o direito de ação nos dizeres desses teóricos é: 

 

Ação é o direito ao exercício da atividade jurisdicional (ou poder de exigir 
esse exercício). Mediante p exercício da ação provoca-se a jurisdição, que 
por sua vez se exerce através daquele complexo de atos que é o processo. 
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010. p.271).  

  

Nesses termos, para a renomada teoria, a relação jurídica se amolda numa 

estrutura triangular, vinculando os sujeitos no processo, os quais se apresentam nos 

vértices da figura geométrica: juiz, autor e réu. O primeiro, numa postura de 

supremacia em relação aos demais autores do processo, posicionando-se na parte 

superior do formato geográfico e as partes, em vértices opostas, na parte inferior da 

representação geométrica. Ressalta-se a relevância do papel do operador do direito 

- o juiz - que fica numa posição de superioridade em relação às partes do processo, 

tendo em vista, seu papel de pacificador e realizador da justiça social. 

Ademais, o direito de ação gozado pelo autor perante o Estado, o qual exige 

uma prestação jurisdicional favorável ou desfavorável ao seu interesse caracteriza-

se por ser um direito subjetivo, conforme aludem os teóricos: 

 

A doutrina dominante, mesmo no Brasil, conceitua a ação como um direito 
subjetivo. Os que entendem ser ela um poder, e não direito, partem da 
premissa de serem o direito subjetivo e a obrigação duas situações jurídicas 
necessariamente opostas (de vantagem e de desvantagem), presente um 
conflito de interesse; e, existindo conflito de interesses entre o autor e o 
Estado, não se poderá falar em direito subjetivo, senão em poder. 
Os que sustentam o contrário (ação como direito subjetivo) admitem que 
também o Estado tem interesse no exercício da função jurisdicional, mas 
não vêem nisso qualquer incoerência com a afirmação de existir uma 
verdadeira obrigação de exercê-la. Não aceitam que a configuração do 
conflito de interesses seja essencial à noção de obrigação. O ordenamento 
jurídico, ao atribuir direitos e obrigações, tutela determinados interesses, 
estabelecendo previamente qual será o subordinante na hipótese de surgir 
o conflito. Mas entendem ser o conflito relevante para consubstanciar a 
obrigação. O obrigado pode ter interesse em cumprir sua obrigação e nem 
por isso ficará isento dela. (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2010, 
p.277). 

 

Acresce-se que o direito de ação é delimitado pelo legislador 

infraconstitucional, impondo condicionantes para a ação: possibilidade jurídica do 

pedido (o judiciário só apreciará a demanda caso seja possível o objeto conflituoso), 

interesse de agir (se baseia na necessidade e adequação da prestação jurisdicional, 

cuja atividade extraia resultado útil para a sociedade) e, por fim, legitimidade ad 
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causam, (idéia de que ninguém poderá exigir em nome próprio direito alheio, 

ressalvadas as autorizações legais). 

Oportuno registrar a visão, pelos teóricos paulistas, da instrumentalidade do 

processo - instrumento a serviço da paz social, caminho pelo qual a jurisdição se 

concretiza, na busca incessante de pacificar os conflitos sociais, com fundamentos 

nos escopos metajurídicos. Nestes termos, acrescenta-se a inegável e extraordinária 

influência no Código de Processo Civil Brasileiro exercida pela teoria 

instrumentalista do processo, bem como nas orientações reformistas desse estatuto. 

 

 

2.2 Teoria Constitucionalista do Processo 

 

 

Teoria desenvolvida no Brasil pelo professor José Alfredo de Oliveira 

Baracho, a princípio incompreensível pelas idéias moderníssimas que a sustentava, 

conforme preconiza o professor Leal (2004). Influenciado pelo jurista mexicano 

Hector Fix-Zamudio e pelo italiano Ítalo Andolina, os quais vislumbraram, após a 

Segunda Grande Guerra Mundial, a aproximação de Constituição e Processo. O 

autor responsável pelo referencial teórico inaugural da pós modernidade, orienta os 

estudos do Processo como instituição constitucionalizada afiançado por um modelo 

geral constitucional do processo, removendo-o do modelo que antes edificado em 

legislação infraconstitucional, conforme afirma o professor Rosemiro Pereira Leal: 

 

[...] o processo em seus novos contornos teóricos na pós modernidade, 
apresenta-se como necessária instituição constitucionalidade eu, pela 
principiologia constitucional do devido processo que compreende os 
princípios da reserva legal, da ampla defesa da isonomia e do 
contraditório,converte-se em direito-garantia impostergável e representativo 
de conquistas teóricas da humanidade no empreendimento secular contra a 
tirania, como referente constitucional lógico-jurídico, de interferência 
expansiva e fecunda, na regência, na regência axial das estruturas 
procedimentais nos segmentos da administração, da legislação e da 
jurisdição. (LEAL, 2004, p.93). 

 

Nestes termos essa Teoria do Processo suporta uma nova 

reconstrução/reformulação, a partir dos conceitos jurídicos e valores culturais, 

sociais e políticos do pós-modernismo, os quais asseguraram o processo como 
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instituição constitucionalizada asseguradora dos direitos e garantias fundamentais, 

anunciados pelo contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. 

Assim para o professor Baracho, o processo deve ser visto como instituição 

constitucionalizada, o qual através dos princípios constitucionais do contraditório, 

ampla defesa e do devido processo legal efetiva-se os direitos e garantias 

fundamentais asseveradas aos cidadãos. (LEAL, 2004). 

 

 

2.3 Teoria Neoinstitucionalista do Processo 

 

 

Teoria cunhada pelo professor Rosemiro Pereira Leal, referencial teórico 

bastante estudado nas academias mineiras, cuja visão de processo se dissente 

profundamente da teoria instrumentalista da escola paulista, todavia apresentando 

contornos da teoria constitucionalista do processo. Nesse sentido, há grandes 

proximidades dessa teoria em estudo e a teoria constitucional, pois ambas dão 

caráter conceitual do processo a partir do texto normativo constitucional, inserto 

entre os direitos e garantias fundamentais do indivíduo – instituto constitucionalizado 

- contudo o professor Rosemiro Pereira Leal o integraliza a leitura conjunta com a 

proposta paradigmática do Estado Democrático de Direito. 

Contrariamente aos teóricos paulistas, que entendem o processo como 

instrumento ou meio utilizado pela jurisdição para conceber a justiça, o professor 

Rosemiro Leal assevera que na atualidade o estudo do Processo deve ser orientado 

por sua autonomia jurídica compatibilizado com a constitucionalização estrutural das 

sociedades políticas, ou seja, incita estudar o Processo ajustado a hermenêutica do 

paradigma do Estado Democrático de Direito. Nesta esteira, o teórico afirma: 

 

O que busca adequar é uma TEORIA DO PROCESSO  a reger a 
operacionalidade constitucional brasileira (teoria processual da constituição) 
e não uma teoria do discurso (como decurso histórico) retirada de 
linguagens naturais que  nada exibe sobre estudos e delineamentos 
teóricos de PROCESSO como paradigma  de Estado Democrático. Para 
sair da linguagem normativa, como lembra Carrió, basta entrar nas filosofias 
e nos giros lingüísticos e achar que de um lugar não-jurídico-normativo 
(exossomático e pragmático-anormativo) se possa forjar, na 
intersubjetividade, lúdicos comandos interpretativos adequados para o 
nosso discurso jurídico constitucionalizado que ainda está , sem qualquer 
patriotismo, na dianteira, à construção de uma sociedade democrática, de 
todas as escrituras constitucionais no mundo conhecidas. O que nos falta 
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são operadores de estoque qualificado (desalienado) à atuação e aplicação 
do direito no Brasil. (LEAL, 2010, p.53, grifos do autor). 

 

O professor critica o protótipo identificador do Estado Democrático de Direito - 

Devido processo legal, pela teoria processual da constitucionalidade brasileira: 

 

Ora , o paradigma do Estado Democrático de Direito, na teoria processual 
da constitucionalidade brasileira é o “DEVIDO PROCESSO” no sentido de 
que o discurso constitucional se desenvolve e se legitima pela co-
instituições (estado, procedimento, povo, propriedade, mercado, ministério 
público, governo, funções administrativa, legislativa e judiciária) por ele 
criadas nos planos instituintes e constituintes (devir normativo processual) 
dos direitos constituídos. O “DEVIDO PROCESSO”, como paradigma meta-
lingúistico a ser constitucionalmente adotado para nomear o Estado 
Democrático de Direito, tem sua compreensão na virada lingüística 
popperiana que impõe fiscalidade incessante (crítico-discursiva), por uma 
linha de problematização constante e aberta processualmente a todos 
(controle difuso de constitucionalidade), da internormatividade teoricamente 
escolhida a reger o advir de uma Sociedade que, assim delineada e 
construível pela comunidade jurídica constitucionalizada, se qualifique 
DEMOCRÁTICA. (LEAL, 2010, p.29, grifos do autor). 

