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apresentação
O Direito Processual Civil, com o advento da Constituição
Federal de 1988, passou a sofrer intensa interferência das normas
constitucionais, em especial quanto aos princípios norteadores
da aplicação das regras processuais.
Daí surgiu a importância do estudo do Direito Constitucional Processual, consistente no conjunto de normas e princípios
fundamentais e norteadores do sistema processual a ser observado.
Assim, elaborou-se o novo Código de Processo Civil, que
veio prestigiar e respeitar essas modificações exigidas pela Lei
Maior e pela sociedade, consolidando essas inovações e disciplinando infraconstitucionalmente o processo, com vistas ao atendimento desses princípios e valores maiores.
Os trabalhos que compõem a presente obra coletiva foram
fruto de estudos realizados no Programa de Pós-Graduação em
Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no ano
de 2016, constituindo o segundo volume de uma importante contribuição para o aprimoramento e avanço dos estudos do Novo
Processo Civil.
Trata-se, pois, de importantíssimo estudo acadêmico, dotado de extrema utilidade prática para todos aqueles que lidam
com o direito processual e necessitam se atualizar em face das
disposições do novo diploma legal.
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ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL:
INTERPRETAÇÃO DO ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA CONTIDO NO ENUNCIADO
DA SÚMULA Nº 410
Nelson Luiz Pinto
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1.1. Introdução
O presente estudo objetiva analisar a real interpretação que
deve ser dada ao Enunciado da Súmula nº 410 do E. STJ1. O referido enunciado sumular trata da questão relativa à necessária intimação pessoal da parte executava acerca da obrigação de fazer
fixada, como pré-requisito, condição sine qua non, para exigência
da multa pecuniária, ou astreintes, a teor do disposto no art. 815
do CPC/2015 (art. 632 do CPC/73).
Com efeito, o art. 269 do NCPC 2015 (antigo art. 234 do
CPC 1973), conceitua o ato de intimação das partes processuais,
como aquele por meio do qual “se dá ciência a alguém dos atos
e termos do processo.” Nesse sentido, a intimação prevista no
artigo citado, pode ocorrer tanto com relação aos patronos das
partes, por intermédio do Diário Eletrônico de Justiça, quanto por
intermédio de expedição de mandado de intimação endereçado
diretamente à parte.
A segunda hipótese se refere à chamada intimação pessoal
para a prática de um ato processual pela parte. Essa é a intimação
prevista na Súmula nº 410 do STJ, ora em análise.
1.2. Intimação pessoal
A intimação, assim como a citação, é forma de comunicação
processual. Contudo, como ensina Moacyr Amaral Santos (1997,
p. 179), a intimação se distingue da citação na medida em que
esta visa chamar o réu ao processo para formação da relação processual, ao passo que a intimação pressupõe processo pendente:
a citação é uma das formas de comunicação processual. Outra é a intimação, que daquela se distingue.

1 Súmula 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.
9
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A citação é o chamamento do réu a juízo para defender-se de ação contra ele proposta. É ato constitutivo
da relação processual. Destinatário da citação é o réu.
A intimação pressupõe processo pendente, ao menos
instaurado. É o ato pelo qual se comunica a alguém,
para sua ciência, de algum ato praticado ou que se deva
pratica.

Conforme se verifica nos aspectos conceituais, a citação
assume relevância maior do que a intimação no trâmite processual, tendo em vista que, como destacado, visa formar a relação
processual. A ausência de citação válida implica inexistência do
próprio processo.
A ausência ou nulidade de citação é causa, inclusive, de
acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, com
o intuito de anular os atos até então praticados; são, portanto, vícios insanáveis.
Já a ausência ou nulidade de intimação, seja ela pessoal ou
do patrono, somente anulará os atos praticados posteriormente
se resultar em prejuízo para a parte.
Tal premissa decorre do princípio da instrumentalidade
das formas, ou da chamada pas de nullité sans grief, dispostos nos
arts. 188, 277 e 282, §1º do NCPC 2015 (arts. 244, 249, § 1° e 154 do
CPC/73):
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a
lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
[...]
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada
forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
[...]
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as provi10
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dências necessárias a fim de que sejam repetidos
ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida
quando não prejudicar a parte.

A esse respeito, Moacyr Amaral Santos (1997, p. 179)
pontifica que não há que se falar em anulação de ato processual
quando alcançada a finalidade prevista em lei, ainda que
praticada de forma distinta:
por este princípio, a forma se destina a alcançar um
fim. Essa é a razão pela qual a lei regula expressamente
a forma em muitos casos. Mas, não obstante expressa
e não obstante violada, a finalidade em vista pela lei
pode ter sido alcançada. Para a lei isso é bastante, não
havendo razão para anular-se o ato.

Nesse sentido, criou-se o entendimento na jurisprudência
pátria, consolidada pelo E. STJ, de que o comparecimento espontâneo da parte supre a eventual ausência de intimação pessoal,
porquanto há certeza da ciência inequívoca acerca dos termos do
processo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO PESSOAL.
PROCURADOR AUTÁRQUICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ATO
PROCESSUAL OCORRIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 10.91 0/2004. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1 . A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o comparecimento espontâneo do ente
público nos autos caracteriza ciência inequívoca do
ato processual suprindo, inclusive, a necessidade
de sua intimação pessoal. Precedentes do STJ. [...].”
(Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, AgRg
no REsp n° 1.176.214/SP, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, julgado em 20.10.2015) (grifou-se).
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A denominada “teoria da ciência inequívoca” por comparecimento espontâneo da parte também é aplicada pelos tribunais na hipótese de ausência citação, em que pese se tratar de ato
extremamente formalista:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NOVAÇÃO
DE DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. O comparecimento espontâneo do réu supre
eventual ausência de citação, a teor do art. 214, §
1º, do CPC. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].” (Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n° 81038/SP, Relator Ministro
João Otávio de Noronha, julgado em 16/04/2015, DJe
23/04/2015) (grifou-se).

Pela leitura da Súmula nº 410 do STJ, extrai-se que, ao pacificar o entendimento jurisprudencial acerca da correta aplicação
do antigo art. 632 do CPC 1973 (art. 815 do NCPC 2015), o E. STJ
objetivava conferir absoluta certeza de ciência do devedor aos termos do ato decisório que estipulou a obrigação de fazer sob pena
de multa diária.
Tal entendimento foi, inclusive, exposto no julgamento do
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 774.196/RJ,
proferido pela Terceira Turma do STJ. Trata-se de um dos vetores
da formulação do referido enunciado.
Com efeito, ao tratar da necessária intimação pessoal do
devedor na hipótese de condenação em obrigação de fazer, o
Eminente Ministro Humberto Gomes de Barros, relator do referi12
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do recurso, salientou que a presunção de intimação não pode se
sobrepor à certeza de que a ciência do devedor ocorreu, notadamente em virtude da relevância jurídica do descumprimento das
ordens emanadas do Poder Judiciário:
a presunção de que a intimação atingiu sua finalidade, ainda que sem atendimento às formalidades legais, não pode se sobrepor à certeza que
decorreria da necessária intimação pessoal. Como
bem ressaltou o eminente Ministro Luiz Fux (REsp
n. 692.386), ‘[...] as consequências cíveis e penais do
descumprimento das decisões mandamentais exigem
segurança na comunicação [...]’.” (Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag n° 774.196/
RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 19/09/2006, DJ 09/10/2006) (grifou-se).

Por essa razão, fixou-se que não bastava a ciência da parte
por intermédio de seu advogado, mas que essa intimação fosse
realizada pessoalmente, a fim de se exigirem as astreintes aplicadas. Contudo, como se sabe, as Súmulas não podem ser aplicadas
de maneira dissociada do restante do ordenamento jurídico, bem
como da própria jurisprudência dos Tribunais pátrios.
Conforme bem sintetizam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2010, p. 795), “[...] Súmula é o conjunto das
teses jurídicas reveladoras da jurisprudência reiterada e predominante no tribunal e vem traduzida em forma de verbetes sintéticos numerados e editados.”
Assim, a aplicação e a interpretação das Súmulas, especialmente aquelas emanadas dos Tribunais Superiores, não podem
ser literal-gramaticais, devendo levar em conta os conceitos legais
e as circunstâncias fáticas do caso concreto.
Assim como as normas jurídicas, os enunciados das sú13
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mulas precisam ser interpretados em face do caso concreto. A
interpretação jurídica só ganha sentido quando se tem em vista a aplicação da norma ou da súmula no caso concreto. Não se
pode interpretar uma norma ou uma súmula sem antes conhecer
o campo de realidade que suscita sua aplicação. A própria atividade do intérprete consiste na procura de uma interpretação
pertinente à dada situação concreta. Não há, pois, que se falar em
interpretação descompromissada com a sua aplicação. Só se pode
desvendar os segredos dos enunciados de uma norma ou de uma
súmula na medida em que se coloca hipoteticamente certo fato
passível de sua incidência.
Como se sabe, as palavras e os termos jurídicos revestemse, invariavelmente, de certa imprecisão, que surge em alguns
casos como uma abstratividade exacerbada, ou como conteúdo
plúrimo. Com isso, sua exatidão é abandonada, restando vago
o seu teor. Prestam-se, dessa forma, as mais variadas formas de
preenchimento, as palavras. O conteúdo de cada expressão, embora definível, resta indefinido, porque vários são os significados
que um mesmo termo pode revelar. E a razão disso está principalmente no fato de que assim como os preceitos normativos,
também os preceitos sumulados são sempre abstração da realidade. Para que um preceito cumpra seu propósito de disciplinar um
número infindável de situações, faz-se necessário recorrer a um
alto nível de generalidade e abstração, o que acarreta, inevitavelmente, a imprecisão terminológica.
Logo, ao se referirem à “intimação pessoal”, quiseram os
ilustres ministros do E. STJ, quando da formulação da Súmula nº
410, expressar o entendimento sedimentado nessa Corte quanto
à “necessidade de ciência inequívoca e pessoal do obrigado”, traduzindo a expressão ciência inequívoca por “intimação”, que é a
forma natural pela a ciência inequívoca ocorre normalmente, mas
14
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evidentemente sem excluir outras formas que possam comprovar essa “ciência inequívoca”.
Na lição de Carlos Maximiliano (1996, p. 6), “a aplicação
do direito consiste no enquadrar um caso concreto em a norma
jurídica adequada. Submete às prescrições da lei uma relação da
vida real; procura e indica o dispositivo adaptável a um fato determinado. Por outras palavras: tem por objeto descobrir o modo
e os meios de amparar juridicamente um interesse humano”.
Ou seja, interpretar é imprimir um significado válido ao
termo jurídico expresso. O produto de uma interpretação será
uma decisão sobre a regulamentação jurídica de determinado
caso concreto. Trata-se de alcançar o significado objetivamente
válido de um preceito ou disposição jurídica, conforme lição de
Radbruch (1947, p. 286).
1.3. Conclusão
Compreende-se que a ratio da Súmula nº 410 do E. STJ terá
sido devidamente cumprida se a parte, além de comparecer no
feito por diversas vezes, for pessoalmente intimada por seguidos
atos processuais, tendo, inclusive, comparecido pessoalmente,
por exemplo, a uma audiência de tentativa de conciliação para
composição das partes acerca da obrigação de fazer estipulada
nos autos.
Se isso ocorrer, restará claro que a parte teve ciência pessoal
inequívoca da obrigação de fazer e das astreintes fixadas, quando
tenha comparecido pessoalmente, por diversas vezes, processo.
Entende-se que, nessas hipóteses, está-se diante de claro
cenário de mitigação, não de afastamento, da literalidade da Súmula nº 410 do STJ. A esse respeito, inclusive, destaca-se que é
unânime nos Tribunais pátrios a possibilidade dessa mitigação
do teor da Súmula nº 410 do STJ, para, verificando as circunstân15
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cias do caso concreto, concluir que a exigência do referido enunciado se cumpriu por outros meios:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
COMPARECIMENTO POSTERIOR QUE
SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
DECISÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO
DO JULGADO.
É de se ACOLHER os presentes EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão colegiada e
afirma que o réu revel foi pessoalmente intimado da
sentença e teve ciência inequívoca da existência da
obrigação e das penalidades cominadas. Com parcial
razão. Constata-se dos autos que a carta de intimação
da sentença foi retirada dos autos em 28.08.2008, mas
não foi devolvida. Assim, não ficou demonstra-