 

Nestes termos, segundo o professor Rosemiro Leal, o paradigma do Estado 

Democrático não é o Processo como meio de Jurisdição Constitucional ou 

procedimento em contraditório a ocupação de qualquer modelo estatal, assevera 

que: 

 

[...] uma TEORIA lingüístico-jurídica denominada PROCESSO fundante dos 
chamados direitos humanos e de co-instituições por enunciados dialógicos 
(autocríticos) de uma comunidade constitucional de legitimados a instalar no 
devir processual uma sociedade política em que, seu ponto inicial 
construtivo, os autores legiferantes e os destinatários normativos, por 
direitos fundamentais auto aplicáveis, não estejam em desigualdade 
fundamental. (LEAL, 2010, p.44, grifos do autor). 

 

Essa teoria só será compreensível a partir dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito de pilares legitimantes na cidadania (soberania popular) 

numa construção jurídica com participação da sociedade rejeitando o processo 

como instrumento garantidor pelo Estado integracionista, conforme assevera o 

professor Rosemiro Leal:  

 

O ponto alto de todas essas inquietações é mesmo explicitar o que o 
Estado, provindo ou não de normatividade jurídica, moral ou ética, não 
causa, por si mesmo, integração social. A mística do Estão, na pós-
modernidade, está finalmente desmascarada [...]. Integração social pelo 
Estado é uma alucinação histórica a ser erradicada.  (LEAL, 2010, p.25). 
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Nesse sentido, a teoria neoinstitucionalista do processo se funda na 

teorização do Direito Democrático efetivado pela participação discursiva da 

sociedade política, estabelecida pela normatividade constitucionalizada, afirmando o 

professor Rosemiro Leal: 

 

[...] a minha teoria processual neoinstitucionalista o discurso da 
processualidade (contraditório-vida, ampla defesa-liberdade, isonomia-
dignidade) é fundante do projeto de sociedade a ser construída na dinâmica 
da normatividade constitucionalizada (discurso jurídico) que, por sua vez, 
agrega a essa teoria instituições instrumentais (Estado, União, governo, 
órgãos, funções, ministério público, advocacia, associações, sindicatos, 
plano, propriedade, empresas) de realização de fins e direitos-garantias 
compartilhadamente alcançáveis e caracterizadores do modelo de Estado 
Democrático de Direito na pós-modernidade (espaço normativo 
processualizado) nas bases epistemológicas da relação teórico-
proposicional e mundo humano. Por isso é que a teoria constitucionalista do 
processo, representada, dentre outros, por Andolina e Vignera, preconiza 
um modelo de processo por princípios constitucionais positivistas (civis) que 
não explicitam a modalidade obtenção de legitimidade nos discurso de 
aplicação do direito que possam distinguir os direitos em paradigmas 
diferenciados de Estado Constitucional. (LEAL, 2010, p.39, grifos do autor).  
  

 

O teórico instiga a reflexão de que o processo deve ser analisado a partir do 

conceito de cidadania, conforme alude: 

 

[...] o processo só é compreensível por uma teoria constitucional de direito 
democrático de bases legitimantes na cidadania (soberania popular). Como 
veremos, a instituição do processo constitucionalizado é referente lógico-
jurídico de estruturação dos procedimentos (judiciais, legiferantes e 
administrativos) de tal modo que os provimentos (decisões, sentenças 
decorrentes, resultem de compartilhamento dialógico-processual na 
Comunidade Jurídica, ao longo da criação, alteração, reconhecimento e 
aplicação de direitos, e não de estruturas de poderes do autoritarismo 
sistêmico dos órgãos dirigentes, legiferantes e judicantes de um Estado ou 
Comunidade. (LEAL, 2004, p.95). 

 

Ostenta o processo como o responsável pela jurisdição, ou seja, ele inverte 

os papéis, colocando a jurisdição a serviço do processo e não o processo como 

procedimento a serviço da jurisdição. Nestes termos eleva o processo a instituto 

constitucionalizado, conforme preconiza: 

 

Processo: “conjunto principiológico de direitos fundamentais 
constitucionalizados à construção da estrutura do procedimento”. Processo: 
não mais uma espécie de procedimento, mas como instituição regencial do 
procedimento (contencioso ou não). Essa Teoria, ao contrário da anterior 
coloca a JURISDIÇÃO como instrumento do PROCESSO aberto a qualquer 
do povo, propiciando uma fiscalidade irrestrita (concreta e abstrata) do 
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controle procedimental de constitucionalidade e contemplando uma 
hermenêutica adequada ao paradigma do estado Democrático de Direito no 
eixo da Teoria do Discurso que exige compreensão única para todos os 
operadores do direito e não somente para segmentos privilegiados da 
comunidade jurídica.  (LEAL, 2004. p.240, grifos do autor). 

 

A partir da visão institucional, essa teoria, apresenta o processo de forma 

isonômica às demais instituições jurídicas, a exemplo do Estado, dentro no 

ordenamento jurídico, cujas legitimidades advêm da participação ou 

representatividade popular no Estado Democrático de Direito:  

 

O processo, como instituição jurídica deste mesmo ordenamento, define-se 
como bloco de condicionamento do exercício da Jurisdição na solução dos 
conflitos e da validade da tutela judicacional, que, não mais sendo um ato 
ou meio ritualístico, setencial e solitário do Estado-Juiz, é o provimento 
construído pelos referentes normativos da estrutura institucional 
constitucionalizada do Processo. (LEAL, 2004, p.51). 

 

Por conseguinte, o processo como instituição constitucionalizada, ancora-se 

nos princípios institutivos, que se mostram proeminentes, pois garantem a efetivação 

dos direitos fundamentais e a possibilidade da dialética na construção participativa 

dos provimentos jurisdicionais, diferentemente da visão teórica paulista do processo, 

que confere ao juiz (investido na função estatal), a possibilidade da decisão, 

conforme sua vontade ou seus valores étnicos, sociais, religiosos, políticos etc, 

conforme alude Rosemiro Pereira Leal: 

 

O processo, como instituição constitucionalizada, define-se, por 
conseguinte, como uma conjunção de princípios (contraditório, isonomia, 
ampla defesa, direito ao advogado e à gratuidade judicial) que é referente 
lógico-jurídico da procedimentalidade ainda que esta, em seus modelos 
legais específicos, não se realize expressa e necessariamente em 
contraditório. (LEAL, 2004, p.97). 

 

Por fim, segundo essa teoria, por ser o processo uma instituição pública 

constitucionalizada de controle tutelar da produção de provimentos, sejam judiciais, 

legislativos ou administrativos, nenhuma decisão, procedimental conclusiva (seja no 

âmbito judicial, legiferante ou administrativa) poderá ser exarada em desrespeito aos 

princípios jurídicos que integram a instituição do processo. 
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3 JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA (ARTIGO 285-A  DO CPC) 

 

 

O Direito Processual Civil, nos últimos anos, tem suportado constantes 

reformas com discurso da celeridade ou efetividade processual, com inobservâncias 

aos princípios institutivos e informativos do processo e, por conseguinte, sem 

resguardos aos direitos e garantias fundamentais asseguradas constitucionalmente.  

A lei 11.277, de 7/02/2006, inserida no Código de Processo Civil, além de 

outras alterações trazidas, destaca-se o artigo 285-A, que acrescenta a possibilidade 

de julgamento antecipado da lide quando se tratar de ações repetitivas ou também 

denominada, por processualista, demandas de massa.  

Registram-se as várias denominações atribuídas ao instituto do novo art.285-

A, tais como: julgamento liminar de improcedência do pedido, julgamento liminar 

com resolução de mérito do processo, julgamento liminar de mérito, julgamento ultra-

antecipado da lide e julgamento antecipadíssimo da lide, entretanto a escolha de 

nomenclatura para o instituto não alterará o sentido teleológico objetivado pela 

norma autorizativa, nem significará dizer que a decisão final tratar-se-á de decisão 

prematura.  

O instituto de julgamento antecipado da lide não é novidade no CPC, haja 

vista previsão de sua ocorrência art. 330, §3º do art. 515 e art. 557 do CPC, bem 

como na hipótese de julgamento de processos de competência originária do 

Supremo Tribunal Federal - STF e Superior Tribunal de Justiça - STJ, cujos ministros 

monocraticamente autorizados a negar seguinte pedido ou recurso intempestivos, 

incabíveis, improcedentes e contrários a súmula do respectivo tribunal, conforme 

dispões o art. 38 da Lei 8.038/90. Contudo, necessário é aprofundar na 

compreensão do dispositivo 285-A do CPC objetivando trazer à discussão as 

peculiaridades apresentadas acerca do texto legislativo, cuja disposição pode 

direcionar a percepção de falhas, omissões e interpretações diversas pelos 

operadores do direito, bem como entrever (in) constitucionalidade do dispositivo, 

conforme base teórica utilizada na hermenêutica: Instrumentalista ou 

Neoinstitucionalista. 