do o cumprimento efetivo da intimação para
cumprimento da sentença. Assim, o requisito
da prévia intimação pessoal do devedor, exigido pela Súmula 410 do STJ não foi devidamente cumprido. O embargado, de outro
lado, constituiu patrono e apresentou manifestação, em setembro de 2008, requerendo tão
somente, a dilação do prazo para apresentação
dos documentos, ou seja, demonstrou inequívoco conhecimento do processo, da decisão e das
consequências. A jurisprudência, invocando
o princípio da instrumentalidade das formas,
é pacífica ao considerar a validade do comparecimento espontâneo da parte, suprindo
eventual falta ou nulidade de intimação. (13ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná,
Embargos de Declaração n° 816928-6/01, Relator Luiz Taro Oyama, Julgado em 06/06/2012)
(grifou-se).
16
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Prestação de serviços. Telefonia. Cumprimento de
sentença. Obrigação de fazer. Restabelecimento do
funcionamento de linha telefônica. Multa diária. Exigibilidade a partir da intimação pessoal do devedor.
Comparecimento espontâneo. Desnecessidade da
intimação pessoal. Ciência inequívoca do devedor
acerca do provimento jurisdicional. Mitigação da
Súmula 410/STJ. Manutenção das astreintes. Necessidade. Natureza da multa cominatória que deve ser
preservada. Ré que mais de um ano depois não tomou
providências no sentido de dar cumprimento à determinação judicial. Valor alcançado pelas astreintes em
razão da inércia da ré. Decisão mantida. Recurso improvido. (26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Agravo de Instrumento n°
2116831-78.2015.8.26.0000, Relator Desembargador
Bonilha Filho, julgado em 30/07/2015) (grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS
EM CONSTRUÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DO FEITO
E DA PENHORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA
DO ART. 475-J DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA
MATERIAL E PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESLEALDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
[...]
3.3 - A FALTA DE INTIMAÇÃO É SUPRIDA COM
O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU
AO PROCESSO, CONFORME DISPOSTO NO
ART. 214, § 1º, DO CPC. NO CASO EM APREÇO,
AINDA QUE SE CONSIDERE FOSSE EXIGIDA
A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE,
TENDO ESTE COMPARECIDO AOS AUTOS
E APRESENTADO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, EM 25/05/2009, TOMANDO CIÊNCIA DE
TODOS OS SEUS TERMOS, A ALEGADA AU17

Astreites - Intimação Pessoal

SÊNCIA DE INTIMAÇÃO DEU-SE POR SANADA. [...].” (1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento
n° 20130020258354, Relator Desembargador Alfeu
Machado, julgado em 12/02/2014) (grifou-se).
AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL SUPRIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. A multa estabelecida para o caso de descumprimento do decisum tem o
objetivo de impor, desde logo, penalidade ao infrator e
compensação àquele a quem beneficiar a astreinte. Por
outro lado, comprovado nos autos que a parte teve
ciência inequívoca acerca da multa pelo descumprimento de ordem judicial, tanto que se insurgiu
quanto a ela por meio do presente recurso, de se ter
como suprida a necessidade de intimação pessoal.
Precedente do STJ.
I. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso com base no artigo 557, caput, do
CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Décima Sétima Câmara Cível de Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento
nº 70059409573, Relator Desembargador Liege Puricelli Pires, Julgado em 15/05/2014) (grifou-se).

Nesse ponto, rememora-se que o STJ tem a função precípua de racionalizar a jurisprudência pátria acerca das regras de
direito federal, de modo que não pode aceitar o entendimento
de alguns Tribunais que, diferentemente, vêm aplicando de forma literal o enunciado da Súmula nº 410 do STJ, sob pena de se
violar, sobremaneira, o primado da segurança jurídica, garantia
constitucional dos jurisdicionados.
Com efeito, o próprio STJ e o STF têm entendimentos pacíficos acerca da possibilidade de se mitigar a exigência legal de
intimação pessoal da parte quando, por outros meios, restou
comprovada a certeza de ciência.
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Em primeiro lugar, colacionou-se o entendimento fixado
em algumas decisões do STJ a respeito da aplicação do antigo art.
687, § 5°, do CPC/73, que já previa a necessária intimação pessoal
do devedor acerca de designação de hasta pública para arrematação do imóvel.
Com efeito, para essa colenda Corte Superior, a referida
exigência legal não é absoluta e pode ser relativizada, quando se
comprovar a ciência inequívoca, ou seja, a certeza de ciência do
devedor acerca da data do leilão:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO
DOS DEMANDANTES.
1. É prescindível a intimação pessoal do devedor,
quando o advogado da parte, devidamente intimado, demonstra a ciência inequívoca da data da
hasta pública por manifestação expressa nos autos.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.” (Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag n° 1243290/
PR, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em
23/10/2014, DJe 07/11/2014) (grifou-se).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR. SUPRIMENTO. PREÇO VIL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ.
I – É devida a intimação pessoal do executado para
que se aperfeiçoe a hasta pública. Contudo, se o executado, por intermédio de seu procurador, peticiona nos autos pleiteando a substituição do bem
penhorado e o adiamento da praça, demonstra ter
inequívoco conhecimento do ato, tornando prescindível a sua intimação, porquanto satisfeito o
elemento teleológico do conhecimento inequívoco
da alienação judicial, previsto no artigo 687, § 5º,
do Código de Processo Civil. [...].” (Terceira Turma
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do Superior Tribunal de Justiça, REsp n° 451.021/SP,
Relator Ministro Castro Filho, julgado em 26/10/2004,
DJ 14/03/2005) (grifou-se).

No mesmo sentido, está o entendimento sobre intimação
pessoal dos membros do Ministério Público ou da Defensoria
Pública, em matéria criminal. De acordo com a jurisprudência
fixada pelo E. STF, a intimação pessoal desses órgãos não ocorre
somente com a entrega de mandado judicial ao respectivo membro, podendo se perfazer também por outros meios:
DIREITO INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE.
As balizas normativas instrumentais implicam segurança jurídica, liberdade em sentido maior. Previstas
em textos imperativos, hão de ser respeitadas pelas
partes, escapando ao critério da disposição. INTIMAÇÃO PESSOAL - CONFIGURAÇÃO. Contrapõese à intimação pessoal a intimação ficta, via publicação do ato no jornal oficial, não sendo o mandado
judicial a única forma de implementá-la. [...]. (Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, Habeas
Corpus n° 83255, Relator Ministro Marco Aurélio,
julgado em 05/11/2003, DJ 12/03/2004) (grifou-se).
INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZAÇÃO. Fica caracterizada a intimação pessoal da defensoria pública, a contrapor-se à ficta - resultante da
publicação do ato no Diário da Justiça - quando remetido ao Procurador-Geral ofício veiculando a data
designada para a prática do ato e constando de cópia a
notícia do recebimento. Descabe burocratizar a prática judicial exigindo-se a expedição de mandado e
a intimação específica do defensor que vem patrocinando os interesses do acusado. Enfoque idêntico
adota-se, até mesmo, ante a necessária paridade de armas quanto ao Ministério Público, ou seja, ao Estado
acusador.” (Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n° 75527, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 08/09/1998, DJ 30/10/1998)
(grifou-se).
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Assim, não se mostra racional a aplicação de entendimento distinto ao disposto na Súmula nº 410 do STJ, como, com a devida vênia,
vem sendo equivocadamente adotado em alguns tribunais.
Se, nos casos arrolados, que envolvem direitos de maior relevância, há mitigação do que se entende por intimação pessoal por parte dos
Tribunais Superiores, não existem motivos plausíveis que justifiquem
que, para as hipóteses de exigência de astreintes, aplique-se entendimento diverso.
Com efeito, não se está falando de intimação ou de ciência pessoal por presunção. Não se está falando apenas de indícios de ciência
do executado a gerar uma presunção de ciência inequívoca, mas sim de
existência de verdadeira prova irrefutável de ciência inequívoca da
obrigação imposta e das consequências de seu descumprimento, em
exato cumprimento à orientação jurisprudencial contida na Súmula 410
do STJ.
Ante todo o exposto, entende-se que, comprovada de algum modo
a ciência inequívoca da imposição das astreintes, a exigência constante
na orientação insculpida na Súmula nº 410 do STJ será obedecida.
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2.1. Introdução
Este artigo trata de aspectos pertinentes à Coisa Julgada,
seus limites e o Novo Código de Processo Civil 2015 (NCPC); inicialmente, apresentam-se considerações sobre conceitos e classificações da Coisa Julgada para, posteriormente, discorrer sobre sua
função e seus limites.
2.1.1. Conceito de Coisa Julgada
Conforme amplamente destacado na doutrina nacional, a Coisa
Julgada refere-se à imutabilidade das decisões de mérito, trazendo estabilidade aos conflitos, evitando-se sua perpetuação em
nome da segurança jurídica.
Tamanha é a importância desse instituto processual que a
Coisa Julgada possui previsão na Constituição Federal:
Art. 5º
[...]
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada. [...]

Conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco, “a garantia
constitucional e a disciplina legal da coisa julgada recebem legitimidade política e social da capacidade que têm de conferir segurança às relações jurídicas atingidas pelo efeito da sentença”.
Verifica-se trazer à Coisa Julgada a segurança jurídica necessária para a estabilidade das relações e a manutenção do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, observam Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (2004, p. 863):
a segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do Estado Democrático de Direito. Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível,
realizável, o sistema constitucional brasileiro optou
pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado
na segurança jurídica da coisa julgada material. Des23
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cumprir-se a coisa julgada material é negar o próprio
Estado Democrático de Direito, fundamento da República brasileira.

2.1.1.1. Coisa Julgada formal e material
Classifica-se a Coisa Julgada m Coisa Julgada formal – com
efeitos internos ao processo – e Coisa Julgada material, cujos efeitos são projetados para fora do processo.
Nesse ponto, pode-se conferir a lição de Luiz Guilherme
Marinoni (2015, p. 587):
[...] quando se alude à indiscutibilidade da sentença judicial fora do processo, portanto, em relação a outros
feitos judicias, o campo é o da coisa julgada material,
que aqui realmente importa e constitui verdadeiramente o âmbito em que se afigura mais relevante a coisa
julgada. Já a indiscutibilidade da decisão judicial verificada dentro do processo remete à noção de coisa julgada formal. A coisa julgada formal, assim, é endoprocessual e vincula-se exclusivamente à impossibilidade
de rediscutir o tema decidido dentro do processo em
que a sentença foi prolatada. Já a coisa julgada material é extraprocessual, ou seja, seus efeitos projetam-se
especialmente para fora do processo.

Apresenta-se também o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF):
Processual Civil. Coisa julgada. A coisa julgada é
formal quando não mais se pode discutir no processo
o que se decidiu (Pontes de Miranda). Se a Câmara
julgadora do Tribunal de Justiça já decidira sobre a
liquidação da sentença, em acórdão transitado em julgado, não poderia outra Câmara, no mesmo processo,
voltar a apreciar a mesma questão. Processo conhecido
e provido2.

2 Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, RE n.º 102.381, Relator
Ministro Carlos Madeira, DJ 1.8.1986, p. 12.890.
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2.1.1.2. Inovações do artigo 502 do Novo Código
de Processo Civil
No ordenamento jurídico pátrio, a Coisa Julgada material
está definida no artigo 502 do NCPC como:
denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de
mérito não mais sujeita a recurso (grifou-se).

Ao se analisar o texto trazido no artigo 502 do NCPC, verifica-se constar o termo “autoridade”, em vez de “eficácia”, conforme o Código anterior. Outra diferenciação entre os dois Códigos é a determinação de que não faz Coisa Julgada apenas a
“sentença” não mais objeto de recursos, mas sim a “decisão de
mérito” não mais sujeita a recursos.
(a) Coisa Julgada – qualidade da decisão
Conforme destaca Antônio do Passo Cabral, “o novo CPC incorporou a nomenclatura de Liebman, que foi um dos autores que
evidenciou que os efeitos da sentença são diferentes da ‘autoridade de coisa julgada’ (auctoritas rei iudicatae). A coisa julgada,
para Liebman, seria uma qualidade que se agregava à sentença
de mérito após o esgotamento dos recursos, mas não era criada,
gerada ou produzida pela própria sentença”. (WAMBIER et al.,
2015, p. 1281).
Segue o posicionamento do próprio Liebman a esse respeito:
[...] a autoridade da coisa julgada não é efeito da sentença, como postula a doutrina unânime, mas, sim,
modo de manifestar-se e produzir-se dos efeitos da
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própria sentença, algo que a esses efeitos se ajunta para
qualificá-los e reforçá-los em sentido bem determinado. (LIEBMAN, 1984, p. 40).

Ou seja, para Liebman, e conforme adotado pelo NCPC,
os efeitos da decisão de mérito surgem logo no momento posterior ao seu proferimentos; entretanto, a Coisa Julgada só surgirá
quando não mais for possível se discutir tal decisão por meio de
recursos, o que, por isso, é uma qualidade dela que não se confunde com sua eficácia.
(b) Coisa Julgada – decisão de mérito, e não
apenas sentença
Conforme destacado, em razão das modificações apresentadas pelo NCPC, não é apenas a sentença que faz Coisa Julgada,
mas também todas as decisões que analisam o mérito, mesmo
que parcialmente, como as chamadas “decisões interlocutórias
de mérito”, dispostas no artigo 356 do NCPC:
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados ou
parcela deles:
I – mostrar-se incontroverso;
II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.
§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá
reconhecer a existência de obrigação líquida ou
ilíquida.
§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a
obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda
que haja recurso contra essa interposto.
§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado
da decisão, a execução será definitiva.
§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que
julgar parcialmente o mérito poderão ser processados
em autos suplementares, a requerimento da parte ou a
critério do juiz.
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§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

A esse respeito, segue o entendimento de Eduardo Talamini (2015, p. 809):
o art. 356 do CPC explicita a possibilidade de solução
parcial do mérito, com o prosseguimento do processo
para instrução probatória da outra parcela. O pronunciamento terá natureza de decisão interlocutória, passível de agravo de agravo de instrumento (art. 356, § 5º).
Transitando em julgado essa decisão interlocutória, ela
terá eficácia definitiva (art. 356, § 3º). Em coerência
com tais regras, atribui-se à interlocutória de mérito
transitada em julgado a autoridade de coisa julgada:
o art. 502 alude genericamente a ‘decisão de mérito’, em vez de ‘sentença’. As referências exclusivas à
‘sentença’ nos dispositivos legais seguintes devem ser
compreendidas como abrangentes da decisão interlocutória de mérito.