A princípio, cumpre assinalar as razões da inserção desse dispositivo pelo 

legislador brasileiro. Trata-se primordialmente da concessão de maior celeridade e 
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efetividade na tutela jurisdicional, visto o amontoado de processos abrigados no 

judiciário aguardando solução, como observa Bueno:  

 

[...] também ele, desde seu nascedouro, repousa na busca de maior 
racionalidade e celeridade na prestação jurisdicional nos casos em que há, 
já, decisão desfavorável à tese levada novamente e repetitivamente para 
solução perante o Estado-juiz. (BUENO, 2006, p.53) 

 

Nesse diapasão, Magno Federici Gomes e Rui Alberto Batista da Silva (2009, 

p.80) citando Almeida Júnior (2006), observam o seguinte: “O sistema processual 

civil pátrio, outrora ridicularizado e adjetivado de moroso, custoso e insatisfatório, [...] 

desestimulou o acesso do cidadão ao Poder Judiciário”. Portanto, o legislador 

almejou com as alterações trazidas, que aceleram a prestação jurisdicional em 

primeira instância, sanar o tumor alojado no judiciário e concretizar a função social 

do processo. Por essa razão, a aplicabilidade do dispositivo assenta-se nas 

chamadas “demandas de massa” ou “processos repetitivos”, cujas teses jurídicas já 

foram discutidas e consolidado o posicionamento do magistrado sobre aquela 

idêntica questão discutida.   

Exposto isso, na busca de melhor compreensão impende partilhar, 

inicialmente, o caput do dispositivo, redação transcrita, em temas imprecisos ou 

falhos aclarados por posicionamentos doutrinários a respeito: 

 

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. (Redação dada pela Lei 11. 277, de 2006). (BRASIL, 
2010, p.410) 

 

 

3.1 Matéria controvertida unicamente de direito 

 

 

Impende de início, questionar: existe possibilidade de pleito jurisdicional cuja 

questão controversa seja unicamente ou exclusivamente de direito?  
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A prestabilidade jurisdicional exige daquele que busca o poder judiciário a 

demonstração da questão fática e de uma norma jurídica protetora daquela situação 

ofendida. Desse modo, poder-se-ia dizer que deve haver certa interligação entre as 

questões fáticas apresentadas pelo demandante e o direito alegado ora ofendido; 

entretanto na inocorrência fatídica que afronte direitos resguardados impossível a 

prestação jurisdicional. 

Nesse sentido, a interpretação única a dar a questão da matéria controvertida 

unicamente de direito ditada pela norma, segundo Bueno:  

 

Não é desnecessário acentuar que não há, propriamente, uma questão 
unicamente de direito no sentido que consta da regra aqui comentada. Ela, 
a questão, é no máximo, predominantemente de direito porque a mera 
existência de um autor, de um réu e de um substrato fático que reclama a 
incidência de norma jurídica já é suficiente para que haja questão de fato no 
caso concreto. Mas, e aqui reside o que releva para compreensão do art. 
285-A, esta questão de fato é alheia a qualquer questionamento, a qualquer 
dúvida, ela é padronizada ou, quando menos, padronizável; ela, a situação 
de fato, não traz, em si, maiores questionamentos quanto à existência, seus 
contornos e seus limites. (BUENO, 2010, p.155). 

 

Na mesma esteira de pensamento asseveram Gomes e Silva: 

 

De plano, quanto ao primeiro requisito, registre-se que, tecnicamente, 
inexiste ação cujo objeto à matéria unicamente de direito, devendo tal 
expressão ser entendida como divergência afeta às conseqüências jurídicas 
de fato, sobre o qual as pares não possuem dissensão. Portanto, a 
exigência de matéria controvertida unicamente de direito, prevista no at.285-
A do CPC, deve ser interpretada como matéria predominante de direito (na 
qual há apenas o debate sobre aspectos normativos da ação), que 
prescinda de dilação probatória. (GOMES; SILVA, 2009, p.84-85). 

 

Dessa forma, a matéria controvertida unicamente de direito, conforme 

disposição normativa deve ser interpretada como matéria de fato já inconteste, cujo 

conteúdo prescinde análise do magistrado, restando tão somente o exame da 

questão de direito. 

 

 

3.2 No juízo já houver sido proferida sentença de t otal improcedência 

 

 

Primeiramente, mister é saber o que pretendeu o  legislador dizer com o 

termo “no juízo”. 
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Ponto um tanto obscuro deixado pelo legislador, ou pelo menos curioso para 

os estudiosos do direito. De plano, tendo em vista a independência, liberdade de 

convencimento e de cognição garantida aos magistrados, sugere o legislador 

vincular a aplicabilidade do art.285-A, do CPC, a decisão tomada pelo magistrado 

em casos que possuam identidade. 

Contudo, a maioria doutrinária afirma, partindo da visão sistemática do 

ordenamento processual, que o legislador vai além: conforme aduz Gajardoni: 

 

Exige-se para o julgamento antecipadíssimo da lide que as decisões 
paradigmas tenham sido proferidas no mesmo juízo, isto é, na mesma Vara 
onde tramite a nova ação. 
A consequência da dicção legal é que não pode o magistrado, com base na 
sentença prolatada por outro juízo ou tribunal, ou ainda com base em 
sentença que proferiu quando em exercício em outra vara (juízo), aplicar o 
art. 285-A do CPC. (GAJARDONI, 2007, p. 115). 

 

Nos dizeres do autor, a expressão “no juízo” significa o local, Vara, podendo 

em caso de alteração de magistrado numa determinada Vara utilizar como 

paradigma a decisão do seu antecessor, bem como o magistrado substituto no 

exercício da titularidade daquela Vara utilizar-se das decisões do magistrado titular 

aplicando as normas preceituadas pelo art.285-A, conforme afirma o autor: 

 

Obviamente, se na Vara onde houver determinado entendimento estiver 
judicando juiz substituto, ele pode aplicar o art. 285-A do CPC usando como 
paradigma a sentença do juiz titular, se diga o mesmo sobre juiz de outra 
Vara que esteja acumulando as funções no juízo da ação repetida. 
(GAJARDONI, 2007, p.115). 

 

O posicionamento do autor leva a seguinte indagação: partindo do 

entendimento que a Vara firmou posicionamento sobre a questão, um magistrado 

que assume precariamente a titularidade do juízo, estaria condicionado, na 

aplicação do art. 285-A, a utilização da sentença paradigma do juízo, se 

posicionamento diverso? Não poderia esse magistrado utilizar como paradigma 

decisões proferidas por ele em outra Vara sobre a questão idêntica, uma vez 

havendo posicionamento já firmado sobre a questão? Ainda, não poderia aplicar o 

art. 285-A com fundamentos em jurisprudência ou súmulas de Tribunais Superiores?  

Posicionamento diverso e bem mais dilatado asseverado por Gomes e Silva: 

 

Ademais, tal requisito não deve ser interpretado literalmente, sendo sua 
utilização restringida a precedentes do próprio Juízo. Assim, é 
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recomendável sua interpretação teleológica, pelo que se incluem os 
precedentes dos tribunais (preferencialmente aos dos julgados do Juízo a 
quo), em especial dos de instância extraordinária, entendimento este que 
guarda consonância com o objetivo das reformas processuais, que elevam 
o valor dos acórdãos e súmulas dos Tribunais Superiores [...]. (GOMES; 
SILVA, 2009, 86).  

 

O autor concebe, para aplicação do art. 285-A além do protótipo da sentença 

do juízo de primeira instância, os acórdãos de segunda instância, bem como 

jurisprudência e súmulas dos Tribunais Superiores. 

Outra postura sobre a expressão normativa “no juízo” é abalizada por Bueno: 

 

Uma melhor interpretação para o dispositivo, assim, é a de que, 
sistematicamente, a “sentença do juízo” nele referida é que ela seja a 
sentença que aplique, em cada caso concreto, o entendimento consolidado 
dos Tribunais Superiores ou, quando menos, dos tribunais recursais 
respectivos. (BUENO, 2010, p.156). 

 

Bueno entende que para aplicação do art.285-A, necessariamente, a 

sentença paradigma deve estar em conformidade com posicionamento assentado 

pelas instâncias superiores. 

Nesse turno, argucioso é fazer leitura sistemática e teleológica do texto 

normativo. A pretensão legislativa é a celeridade processual, desafogar o judiciário 

com ações repetitivas, já em primeiro grau, desse feito, trouxe a possibilidade do juiz 

de primeiro grau aplicar mesmo provimento final a casos similares, repetindo assim a 

sentença proferida anteriormente.  

Não sugere o legislador à aplicação do art.285-A, com base somente em 

posicionamento firmado pelas instâncias superiores, como quer Bueno, haja vista 

que o art.518 § 1º do CPC já trazia a inadmissibilidade de recurso, pelo juiz de 

primeira instância, quando decisão em conformidade com súmula do STJ E STF.  