No mesmo sentido, apresenta Ricardo Alexandre da Silva:
nenhuma dúvida pode haver sobre o caráter definitivo
da decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito. O Código de Processo Civil de 2015 é pródigo em
dispositivos que legitimam essa conclusão. O art. 502,
ao definir coisa julgada, usa a expressão decisão de
mérito não mais sujeita a recurso, sendo complementado pelo art. 503, que assinala que a decisão
que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal. Na mesma
senda, o art. 966 assinala que a decisão de mérito pode
ser rescindida. Todos os dispositivos empregam o termo
decisão. É nítido o contraste com o Código de Processo
Civil de 1973, que, ao tratar da coisa julgada e da ação
rescisória, fazia referência às sentenças (arts. 467, 468 e
485). Isso significa, fora de qualquer dúvida, que a decisão parcial sobre o mérito transitará em julgado se não
for impugnada. (WAMBIER et al., 2015, p. 963).
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Importante destacar que as “decisões interlocutórias de
mérito”, reguladas pelo artigo 356 do NCPC, não se confundem
com as decisões de antecipação de tutela, dispostas no artigo 304
do NCPC.
Com relação à tutela antecipada, o § 6º do artigo 304 do
NCPC é explícito ao determinar que “A decisão que concede a
tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos
efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos
do § 2º deste artigo”.
2.1.1.3. Função/eficácia da Coisa Julgada
Ainda com relação à conceituação da Coisa Julgada, podese verificar, de acordo com a função, conforme doutrinariamente
definido, função positiva, negativa e preclusiva.
A função positiva refere-se à impossibilidade modificação
da decisão de mérito transitada em julgado, que vincula as Partes
do processo. Já a função negativa é a impossibilidade de rediscussão dessa decisão transitada em julgada por qualquer outro
órgão jurisdicional. Segue o entendimento de Cassio Scarpinella
Bueno (2007, p. 387-388):
a função positiva da coisa julgada relaciona-se à noção
de a imutabilidade da decisão transitada em julgado
obrigar, isto é, vincular as partes perante as quais ela
foi proferida. Por sua vez, a função negativa da coisa
julgada captura o instituto como pressuposto processual negativo, isto é, como um fator impeditivo de sua
rediscussão por qualquer órgão jurisdicional ou pelas
próprias partes (v. n. 3.3.2 do Capítulo 3 da Parte III do
vol. 1). Trata-se, não há por que se negar, de uma verdadeira consequência da identificação de sua função
positiva. Para que a função negativa da coisa julgada
seja devidamente desempenhada, é mister que se tenha
presente a teoria da identificação das demandas, isto é,
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saber em que condições duas demandas são idênticas
e, por isso mesmo, em que medida a segunda delas não
pode ser julgada novamente pelo Estado – juiz [...].

Por fim, com relação à função preclusiva da Coisa Julgada,
tem-se que todas as questões que poderiam ter sido anteriormente alegadas não mais poderão ser suscitadas, estando preclusas.
Isso é o que determina o artigo 508 do NCPC:
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nesse ponto, seguem posicionamentos de Luiz Guilherme
Marinoni e de Antonio do Passo Cabral, respectivamente:
por fim, a eficácia preclusiva da coisa julgada
constitui uma proteção à coisa julgada. Uma
vez transitada em julgado a decisão 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
(art. 508).
Isso quer dizer que aquelas alegações – que concernem ao mérito da causa – que poderiam ter
sido alegadas, mas não o foram, não podem ser
invocadas para desestabilização do julgado. [...]
Com maior razão, aquelas questões que foram
alegadas, mas não foram expressamente decididas (e, portanto, não integram os limites objetivos da coisa julgada), também são atingidas pela
eficácia preclusiva da coisa julgada. [...] (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015, p.
593-594).
[...]

A eficácia preclusiva da coisa julgada não diz respeito
ao que foi decidido, isto é, ao que constava da sentença, mas ao que poderia ter sido decidido se tivesse sido
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alegado e debatido. Por esta razão, desde o direito romano, afirma-se que a coisa julgada cobre o deduzido
e o deduzível, a res deducta e a res deducenda. Trata-se
do que vem disposto no art. 508 do novo CPC, uma
reprodução quase literal do art. 474 do CPC de 1973.
Pela eficácia preclusiva, uma vez que se forma coisa
julgada pela decisão, a estabilidade abrange não apenas o que foi apreciado na sentença, mas também todas
as alegações que as partes poderiam ter lançado mas
não o fizeram. O objetivo da regra é evitar a fraude
de reprodução de demandas já debatidas anteriormente
com pequenas diferenças de conteúdo nas alegações,
tentando ‘fugir’ da coisa julgada (STJ, REsp 762-231/
PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.02.2007). (WAMBIER et
al, 2015, p. 1309).

2.2. Limites da Coisa Julgada
A caracterização da Coisa Julgada pode ser feita também,
de acordo com sua abrangência e/ou limites, da seguinte forma:
(i) limites temporais, (ii) limites territoriais, (iii) limites objetivos
e (iv) limites subjetivos.
2.2.1. Limite temporal
O limite temporal da Coisa Julgada é verificado quando os
fatos e o direito que embasaram a decisão transitada em julgado
são modificados após o trânsito em julgado da decisão de mérito. Sendo supervenientes, esses novos fatos ou disposições legais
não se confundem com aqueles já objetos de julgamento e não
têm o condão de alterar o que já foi decidido, a não ser em situações legalmente previstas.
A esse respeito, Sérgio Gilberto Porto:
[...] portanto, parece de lógica irrefutável a circunstância de que a decisão jurisdicional adquire – ordinariamente – a força de caso julgado em razão de
fatos passados (aqueles alegados ou que deveriam ter
sido alegados), e não em torno de fatos futuros, vez
que ensejam, em face da teoria da substanciação, nova
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demanda, pois representam nova causa de pedir. Assim, posta a matéria, emerge a existência dos limites
temporais da coisa julgada, vez que a projeção de sua
incidência também é limitada no tempo dos fatos [...].
(PORTO, 2012, p. 86).

Tal situação é disciplinada pelo artigo 505 do NCPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões
já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de
direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença;
II – nos demais casos previstos em lei.

Verifica-se que, em seu inciso I, o artigo 505 do NCPC destaca que, nas relações “de trato continuado”, modificando-se os
fatos ou o direito, a Parte poderá pedir a revisão da decisão de
mérito proferida. Podem-se citar como exemplos de ações de trato continuado, entre outros, as ações de alimentos e as questões
locatícias referentes ao valor de mercado de imóveis. Cita-se novamente Antonio do Passo Cabral:
[...] o segundo aspecto dos limites temporais da coisa
julgada corresponde aos casos de relações jurídicas
continuativas (ou ‘de trato continuado’, como preferiu a redação do novo CPC), aquelas cuja hipótese de
incidência concerne a fatos ou situação que perduram
no tempo, permitindo, conforme a variação das circunstâncias fáticas, modificações das posições jurídicas internas (ônus, direitos, faculdades) ou ao menos
seu redimensionamento. As sentenças que deliberam
sobre relações continuativas, mesmo quando acobertadas pela coisa julgada, devem deixar algum espaço
para alteração do decisum se novas circunstâncias modificarem a configuração do direito material no futuro. Nestes casos, apesar da coisa julgada, permite-se
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a adaptação do conteúdo da decisão. Estas decisões
ficaram conhecidas como ‘sentenças determinativas’.
(WAMBIER et al, 2015, p. 1299).

No tocante ao inciso II do artigo 505 do NCPC, podem-se
destacar as matérias de ordem pública, que podem ser arguidas e
decididas de ofício pelo juízo a qualquer momento. Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA
DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. A SEGUNDA Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.020.893/PR
(rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe
de 7.5.2009), decidiu que a questão relativa à competência absoluta é de ordem pública e não está sujeita
aos efeitos da preclusão. Assim, se o juízo for absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a
falta de pressuposto processual de validade, podendo
ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas
partes. [...] 3

Outro exemplo que se entende ser adequado ao limite temporal da Coisa Julgada em razão de casos previstos em lei, conforme disciplina o inciso II do artigo 505, refere-se à retirada da
eficácia executiva da sentença proferida com fundamento em lei
declarada inconstitucional pelo STF, conforme artigos 525 e 535
do NCPC.
Tendo em vista a similitude dos artigos, cita-se apenas o
disposto no artigo 525 do NCPC:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, in3 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, REsp n.º 1.331.011, Relator
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 28.8.2012.
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dependentemente de penhora ou nova intimação,
apresente nos próprios autos sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]
III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade
da obrigação;
[...]

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste
artigo, considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em
lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação

ou interpretação da lei ou do ato normativo tido
pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do
Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no
tempo, em atenção à segurança jurídica.
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida
no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da
decisão exequenda.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após
o transito em julgado da decisão exequenda, caberá
ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal.

Tal questão trouxe uma série de dúvidas sobre sua aplicação, como, por exemplo, se as decisões do STF, tanto no controle
difuso quanto no concentrado, poderiam retirar a eficácia executiva das decisões de mérito.
Entretanto, não se pode deixar de destacar o entendimento
de que a inovação trazida pelo NCPC enfraquece sobremaneira o
instituto da Coisa Julgada.
Em primeiro lugar, verifica-se que, de acordo com a redação do supratranscrito § 14 do artigo 525, mesmo com o trânsito
em julgado da sentença exequenda, sua exequibilidade poderá
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ser retirada, uma vez que, sendo julgada inconstitucional a lei em
que tal sentença se baseou e se o julgamento de inconstitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado da sentença, ela poderá
ter sua eficácia confrontada.
Pode-se defender que a Coisa Julgada será mantida, pois
se retirou apenas a eficácia da sentença, não havendo sua modificação. Entretanto, entende-se que tal defesa é mero formalismo,
uma vez que, na prática, a decisão transitada em julgado não surtirá efeitos.
Destaca-se ainda o quanto disposto no também supratranscrito § 15 do artigo 525, o qual determina que, se a decisão
de inconstitucionalidade for “proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será
contado do trânsito em julgado da decisão pelo Supremo Tribunal Federal.”
Verifica-se que o NCPC, nesse ponto, tratou na verdade da
desconsideração da Coisa Julgada. Isso porque, mesmo a ação
tendo transcorrido normalmente, com base nas leis existentes à
sua época, a parte perdedora poderá, após a declaração de inconstitucionalidade da lei, ajuizar ação rescisória, a fim de rediscutir a Coisa Julgada.
Essa decisão de inconstitucionalidade pode ter sido proferida anos após o trânsito em julgado da sentença e, mesmo assim,
será cabível a ação rescisória, retirando-se a segurança jurídica e
violando-se de forma flagrante o preceito da Coisa Julgada.
Segue entendimento de Luiz Guilherme Marinoni a esse
respeito:
[...] se até aqui, porém, o sistema parece razoável (ou,
ao menos, viável), o mesmo não ocorre em relação ao
art. 525, § 15, do CPC. Esse § 15 supõe que a coisa
julgada possa ser desconstituída desde que a de34
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cisão de inconstitucionalidade seja invocada mediante ação rescisória. Acontece que a decisão que
se fundou na lei declarada inconstitucional é uma
decisão legítima. Admitir rescisória, em caso de
decisão de inconstitucionalidade posterior à formação da coisa julgada material, é voltar a confundir
validade da lei com validade do juízo sobre a lei.
É, fundamentalmente, esquecer da garantia constitucional da coisa julgada. O problema não é o meio
processual que se utiliza para obstar a eficácia da decisão que se pautou na lei declarada inconstitucional,
impugnação ou rescisória. O real problema é que não
se pode admitir a retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada, pois isso nada
mais é do que negar autonomia da interpretação judicial em face da lei. [...] (MARINONI; ARENHART;
MITIDIERO, 2015, p. 553).

A fortalecer o argumento destacado, e na contramão do
quanto disposto no mencionado artigo do NCPC, segue julgado
do STF de relatoria do Ministro Celso de Mello:
[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL.
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE
QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO
COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA.
[...] CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO,
AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO
COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 741 DO CPC. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RECONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.
A sentença de mérito transitada em julgado só pode
ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo de35
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cadencial previsto em lei, pois com o exaurimento
de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior
modificação, ainda que o ato sentencial encontre
fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle
abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental
de constitucionalidade.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo
em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada
de eficácia ‘ex tunc’, como sucede com os julgamentos
proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ
87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), detémse ante a autoridade da coisa julgada, que traduz,
nesse contexto, limite insuperável à força retroativa
resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in
abstracto’, da Suprema Corte. [...] Recurso Extraordinário n.º 603023/ PR, Relator Ministro Celso de
Mello, j. 2.6.2010. (grifou-se)

Verifica-se, assim, ser patente a insegurança jurídica trazida pelas inovações destacadas, não se falando em relativização
da coisa julgada material, mas sim em sua desconsideração.
2.2.2. Limite territorial
Trata-se aqui dos limites da eficácia da Coisa Julgada em
razão da jurisdição do órgão prolator da decisão de mérito transitada em julgado. Assim, ocorre a distinção entre a Coisa Julgada
nacional, estrangeira e internacional.
(a) Coisa Julgada nacional
De acordo com o disposto no artigo 16 do NCPC, “a
jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo
o território nacional, conforme as disposições deste Código”.
Para Luiz Guilherme Marinoni, “Como a ‘jurisdição civil é
exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacio36
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nal ‘ (art. 16), a autoridade da coisa julgada de que revestidas suas
decisões vinculam em todo o território nacional. Vale dizer: a coisa julgada do caso concreto existe, vale e é eficaz, para o caso concreto em todo o território nacional.” (MARINONI; ARENHART;
MITIDIERO, 2015, p. 588).
Ocorre discussão com relação ao apontamento destacado
quando se analisa o disposto no artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que
limitou a abrangência das decisões nas ações coletivas à competência territorial do órgão prolator:
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. (grifou-se).