Se a intenção, preconizada pelo dispositivo, foi economia processual e 

obtenção da celeridade para desembaraçar o judiciário, em primeira instância e 

consequentemente nas demais, intencionou o legislador dar a possibilidade de o juiz 

de primeiro grau, após já formada convicção sobre a questão repetitiva, uma vez 

deparada com tema no mínimo duas vezes, pois a norma fala de forma pluralizada 

“casos idênticos”, cujo assunto abordar-se-á em tópico a frente, utilizar como 

paradigma a decisão anterior proferida por aquele juízo. 
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Induvidosa é a possibilidade da aplicabilidade como paradigma dos 

posicionamentos das instâncias superiores, visto serem dessas, em sede de 

reexame, o último julgamento.  

Por fim, não seria a melhor interpretação para a aplicação do art.285-A, no 

que tange à expressão “no juízo” o entendimento como Vara, conforme apreende 

Gajardoni (2007), pois essa é um local, onde instala ali uma autoridade, cuja função 

compreende examinar questões e decidir sobre elas. Não podendo agregar ou 

contaminar a Vara, onde momentaneamente o magistrado exerce suas atividades, 

estatizando posicionamento de um magistrado naquele juízo, senão juízes com 

posicionamentos diversos estariam obrigados a repetir decisões manifestadas 

contrariamente a sua convicção, o que seria um absurdo, feriria garantias como 

autonomia, independência do magistrado. Para tanto, cada magistrado deve 

construir seu próprio arquétipo, ou utilizar-se daqueles proferidos por instâncias 

superiores, conforme corrobora Bueno, que certifica: 

 

 O que pode acontecer, portanto, é que, por exemplo, o magistrado da 3ª 
Vara Cível de uma dada comarca, convencendo-se do acerto da sentença 
proferida pelo seu colega, o magistrado da 5ª Vara Cível daquela mesma 
comarca, passe a decidir a mesma questão em sentido idêntico. Pode até 
mencionar a sentença anterior na sua própria. Mas, para isto, é o que quero 
demonstrar, não há razão de ser o art. 285-A do Código de Processo civil. 
Não é para atingir esta finalidade que ele deve ser interpretado e aplicado. 
Uma vez que o magistrado da 3ª Vara Cível produza a sua própria 
“sentença-padrão”, está ele autorizado, para os casos futuros, a fazer uso 
do art.285-A, justificando na forma como escrevi identidade dos casos 
julgados e das teses versadas. (BUENO, 2007, p.78/79). 

 

O segundo ponto a ser posto em discussão é: o que vem a ser sentença de 

total improcedência, aduzida pelo legislador? 

Segundo apontamentos de Gomes e Silva, a exigência de total improcedência 

é da demanda alvo da sentença paradigma, visto que esse protótipo, no caso de 

pedidos cumulados, apresentar decisão de improcedência de determinado pedido e 

procedência nos demais. Nesse caso, o magistrado utilizaria como paradigma 

somente a parte improcedente, com total improcedência da nova demanda. 

Clareando, a total improcedência deve ser da nova demanda, não daquela que, cuja 

sentença serviu de paradigma, a qual poderá até mesmo advir da conjugação de 

várias decisões modelos, formação composta de paradigma, conforme asseguram: 
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De outro turno, o julgamento paradigma não devera ser necessariamente, 
de total improcedência-diferentemente do que ocorreu no julgamento com 
espeque no art. 285-A do CPC -, podendo as sentenças/acórdão/súmulas 
paradigmas consignarem improcedência parcial dos pedidos da causa já 
decidida.  
Acrescente-se, ainda, que a sentença paradigma pode decorrer da 
conjugação de vários precedentes, com julgamento de total improcedência, 
individualmente, ou de procedência parcial dos pedidos, quando haverá 
uma conjugação de decisões de improcedência para formar um único 
paradigma para a aplicação do art. 285-A do CPC, sendo engendrado um 
“precedente composto” (GOMES; SILVA, 2009, p.87/88).   

 

Na mesma direção sustenta Gajardoni afirmando: 

 

Parece-me que o legislador, ao efetuar tal condicionamento, disse menos 
do que queria (minus dixit quam voluit), pois certamente há casos em que a 
sentença prolatada no caso paradigma foi proferida em processo no qual 
existiam pedidos cumulados. Nesses casos, em que a sentença paradigma 
foi de parcial procedência- isto é,com acolhimento de apenas um dos 
pedidos cumulados-, não vemos razão alguma, apesar do desejo de alguns 
comentarias em restringir a aplicabilidade da norma, para não permitir que 
um novo caso submetido ao juízo, a veicular somente o pedido e os 
fundamentos primitivamente desacolhidos na ação com pedidos cumulados 
(sem o outro parcialmente acolhido), receba a sentença de improcedência 
liminar. (GAJARDONI, 2007. p.116). 

 

Salienta-se postura dupla de Bueno, que caminha na direção dos autores já 

comentado, quando diz: 

 

Sentença de improcedência, nestas condições, é a sentença que rejeita o 
pedido do autor, isto é, proferida com fundamento no art. 269, I do Código 
de Processo Civil. É a sentença que declara que o autor não tem o direito 
que afirma ter na sua petição inicial. E total improcedência só pode ser 
entendida como rejeição total do pedido do autor. O autor, dirá a sentença, 
não tem direito nenhum, nada do que ele afirma (e comprova) com sua 
petição inicial merece guarita perante o Estado-Juiz. (BUENO, 2007, p.76). 

 

Embora a digressão do autor, explicitando o escopo legislativo ao expressar 

“total improcedência”, assevera a possibilidade da aplicação do art. 285-A nos casos 

de rejeição parcial dos pedidos, aludindo: 

 

Importante compreender que esta “total” improcedência pode receber 
determinadas variantes de acordo com as situações concretas sem que isto, 
por si só, afaste a aplicação do art. 285-A. Assim, por exemplo, se a anterior 
sentença rejeitar um determinado pedido (correção monetária no período 
“1”), mas o “novo processo” cumular a este um outro pedido, relativo a 
correção monetária em outro período, o período “2”. O caso é de rejeição 
parcial da petição inicial. O processo, nestas condições, prosseguirá com 
citação do réu para defender-se do pedido não rejeitado (referente à 
correção monetária do período “2”), o que não significa dizer que o autor 
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não poderá apresentar recurso de agravos de instrumento contra aquela 
decisão de indeferimento parcial da petição inicial. (BUENO, 2007, p.76).  

 

Pensamentos diversos do exposto, de Bueno, dispõem Gomes e Silva, que 

asseveram impossibilidade de improcedência parcial na apreciação de demanda 

com pedidos cumulados: 

 

De outro turno, observe-se que a aplicação do art. 285-A do CPC exige que 
o Juízo já tenha sido proferido sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos. Destarte, tal requisito indelegável, exige que todos os 
pedidos formulados pela parte autora sejam julgados improcedentes, pelo 
que a existência de sentença anterior que julgou improcedente, apenas um 
dos pedidos apresentados, não possui o condão de autorizar a aplicação do 
art. 285-A do CPC, posto que não é permitido o fracionamento do feito, 
passando a tramitar na primeira instância o pedido não contido no 
precedente judicial e na segunda instância o pedido liminarmente rejeitado, 
por força do citado dispositivo. (GOMES; SILVA, 2009, p.85).  

 

Registrados os diferentes pensamentos, sugere-se a interpretação da 

expressão “total improcedência”, requisito para aplicação do art.285-A, o 

entendimento da necessidade do desacolhimento de todos os pedidos da nova 

demanda, ainda que sejam cumulados. Prescindível que tenha sentença paradigma 

rejeitando todos os pedidos. Podendo o magistrado na fundamentação ater-se a 

uma sentença paradigma, mais de um modelo no caso cumulação de pedidos e 

decisão prolatada diversa para cada pedido, ou ainda, sentença protótipo para um 

dos pedidos e jurisprudência ou súmula fundamentando a negativa dos demais 

pedidos. Importa-se assim, que todos os pedidos da exordial sejam totalmente 

improcedentes. 

 

 

3.3 Casos idênticos 

 

 

Outro ponto a ser enfrentado, no exame do dispositivo em estudo, é o que 

vem a serem “casos idênticos” expresso no texto normativo? 

Segundo o professor Theodor Júnior, não quis o legislador dizer ações 

idênticas, pois se fossem, conforme dispõe o CPC, ocorreria o fenômeno da 

litispendência ou da coisa julgada, combatidos com a extinção do processo sem 

resolução do mérito: 
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Note-se, ainda, que não se pode exigir identidade de causas ou ações, mas 
apenas “casos”. Se as causas fossem idênticas, teriam de reproduzir partes, 
pedidos e causas de pedir. Ter-se-ia litispendência ou coisa julgada, o que 
provaria extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 301 
§§1º, 2º e 3º, c/art.267, V). A identidade, portanto, que se reclama, para 
aplicar o art. 285-A, localiza-se no objeto da causa, isto é, na questão 
(ponto controvertido) presente nas diversas ações seriadas. (THEODORO 
JR., 2007, p. 407). 

 

Nesse turno, conforme dispõem Gomes e Silva, não poderia ser outro 

entendimento da aspiração legislativa: 

 

Quanto à expressão “casos idênticos”, elucide-se que ela deve ser 
entendida como identidade de fundamentação jurídica entre a demanda 
paradigma e aquela em que será aplicado o julgamento liminar de mérito do 
processo, pelo que havendo novos argumentos jurídicos, não apreciadas no 
paradigma resta vedada a aplicação do dispositivo em questão. (GOMES; 
SILVA, 2009, p.85). 

 

Os autores ainda dispõem que embora o termo “casos idênticos” esteja no 

plural, não haveria necessidade, na aplicação do dispositivo, a ocorrência de 

pluralidade expressiva de ações sobre o tema no juízo e nem de retratarem ações 

repetitivas, conforme afiança: 

 

Registre-se que não é requisito a existência, no Juízo, de uma pluralidade 
significativa de “casos idênticos” ou que o processo se refira a questões 
repetitivas ou massificadas, no que pese serem estes os processos nos 
quais, na prática, incidirá a aplicação do art. 285-A do CPC. (GOMES; 
SILVA, 2009, p. 86). 

 

Outro ponto protuberante é afirmação de Gajardoni, aludindo a possibilidade 

da aplicabilidade do dispositivo legal em situações de inexistência de argumentos 

não apresentado na ação objeto da sentença modelo, isto é, para o autor 

desnecessário que todas as teses jurídicas argumentadas na ação paradigmada 

sejam idênticas àquelas apresentadas na demanda que recebeu a sentença 

paradigma: 

 

Não há, todavia, empecilho para aplicação do art. 285-A do CPC quando 
houver introdução à tese jurídica já rechaçada pela sentença paradigma de 
novos argumentos. É que, apesar da crítica de alguns, reina, de forma 
mansa e pacífica em nossas Cortes, que o juiz não está obrigado a 
responder a todos os argumentos e alegações apresentadas pelas partes 
quando já tem motivos suficientes para fundamentar a decisão (TJSP, 
Apelação Cível nº. 167.979-2).  
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Por fim, como o art. 285-A do CPC faz menção A existência de casos 
idênticos (plural) e não caso idêntico (singular), de convirmos que se exige 
pelo menos 2 (dois) outros casos no juízo para que o terceiro se possa 
aplicar o novo instituto. (GAJARONI. 2007, p.119/120). 

 

Nesse turno, entende-se imprescindível para a aplicação do dispositivo em 

comento, a coincidência de tese jurídica aventada na nova demanda e na ação 

precedente, cuja sentença será utilizada como paradigma, todavia desnecessário 

que, caso somatizado argumentos novos na nova demanda, o juiz seja obrigado a 

rebatê-los. Por fim, convém ainda, ressaltar a necessidade de o juízo ter analisado 

essa tese jurídica e aplicado a sentença pelo menos duas vezes, para então aplicar 

sumariamente o dispositivo em exame.  

 

   

3.4 Dispensa de citação 

 

 

Ultrapassada as considerações dos tópicos anteriores, enfrenta-se outro tema 

a ser observado pelo operador do direito: permissão legal do novo dispositivo, que 

permite ao juiz de primeiro grau aplicar o art.285-A antes mesmo da formação da 

relação jurídica, ou seja, sem a citação da parte adversa. Vencidos os demais 

quesitos para aplicação do dispositivo examinado, restou límpido que somente só há 

cabimento da aplicação do mencionado artigo em caso de rejeição da pretensão. 

Destarte, preconiza o texto legal que o juiz dispensará a citação da parte 

demandada e proclamará o provimento final reproduzindo o teor da sentença 

paradigma. Portanto, clarificadas as questões discutidas quando a reprodução, ou 

melhor, transcrição da sentença paradigma, cumpre questionar, se a forma 

obcecada pelo legislador em trazer celeridade ao procedimento jurisdicional, não 

fere direitos e garantias asseguradas constitucionalmente do cidadão que demanda 

no Judiciário.  

Segundo Gomes e Silva, não há que se falar em ofensa ou prejuízo para as 

partes, mas sim, de acastelamento a direitos constitucionais: 

 

Quanto a dispensa de citação, trata-se de medida que protege o primado 
constitucional da razoável duração do processo (art.5º, LXXVII CR/88), bem 
como da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional, uma vez 
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que há redução de custos, de atos processuais e de desgaste para as 
partes. 
Nesse sentido, o autor obtém um julgamento de mérito de forma célere, 
podendo, se assim o quiser, apresentar rapidamente sua insatisfação às 
instâncias hierarquicamente superiores. Do lado da parte demanda, resta 
patente a inexistência de prejuízo decorrente da ausência da citação, uma 
vez que o pedido autoral terá sido julgado integralmente improcedente. 
(GOMES; SILVA, 2009, p.88). 

 

Malgrado concepção positiva argüida pelos autores, esses fazem críticas ao 

diploma, pois segundo afirmam, há cerceamento, pela norma autorizativa, do 

conhecimento e participação da relação processual pela parte demandada: 

 

Cumpre, neste momento, tecer singela crítica ao sistema engendrado pelo 
art. 285-A do CPC, qual seja, a de que é suprimida da parte demandada a 
faculdade de reconhecer a procedência do pedido  autoral, nos termos do 
art. 269, II, do CPC, bem como extirpa a possibilidade de obtenção de 
conciliação judicial, fato esse que fortalece a pacificação social. (GOMES; 
SILVA, 2009, p.88). 

 

No mesmo trilho, caminha Bueno, asseverando que não ocorre ofensa a 

princípios e garantias constitucionais, uma vez que a norma apenas procrastina o 

conhecimento da demanda pela parte contrária: 

 

A opção do legislador de retardar, em casos como estes, a citação do réu é 
correta e adequada ao modelo constitucional do processo. É que, do ponto 
de vista do réu, não há como aguardar, do juízo de primeiro grau de 
jurisdição, nenhum resultado que lhe seja mais favorável. Isto, por si só, 
basta para que não se cogite de violação ao princípio do devido processo 
legal, da ampla defesa, do contraditório e, mesmo, do acesso à Justiça. A 
sentença de improcedência, mesmo que, neste caso, proferida 
liminarmente, tem, para o réu, valor de reconhecimento de que o autor não 
tem o direito que afirmava em face dele. É sentença que, em última análise, 
decide que é o réu que tem o direito controvertido no caso concreto. E é 
esta, precisamente esta, a tutela jurisdicional que ele, réu, quando citado, 
espera obter. E é ela, mesmo sem sua citação, que ele obtém. (BUENO, 
2006, p. 84). 

 

Apontada as posições dos autores sobre a ausência de citação do réu, e, por 

conseguinte, conhecimento da demanda pelo demandado, impende questionar se a 

ausência do conhecimento por esse não poderia o demandante, argucioso, pleitear 

novamente os mesmos pedidos, e ainda, de sorte, a nova demanda distribuída para 

outro juízo com pensamento diverso do juízo originário? Como fica a coisa julgada 

nessa hipótese? 
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Segundo Theodoro Jr., cumpre ao juízo dar conhecimento ao réu da sentença 

judicial favorável conferida a ele, utilizando-se analogicamente o art.219, § 6° do 

CPC, visto omissão legislativa nessa parte: 

 

Deve-se, nada obstante, aplicar-se analogicamente, a regra do § 6° do art. 
219, que em situação também de julgamento liminar de mérito, mas 
fundado em prescrição decretada de ofício pelo juiz, determina ao escrivão 
comunicar ao réu “o resultado do julgamento”. Explica-se essa a intimação 
ao beneficiário da sentença proferida sem sua presença nos autos, não só 
pelo interesse manifesto que tem sobre a solução do litígio de que é parte, 
mas principalmente para que possa se prevalecer da exceção da coisa 
julgada, caso o autor maliciosamente, venha a propor, outra vez, a causa 
perante outro juízo. (THEODOR JR., 2007, p.407). 

 

Também assevera Bueno que na falta de interposição de recurso pela parte 

autora, ocorrendo o trânsito em julgado compete ao juízo comunicar o réu, 

proporcionando-lhe o conhecimento da demanda:  

 

Caso não seja interposto recurso pelo autor, a sentença transitada em 
julgado. Dela deverá ter ciência o réu, por força do que determina o art.219 
§ 6º., que deve ser aplicado à espécie. É importante que assim seja para 
que o teu, ciente do ocorrido independentemente de sua citação (o que, 
vale a pena o destaque, pressupõe que o autor apele da sentença), possa 
opor-se a qualquer nova investida jurisdicional do autor, alegando (e 
comprovando) a anterior coisa julgada, até mesmo com vista ao que dispõe 
o inciso II do art. 253. (BUENO, 2010, p.158/159).  

  

Superada dúvida lançada acima, ultima-se, em conformidade com os autores 

mencionados, que incumbe ao juízo dar conhecimento ao demandado da sentença 

favorável a ele, cabendo, na próxima etapa do labor, avançar o estudo dos 

parágrafos do dispositivo.  