Referido artigo de lei recebeu a redação mantida ainda atualmente – limitando a abrangência da decisão “nos limites da competência territorial do órgão prolator” – por meio da Medida Provisória nº 1.570, de 26 de março de 1997, convertida na Lei nº 9.494,
de 10 de setembro de 1997.
Tal modificação ocorreu na década de 1990, período das
grandes privatizações de empresas e bens públicos no Brasil. Foi
a solução encontrada pelo Poder Executivo para resolver as inúmeras decisões conflitantes existentes no país, em razão das mencionadas privatizações, limitando a abrangência das decisões
contrárias aos seus interesses.
Referida redação sofre inúmeras críticas por ser contrária
aos propósitos da Lei da Ação Civil Pública, além de ir contra dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que, em
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seu artigo 103, inciso I4, estipula o efeito erga omnes da sentença,
que faz Coisa Julgada nas ações coletivas.
Essa questão ainda é controvertida nos tribunais, existindo
precedentes contrários aos limites impostos pelo artigo 16 da Lei
nº 7.347/85 e outros a favor de sua aplicação.
(b) Coisa Julgada estrangeria e coisa Julgada
internacional
Entende-se por Coisa Julgada estrangeria a decisão proferida em jurisdição estrangeira eficaz no Brasil apenas após sua devida homologação pelo STJ, de acordo com o disposto no artigo
960 e seguintes do NCPC.
Destaca-se que a sentença estrangeira, enquanto não homologada, não possui autoridade no Brasil, não induzindo litispendência ou criando Coisa Julgada:
A esse respeito, importante colacionar o entendimento de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
[...] 3. Coisa julgada. Mesmo que a ação já tenha sido
decidida no país estrangeiro, com trânsito em julgado,
a circunstância deve ser ignorada pelo juiz brasileiro,
que deve determinar a continuação do processo de
ação ajuizada no Brasil. Somente depois de homologada pelo STJ (CF 105I i; CPC 483 e 484 – ao contrário da Constituição, estes dois artigos do CPC não
foram modificados, muito embora tenha havido revogação tácita dos mesmos com a reforma constitucional) é que a sentença estrangeira terá eficácia no Brasil.
Caso haja notícia nos autos do processo brasileiro, de

4 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará
coisa julgada:
I - erga omnes, 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, na hipótese do
inciso I do parágrafo único do art. 81.
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que o STJ homologara sentença estrangeira sobre a
mesma lide, o juiz deverá extinguir o processo brasileiro sem julgamento do mérito, reconhecendo a
existência de coisa julgada (CPC 267 V) estrangeira,
caracterizada pelo acórdão do STJ que homologou a
sentença estrangeira. Pode fazê-lo a pedido da parte ou
ex officio (CPC 267 § 3º). (NERY JÚNIOR; NERY,
2006, p. 283, grifou-se).

Já a Coisa Julgada internacional refere-se a decisões de jurisdições internacionais que sejam proferidas por corte instituída
por tratado ou convenção internacional do qual o Brasil seja signatário. Nesses casos, a decisão transitada em julgado será eficaz
no Brasil, não sendo necessária sua homologação.
2.2.3. Limite objetivo
Entende-se por limites objetivos da Coisa Julgada aquilo
que efetivamente se torna imutável na decisão de mérito transitada em julgado, sendo regulados pelos artigos 503 e 504 do NCPC:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da
questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:
I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão
principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo

houver restrições probatórias ou limitações à cognição
que impeçam o aprofundamento da análise da questão
prejudicial.

[...]
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
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II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Inovação trazida pelo artigo 503 do NCPC refere-se à possibilidade de a Coisa Julgada atingir questão prejudicial. Segue
definição de questão prejudicial por Fredie Didier Jr.:
considera-se questão prejudicial aquela cuja solução
dependerá não da possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre outra questão, mas o teor mesmo
desse pronunciamento. A segunda questão depende
da primeira não no seu ser, mas no seu modo de ser.
A questão prejudicial funciona como uma espécie de
placa de trânsito, que determina para onde o motorista
(juiz) deve seguir.
[...]
A questão prejudicial, para o fim do § 1º do art. 503 do
CPC, é a relação jurídica ou a autenticidade/falsidade
de documento que se mostrem prejudiciais à solução
da relação jurídica litigiosa. É, por exemplo, a relação
de filiação, em uma ação de alimentos; é a relação
contratual, em uma cobrança de contrato; é a autenticidade/falsidade da escritura pública, em uma invalidação de registro imobiliário. Questão prejudicial aqui,
é uma questão que poderia ser objeto de uma ação
declaratória (art. 19, I e II, CPC). (DIDIER JÚNIOR;
BRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 546/547).

No mesmo sentido, Ada Pellegrini Grinover deixa claro
que a questão prejudicial deve ser algo que poderia ser objeto de
um processo autônomo, diferentemente de questões meramente
processuais:
[...] questão prejudicial ficou preservada para as questões [...] que não dizem respeito diretamente à relação
jurídica controvertida, mas que poderiam ser, por si só,
objeto de um processo, independente, apresentando40
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se, porém, naquele processo, apenas como ponto duvidoso na discussão da questão principal (GRINOVER,
1972, p. 10 e 23).