Nessa esteira outra indagação se faz pertinente: considerando que, inexiste 

uma relação jurídica formada, face desconhecimento do réu da demanda e em 

contrapartida o autor insatisfeito com decisão recorre. De que forma deverá o 

demandado integra na relação jurídica processual? Será citado ou intimado? 

Apresentará contestação ou contrarrazões recursais?  

O dispositivo normativo n.285-A, do CPC, em seus dois parágrafos, transcrito, 

apresenta o seguinte: 

 

Art. 285-A - [...] 
§ 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. 
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§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para 
responder ao recurso. (BRASIL, 2010, p.410). 

 

De início, o parágrafo 1º, do art.285-A, do CPC, deixa fulgente a possibilidade 

do juízo de retratação, cujo prazo para posicionamento se expira em 5 (cinco) dias 

contados da interposição do recurso, qual seja: apelação, conforme alude Theodoro 

Jr. que corrobora com interpretação apresentada: 

 

Em se tratando de sentença, sua impugnação recursal faz-se por meio de 
apelação (CPC, arts. 513 e 296), cujo processamento, todavia, foge dos 
padrões normais dessa modalidade recursal. 
Com efeito, prevê o § 1º do ar. 285-A um juízo de retratação, exercitável 
pelo juiz prolator da sentença no prazo de cinco dias contados da 
interposição do recurso. Dentro desse interstício, é lícito ao juiz manter ou 
não a sentença liminar. (THEODORO JR., 2007, p.408).   

 

Na ocorrência da retratação, dando continuidade a interpretação da parte final 

do dispositivo, revogando o juiz a sentença, decretará o prosseguimento da ação. 

Por conseguinte, a marcha processual seguirá normalmente nos moldes tradicionais 

de tramitação processual: citação do réu para responder a ação e, 

consequentemente, formação da relação jurídica processual. Se, todavia, o juiz 

mantiver a sentença aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 285-A, citando o réu com 

escopo de esse apresentar resposta ao recurso.   

Convém aqui indagar: o réu não integrou a demanda, não contestou os 

pedidos do autor e entra no processo respondendo recurso? Pode ele, nesse 

momento do conhecimento da demanda, contestar e também apresentar as 

contrarrazões recursais? 

Com efeito, parece meio obscuro, ou melhor, sucinto, o texto legislativo, 

contudo recorrendo aos doutrinadores, de início Theodoro Jr., cuja reflexão sobre a 

questão aponta ser somente a citação do réu nesse momento processual, ao qual 

restringirá na apresentação das contrarrazões recursais: 

 

Se ocorrer a revogação, determinar-se-á o prosseguimento do feito (§ 1º), 
devendo o demandado ser citado para responder a ação. Se o caso for 
manutenção da sentença, também haverá a citação do réu, mas não para 
contestar a ação, e sim, para responder ao recurso (ou seja, para 
apresentar contra-razões à apelação). (THEODORO JR. 2007, p.408).   
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Outrossim, Alexandre de Freitas Câmara faz o mesmo percurso de Theodoro 

Jr. (2007), acrescentando que a contrarrazão apresentada pelo réu desempenha 

mesmo papel exercido pela contestação: 

 

Não havendo retratação, determinará o juízo de primeiro grau, então a 
citação do demandado para oferecer resposta ao recurso (art. 285-A, §2º). 
É importante observar que, neste caso, as contra-razões de apelação 
exercerão a mesma função que normalmente é atribuída à contestação 
(inclusive por conta da possibilidade de o tribunal, no julgamento do recurso, 
reformar a sentença, julgando a demanda procedente). Por conta disso, e 
para evitar máculas ao princípio da isonomia, entendo que se devem aplicar 
os benefícios de prazo que seriam aplicáveis ao oferecimento de 
contestação. (CÂMARA, 2010, p. 317).  

 

Não obstante respeitável aclaração delineada por Câmara (2010) convém 

salientar a existência de modalidades diversas de respostas ao procedimento 

jurisdicional, ou seja, a contestação e a contrarrazão incluem-se nessas formas, não 

se confundindo. A primeira é instrumento, assegurado à parte adversa, para 

rechaçar todos os argumentos (fáticos ou de direito) do demandante, evidenciando, 

a impossibilidade de êxito da ação proposta, conforme preconiza o art. 300 do CPC, 

transcrito: 

 

Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 
expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor 
e especificando as provas que pretende produzir. (BRASIL, 2010, p.411). 

 

Ressalta-se sendo o momento oportuno da parte contrária declarar toda 

matéria de defesa, sob pena de não poder mais utilizar os argumentos de 

justificação não apresentado em sede de contestação. Ademais, não se pode 

afirmar que os efeitos processuais da contestação aplicam-se à contrarrazão. 

Quanto à contrarrazão, não se confunde com defesa do réu, pois essa modalidade 

de respostas consiste em combater as alegações recursais do recorrente. 

Conquanto seja modalidade de resposta não é instrumento empregado para 

comprovar a inexistência do direito alegado pelo autor ou a prescrição do direito, 

todavia para pugnar o inconformismo da decisão exarada no procedimento 

jurisdicional pelo recorrente. Destarte é o ponto de vista deparado por Gomes e 

Silva: 

 

Assim, a contrarrazão do recurso de apelação não importa em contestação 
da ação. Responder ao recurso não se confunde com apresentar defesa, 
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sendo que tais atos processuais possuem conseqüências distintas: a revelia 
somente ocorre na ausência de contestação, não sendo instituto aplicável 
na ausência de contrarrazões ao recurso de apelação. (GOMES; SILVA, 
2009, p.92). 
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3.5 Sentença com reprodução do teor da sentença par adigma 

 

 

Parece que nesse termo não há muita divergência ou digressão a ser 

perpetrada, uma vez a clareza do dispositivo. Trata-se de copiar, ou melhor, 

reproduzir a sentença padronizada. Nessa esteira direciona Gajardoni: 

 

Deverá ser elaborado relatório do caso apresentado e logo após, na 
fundamentação, deverão ser reproduzidos os fundamentos do julgado 
paradigma, com referência numérica há pelo menos dois casos que já 
tiveram curso no juízo e forma desacolhidos. A referência numérica se faz 
necessária para que a parte possa ter controle, com base no sistema 
informatizado do juízo, livro de registro de feitos, ou pela consulta dos 
próprios autos dos casos citados, sobre o rela desacolhimento dos pleitos 
pelo juízo em casos anteriores idênticos.  
A não citação pelo juízo dos dados dos casos paradigmas (ao menos o 
número do feito) enseja o cabimento de embargos de declaração (art.535 
do CPC). (GAJARDONI, 2007, p. 123). 

 

Não se pode entender que foi dada permissão legal para juntar a cópia nos 

autos da sentença paradigma, conforme asseveram Gomes e Silva: 

 

Quanto a reprodução do teor do paradigma anteriormente prolatado, 
observe-se que não se trata de efetivação de juntada ao autos de cópia do 
precedente anterior, mas sim de transcrição de seu teor no corpo da 
sentença que aplica o art. 285-A, quando então não haverá remissão da 
fundamentação àquela do processo paradigma. Tal sentença, outrossim, 
como destaca Fere(2006), possuirá a estrutura prevista no art. 458 do CPC, 
com relatório (obviamente limitado aos termos da petição inicial e seu 
anexos), fundamentação (na qual haverá a transcrição integral do 
precedente paradigma, sendo apontada a identidade de casos) e dispositivo 
(de total improcedência, repita-se). (GOMES; SILVA, 2009, p.89). 

 

Nesse sentido, a norma autorizadora permite a transcrição de sentença 

precedente para demandas em que as teses jurídicas apresentadas se coincidirem, 

não sendo permitida a simples juntada de cópia daquelas decisões protótipos aos 

autos paradigmados. 
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4 (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO ART.285-A DO CPC FREN TE AS TEORIAS 

INSTRUMENTALISTA E TEORIA NEOINSTITUCIONALISTA DO P ROCESSO 

 

 

Ultrapassadas as falhas, omissões e obscuridades legislativas relativas à 

inserção da nova modalidade de julgamento liminar de mérito no Código de 

Processo Civil, inserida pela Lei. 11.277, de 2006, necessária a apreciação da 

constitucionalidade e inconstitucionalidade do dispositivo. A princípio, impende 

esclarecer os motivos da escolha das duas teorias para exame do tema: a teoria 

instrumentalista é alvo de estudo, embora muito criticada pelos processualistas, em 

especial o teórico neoinstitucionalista, professor Rosemiro Leal, devido a clareza da 

adoção da teoria, pelo legislador brasileiro, no Código de Processo Civil. No que 

tange à teoria neoinstitucionalista  pela razão da visão constitucional do processo 

apreendida, como instituto constitucional, expressão do atuação cidadã, resultado da 

dialética autocrítica da sociedade política democrática em estruturação. 

A teoria neoinstitucionalista, planeada pelo professor Rosemiro Pereira Leal, 

estuda o direito processual, na contemporaneidade, a partir da estrutura 

constitucionalizada da sociedade, numa hermenêutica constitucional democrática, 

propiciada novos paradigmas do Estado Democrático de Direito.  

O autor afirma que a alteração de paradigmas do Estado Liberal, do Estado 

Social, para Estado Democrático de Direito ainda não trouxeram substanciais 

alterações na qualidade na vida humana, pois sobrevivem resquícios destes, uma 

vez que a sociedade ainda é guiada pelos argumentos históricos estatizados 

daqueles paradigmas. Somente a partir da teoria da linguagem (discurso), baseada 

em princípios autocríticos, ocorrerá extirpação da supremacia do Estado em relação 

ao cidadãos característica daquela formas de Estado. Alerta na impossibilidade de 

estudiosos identificar os atributos do paradigma do Estado Democrático, visto ainda 

inacabado, segundo a teoria processual da constitucionalidade esse é construído 

pela teoria discursiva – linguagem auto-crítico: 

 

Ora, o paradigma do Estado Democrático de Direito, na teoria processual da 
constitucionalidade brasileira, é o “DEVIDO PROCESSO” no sentido de que 
o discurso constitucional se desenvolve se legitima pelas co-instituições 
(estado, procedimento, povo, propriedade, mercado, ministério público, 
governo, funções administrativa, legislativa e judiciária) por ele dríadas nos 
planos instituintes e constituintes (devir normativo processual) dos direitos 
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constituídos. O “devido processo” como paradigma meta-linguístico a ser 
constitucionalmente adotado para nomear o Estado Democrático de Direito, 
tem sua compreensão na virada lingüística popperiana que impõe 
fiscalidade incessante (critico discursiva), por uma linha de problematização 
constante e aberta processualmente a todos (controle difuso de 
constitucionalidade), da internormatividade teoricamente escolhida a reger o 
advir de uma sociedade que, assim delineada e construível ela comunidade 
jurídica constitucionalizada, se qualifique Democrática. (LEAL, 2010, p.29, 
grifos do autor)  

 

Neste contexto, o professor afirma que o referencial paradigmático do Estado 

Democrático é processo entendido como instituto, edificado a partir da 

discursividade dos legitimados (povo), em contraposição aquele apresentado á 

sociedade fruto do garantismo do direito legislado: 

 

Os teorizadores e estudiosos do Direito no paradigma do Estado 
Democrático ainda não perceberam que o paradigma que se põe como 
referencial do Estado Democrático, tornando-se este distinto dos demais 
modelos (paradigmas) estatais (liberais e do bem-estar-social), é o 
PROCESSO aqui entendido como uma institucionalizante teoria linguístico-
jurídica pela qual é firmado o pacto- sígnico (instituinte e constituinte), 
quanto aos significados dos binômios estruturantes, não disjuntivos, de um 
mundo humano em bases fundantes e biunívocas de vida-contraditório, 
liberdade-ampla defesa, dignidade-isonomia,  a balizarem a  construção de 
uma sociedade jurídica-política(forma de vida humana) por uma 
comunidade de legitimados ao processo (povo) servindo-se estes de 
princípios, institutos e instituições instrumentais (Estado como 
Administração Governativa, Procedimentos, Advocacia, Ministério Público, 
Mercado, Órgãos, Empresas) que se definem no conjunto de (co-
instituições) de conteúdos normativos processualmente e enunciados 
(constitucionalizados). (LEAL. 2010, p.41). 

 

Nesse sentido, o processo, instituto legitimado pelos cidadãos, permite a 

exercitação em maior grau da cidadania, autorizando, como instituto 

constitucionalizado, a efetivação de controle de constitucionalidade por qualquer um 

do povo. Desse modo, o processo propulsiona a eficácia do exercício da democracia 

e da legitimação da dignidade da pessoa humana conquistado pelo exercício da 

cidadania.  

Nesse contexto, o processo, na proposta da Teoria Neoinstitucionalista é 

fundado na discursividade, diálogo auto-crítico entre os  legisladores e os 

destinatários da norma, cuja  produção do sistema jurídico aberto à compreensão de 

todos, numa hermenêutica constitucional do processo engajadas nos princípios 

constitucionais do contraditório, ampla defesa e isonomia. Opostamente àquela 

visão do processo como mero instrumento garantido pelo Estado integracionista – 

ótica Instrumentalista. 
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Partindo dessa reflexão, o processo para essa teoria, é modalidade de 

procedimento, cujo elemento essencial e caracterizador: contraditório. Destarte, no 

cerne desse instituto encontram-se os princípios constitucionalmente institutivos, que 

integram no intrinsecamente ao conceito de processo.  

Nesse diapasão, para essa teoria qualquer afronto, mesmo que parcialmente, 

aos princípios constitucionais do processo, fulmina na inconstitucionalidade 

normativa, portanto, conforme aludem Gomes e Silva, o dispositivo 285-A do CPC, 

ao deixar de citar o réu, para conhecer a demanda e, consequentemente, respondê-

la, supre ou posterga, na fase inicial, o direito ao contraditório da parte adversa: 

 

Assim, ausente o contraditório, não há processo, mas tão somente 
procedimento. Nesse sentido, não são admitidas a mitigação e a 
postergação desse elemento, repita-se. Contudo, não basta que haja o 
contraditório, enquanto direito-garantia, para que haja processo, sendo 
necessário que no procedimento se concretize, ainda, a ampla defesa, o 
direito a um advogado e a isonomia, bem como à gratuidade judicial. 
Dessa forma, a teoria neoinstitucionalista opõe-se a sumarização da 
jurisdição, efetivada por meio da mitigação ou eliminação do contraditório e 
ou ampla defesa, caminho seguido pelo legislador pátrio, a fim de conceder 
à tutela jurisdicional uma maior celeridade, ou melhor, um mínimo de 
celeridade em certas situações. (GOMES; SILVA, 2009, p.96). 

 

Acrescenta-se, que o legislador irrequieto com a questão da morosidade 

judicial persegue soluções para coibir a lentidão jurisdicional e apresentar a 

sociedade saída para o caos que se encontra o Judiciário. Contudo, não pode o 

legislador perquirir soluções a qualquer custo, ou a custo de supressão de direitos e 

garantias constitucionais, nessa esteira posiciona a dupla de autores Gomes e 

Sousa: 

 

Esses princípios (celeridade e efetividade), embora não sejam institutos do 
processo, foram inseridos em um bloco de garantias do cidadão contra o 
exercício abusivo da função jurisdicional pelo Estado-Juiz, qual seja, o 
princípio do devido processo legal. Portanto, a aplicabilidade deles não 
pode preponderar sobre os princípios autocrítico-discursivos da 
processualidade democrática, isto é, o contraditório, a ampla defesa e a 
isonomia, sob conseqüências de se estar legitimando o mito da 
urgencialidade na aplicação dos conteúdos da lei por uma jurisdição 
relâmpago e salvadora da comunidade jurídica. Em uma cognição plenária, 
essa é a única técnica jurídico-processual capas de permitir que as 
questões de fato e de direito controvertidas em Juízo sejam efetivamente 
definidas, porquanto é impossível afastar a estrutura normativa 
procedimental do modelo constitucional de processo que lhe deve ser 
inerente. (GOMES E SOUZA, 2009, p.83).   
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Concebe-se a inconstitucionalidade do dispositivo em exame, visto agressão 

a princípios institutivos do processo, garantia constitucional inserida no texto 

normativo pelo poder constituinte originário, conquista de um caminhar à 

democracia, pois em edificação se encontra o Estado Democrático de Direito, cuja 

legitimidade garantida por uma comunidade constitucional dialeticamente 

participativa, denominada sociedade política. 

A teoria instrumentalista aponta para a constitucionalidade do dispositivo legal 

(art.285-A do CPC), pois diferentemente da teoria neoinstitucionalista defendem que 

o processo é instrumento para realizar a justiça social, conseqüentemente não vê 

problemas em mitigação, postergação, ou dispensa do princípio do contraditório. 

Sustentam que diversos são os princípios garantidos constitucionais, não 

havendo hierarquia entre eles, devem ser avaliados pela ponderação de interesses. 

Nessa esteira, analisando o verdadeiro motivo impulsionador da inserção do artigo 

285-A, do CPC, encontra-se a busca: por justiça célere, efetividade da tutela 

jurisdicional, razoável duração do processo. Deste modo, para essa teoria, a 

atenção a esses motivos perquiridos pelo legislador, resultado do dispositivo supra, 

pondera sobre os princípios institutivos do processo, é o que asseveram Gomes e 

Silva: 

 

Portanto, segundo a teoria da instrumentalidade do processo, o art. 285-A 
do CPC é constitucional, mesmo havendo mitigação e, em certa medida, 
dispensa do contraditório; medidas alicerçadas pela ponderação de 
interesse. Nesse turno, de lado da balança reside o primado do 
contraditório; do outro, os direitos fundamentais da razoável duração do 
processo, da efetividade da tutela jurisdicional, do acesso à jurisdição e, em 
especial, da dignidade da pessoa humana (posto que ela resta ausente 
quando um processo, cediço de plano infrutífero, prossegue sem um 
julgamento liminar, dando esperança à parte autora e desgastando, sem 
justificativa, a parte demandada). (GOMES; SILVA, 2009, p.96/97). 

 

 

Destarte, não se trata de inconstitucionalidade, para a teoria instrumentalista 

do processo a mitigação do contraditório ou até a sua dispensabilidade se fundados 

na ponderação de interesses. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente labor abordou um tema, relativamente novo, posseiro de certa 

relevância nos meios acadêmicos, bem como na comunidade jurídica, visto que o 

instrumento normativo (art.285-A), inserto no Código de Processo Civil Brasileiro, 

careceu em clareza, apresentou omissões e falhas na redação legislativa, 

suscitando imperioso trabalho hermenêutico jurídico.  

Primeiramente, abordado o conceito de processo e de jurisdição sob a ótica 

das teorias instrumentalista, constitucionalista e neoinstitucionalista do processo, 

chega-se a conclusão, que: a primeira teoria criada por Oscar Bulow, aprimorada por 

importantes processualistas como Lebman, atualmente, a escola da relação jurídica 

ou instrumentalista além de conceituar o processo como instrumento ou meio pelo 

qual se realiza a justiça, vincularam esse à jurisdição, concebendo o processo como 

ferramenta a serviço da jurisdição. A segunda teoria, cunhada por Baracho, 

apresentou nova formatação ao processo, cominando-o na pós-modernidade, 

imprescindível instituição constitucionalizada, transformando-o em constitucional 

lógico-jurídico, de interferência comunicativa e fértil, repercutindo nas estruturas 

procedimentais dos segmentos da administração, da legislação e da jurisdição. A 

última teoria examinada, criada por Rosemiro Pereira Leal, fundamentada em 

paradigma do Estado Democrático de Direito, em especial, pela compreensão da 

constitucionalização brasileira refletida no artigo 1º da Constituição da República 

Federativa Brasileira, propõe a discursividade processual com reverência ao 

contraditório como vida, ampla defesa como liberdade e isonomia como dignidade 

da pessoa humana. Confere ao processo como instituição constitucionalizada 

edificada por uma comunidade constitucional legitimada, igualitária e politicamente 

consciente, cujos fundamentos advieram da teoria linguístico-processual na 

produção do sistema jurídico aberto à compreensão de todos. Nesse sentido, ergue 

a possibilidade de construção de uma sociedade democrática com perfil abrangente 

para autores e destinatários normativos, ou seja, participação de todos (povo). 

Prosseguindo, acometeu-se a atenção aos princípios institutivos e 

informativos do processo. Aqueles estão impregnados no próprio conceito de 

processo, cuja retirada desagrega o instituto constitucional – Processo-, quanto aos 
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informativos firmam-se como inferentes lógicos jurídicos dos institutos, poder-se-ia 

dizer apêndice dos princípios institutivos. 

Abonada atenção à interpretação normativa do dispositivo 285-A, do CPC, 

abalizou-se pontos falhos, omissos e obscuros, extraindo a conclusão de que a 

permissão legislativa conferida aos magistrados de primeira instância resulta na 

busca pela celeridade processual e efetividade jurisdicional, tendo em vista o 

discurso da morosidade e burocracia processual, incompetência e ineficácia do 

Judiciário refletida nos amontoados de processos aguardando decisões em todas a 

instâncias do Poder Judiciário. Com essa preleção legislativa, de que o judiciário não 

cumpre suas funções em razoável prazo, por conseguinte, suscita a inacessibilidade 

da justiça pela sociedade brasileira, ofusca o problema, ou no máximo suaviza 

minimamente essa situação, ao invés de trazer soluções eficazes com as constantes 

reformas legislativas no Código de Processo Civil. Ora, se há pretensão legislativa 

de medicar esse tumor, que seja dada dose colossal, ou pelo menos certa para de 

vez curar essa moléstia. As causas são detectáveis: crescimento de demandas 

judiciais, falta de estrutura do Poder Judiciário para atender ao crescimento das 

demandas ocasionadas pelo crescimento populacional e conhecimentos de direitos 

pelas camadas menos favorecidas, inoperância do legislativo e executivo, visto que 

a maioria das demandas do judiciário encontra-se num dos pólos órgãos da 

Administração Pública, seja direta ou indireta, e por fim, legislação inadequada e 

retrógrada, embora as reformas legislativas para atualizá-las.  

Detectada as causas resta aos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo 

(entendendo como funções, visto unicidade do Poder) conjuntamente, trazer 

soluções para o caos mencionado: algumas já inseridas como introdução de 

súmulas vinculantes, a própria inserção do art.285-A, do CPC, com possibilidade de 

o magistrado de primeira instância utilizar de sentença paradigmas em casos 

idênticos (críticas a parte), simplificação dos procedimentos, eficácia na solução dos 

processos administrativos, injeção de recurso no judiciário para ampliação da sua 

estrutura, redução das férias dos magistrados de 60 para 30 dias, uma vez que além 

dos 60 dias, ainda têm direito ao recesso forense (média 22 dias anuais),  e 

reformulação do sistema recursal. Essas são algumas soluções que poderiam ser 

apresentadas à sociedade brasileira que certamente implicaria no acesso à justiça, 

na eficácia do provimento e na celeridade jurisdicional. 
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Inconcebível é o legislador reformador, em nome do acesso à justiça, 

efetividade e celeridade jurisdicional cercear direitos e garantias constitucionais 

(rebatendo o primado das teorias contemporâneas do processo), além disso, excluir 

a dialética jurídica processual e a participação dos interessados no provimento final, 

afirmando novamente a superioridade do magistrado em relação às partes, com 

visão do juiz pacificador, realizador e promovedor da justiça social, concepção 

instrumentalista do processo.      

Pelo exposto, a crítica trazida ao artigo 285-A, do CPC, funda-se na mitigação 

do contraditório, na inexistência da dialética processual e na impossibilidade da 

construção participativa do provimento, bem como na padronização das demandas 

judiciais. Pelo caminhar reformista, não será assustador a introdução de programa 

informatizado na qual os demandantes deduzirão suas pretensões eletronicamente e 

instantaneamente se reproduzirá a sentença paradigma, resultando na 

desnecessária hermenêutica jurídica, bem como da figura do magistrado brasileiro. 

Por outro lado, ressalvadas as críticas postas, contagiada pelos substratos da 

teoria neoinstitucionalista do processo, resta dizer que para a teoria instrumentalista 

do processo que visa à paz social, não há que se falar em inconstitucionalidade do 

art.285-A, do CPC, pelo que o contraditório não pode ser vislumbrado com direito 

absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios constitucionais como 

dignidade da pessoa humana, celeridade, devido processo legal, e duração razoável 

do processo. 

Finalmente, afiançados posicionamentos doutrinários, congrega-se à teoria 

neoinstitucionalista do processo, que avança como umas das Teorias Geral do 

Direito mais reputadas, que confere o conceito de processo, na visão proposta pelo 

Estado Democrático de Direito, como instituto constitucionalizado adjudicado pela 

legitimidade do povo, exercício da cidadania e de uma dialética lógica jurídica 

discursiva, inteligível por todos, cujo resultado se firmará numa sociedade política 

consciente.   

Contudo, em que pese os fundamentos importantes abalizados pela teoria 

neoinstitucionalista, chega-se a conclusão da constitucionalidade do artigo 285-A, 

introduzido pela lei 11.277, de 7/02/2006, inserida no Código de Processo Civil, a 

partir da ótica da teoria instrumentalista do processo, tendo em vista a clareza da 

escolha legislativa dessa teoria no CPC. Acresce-se que a mitigação do 

contraditório, na fase inicial, não provoca prejuízo para a parte adversa e na 
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circunstância de haver recurso de apelação ocorrerá à citação do réu nos termos 

dos §§1º e 2º do dispositivo supra. Na hipótese de conformação da sentença 

paradigma, não havendo recurso, o réu não será citado, pois nesse caso o efeito da 

coisa julgada material recairá sobre ele, logicamente não trazendo prejuízo e sim 

benefício.  Entretanto, para efeitos de segurança jurídica deverá o réu conhecer do 

feito ao qual obteve êxito sem qualquer esforço processual, através da comunicação 

judicial nos termos do art. 219 § 6º do CPC.  

Assim, ressalta-se que essa conclusão só é permissiva com base na teoria 

instrumentalista, uma vez que essa admite a mitigação do princípio do contraditório, 

bem como, em certa medida sua dispensa, no caso de ponderação de interesses ou 

outros princípios constitucionais. Para teoria neoinstitucionalista, inadmissível é, em 

qualquer circunstância, a mitigação ou dispensa do contraditório, implicando em 

cerceamento do discurso dialético processual.  
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