Conforme exposto no artigo mencionado, para se fazer
Coisa Julgada na questão prejudicial será necessário: (i) que o julgamento do mérito dependa da questão prejudicial analisada; (ii)
ocorrer prévio e efetivo contraditório, não se aplicando nos casos
de revelia; e (iii) seja o juiz competente para tratar da questão prejudicial.
De acordo com Eduardo Talamini, posta a questão prejudicial em discussão, dando oportunidade do contraditório entre as
partes, poderá ser atingida pela Coisa Julgada. Confira-se:
para que a decisão sobre a questão prejudicial revistase de coisa julgada, é imprescindível que haja possibilidade plena de contraditório prévio a respeito dela.
Vale dizer, não basta o fato de poder-se subsequentemente recorrer da decisão. Há de se permitir o debate
e a instrução probatória sobre a questão, para que só
depois seja decidida.
O contraditório também deve ser efetivo. Tal pressuposto tem de ser devidamente compreendido. É preciso que a questão seja posta no processo e fique claro
para as partes que ela é relevante para a solução da
lide e receberá uma decisão expressa. Cumpre ao juiz
– em respeito aos deveres de debate e prevenção, ínsitos aos princípios do contraditório e da cooperação
(CF, art. 5º, inciso LV; CPC, arts. 6º, 9º e 10) – advertir
as partes quanto a isso. Em princípio, o saneamento
do processo é a ocasião oportuna para tanto (CPC, art.
357). Por um lado, mesmo que o juiz não cumpra esse
dever de advertência, se as partes efetivamente debaterem a questão, está preenchido esse requisito para a
incidência da coisa julgada. Por outro lado, uma vez
posta claramente a existência da questão prejudicial, e
sendo dada às partes a oportunidade de instrução jurídica e probatória, está também preenchido o requisito.
A circunstância de uma ou ambas as partes, uma vez
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devidamente cientes de que a questão prejudicial está
posta, não se dedicar à sua instrução jurídica e fática,
em regra, não obstará que a decisão expressa do juiz
sobre tal questão tenha autoridade de coisa julgada. No
processo civil, vigora o princípio da disponibilidade do
contraditório. (TUCCI et al, 2015, p. 501).

Ademais, o artigo 504 do NCPC é claro ao definir que a
Coisa Julgada não atinge a fundamentação com a qual se chegou
ao resultado da decisão. Referido artigo determina não fazer Coisa Julgada “os motivos, ainda que importantes para determinar
o alcance da parte dispositiva da sentença”, nem “a verdade dos
fatos, estabelecida como fundamento da sentença”.
2.2.4. Limite subjetivo
Por limite subjetivo da Coisa Julgada entende-se aquele
que está sujeito aos efeitos da autoridade e imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado.
O artigo 506 do NCPC determina que “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Referido artigo trouxe duas inovações. No Código anterior,
o artigo 472 determinava que nas causas relativas ao estado de
pessoa, se todos os interessados tivessem sido citados no processo como litisconsortes necessários, a sentença produziria Coisa
Julgada perante terceiros. Essa determinação foi suprimida do
artigo 506 do NCPC.
A segunda inovação refere-se ao fato de que, no Código
anterior, além de não prejudicar, a Coisa Julgada também não
beneficiava terceiros. Porém, por meio do artigo 506, verifica-se
que a Coisa Julgada pode beneficiar terceiros. Ou seja, de acordo
com o artigo 506 do NCPC, a Coisa Julgada só terá autoridade
e imutabilidade entre as Partes do processo, podendo ser usada
por terceiros, caso a decisão com autoridade de Coisa Julgada lhe
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seja benéfica.
Nesse ponto, torna-se importante a definição de terceiro na
relação jurídica. Para BARBOSA MOREIRA, conceitua-se terceiro “por exclusão em confronto com o de parte: é terceiro quem
não seja parte, quer nunca tenha sido, quer haja deixado de sê-lo
em momento anterior àquele em que se profira a decisão” (MOREIRA, 1971, p. 59).
Importante esclarecer que os efeitos da decisão de mérito
podem atingir terceiros juridicamente interessados na resolução
do litígio. Todavia, em respeito aos princípios do acesso à justiça,
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, será possível
a esses terceiros a discussão em outra ação sobre a questão na
qual possuem interesse processual.
Segue decisão do STJ a respeito:
a sentença também produz efeitos em relação a terceiros, no entanto, a imutabilidade do provimento jurisdicional, garantida pela autoridade da coisa julgada, limita-se às partes, sendo facultado ao terceiro discussão
posterior acerca da sentença eventualmente prejudicial
a seu interesse jurídico. A sentença, prolatada em processo do qual o garante não participou, produz efeitos
em relação a este. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 612302/MA. Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJU de 11.9.2005, p. 250.

Importante destacar que os terceiros intervenientes, a partir do momento em que se tornam parte da ação, também são
atingidos pela autoridade da Coisa Julgada. Confere-se a lição de
Eduardo Talamini:
serão abrangidos pela coisa julgada sempre que, mediante a intervenção, assumam a condição de parte.
É o que ocorre com o terceiro na assistência litiscon43
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sorcial, denunciação da lide, chamamento ao processo
e na desconsideração de personalidade jurídica. Não
é o que se dá na assistência simples e na intervenção
do amicus curiae. O assistente simples submete-se às
consequências previstas no art. 123 do CPC, que não
se identificam com a coisa julgada, por serem, sob
certo aspecto, mais extensas (o assistente simples, em
princípio, vincula-se à própria fundamentação da decisão de mérito, isto é, à “justiça da decisão”, e, sob
outro, mais tênues (o assistente simples não fica vinculado à autoridade da sentença se demonstrar a ocorrência das hipóteses dos incisos I e II do art. 123). (TUCCI
et al, 2015, p. 825).

2.3. Conclusão
1. Coisa Julgada é garantia constitucional por trazer estabilidade aos conflitos.
2. Conceituação da Coisa Julgada pode ser analisada de
acordo com diversos aspectos:
• efeito – formal (efeitos internos ao processo) ou material
(efeitos projetados para fora do processo);
• função – positiva (impossibilidade de modificação), negativa (impossibilidade de reapreciação por outro órgão jurisdicional) ou preclusiva (impossibilidade de se alegar qualquer
questão, ainda que não efetivamente suscitada);
• limite – temporal (impossibilidade de ser modificada por
questões fáticas e/ou legais posteriores ao trânsito em julgado,
salvo exceções expressamente previstas em lei); territorial (nacional, estrangeira ou internacional, conforme seu órgão prolator);
objetivo (o que efetivamente se torna imutável na decisão de mérito transitada em julgado) ou subjetivo (quem efetivamente se
sujeita aos efeitos da autoridade e imutabilidade da decisão de
mérito transitada em julgado).
3. O NCPC introduziu inovações e questionamentos sobre
a Coisa Julgada:
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• diferenciação entre efeitos da sentença e autoridade da
Coisa Julgada;
• todas as decisões de mérito fazem coisa julgada, não apenas a sentença (artigo 502);
• possibilidade de abranger questões prejudiciais (artigo
503, §1º);
• não abrangência da fundamentação na qual se baseia a
decisão (artigo 504);
• suprimida a determinação de que, nas causas relativas a
estado de pessoas, todos os litisconsortes necessários citados estariam sujeitos aos efeitos da Coisa Julgada da decisão proferida
(artigo 472 CPC/73 e artigo 506);
• Coisa Julgada pode beneficiar terceiros;
• Coisa Julgada pode ser rescindida se a lei na qual se fundamentou for declarada inconstitucional.
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3.1. Introdução
A jurisdição, que constitui um dos quatro institutos basilares do direito processual civil, consiste na atividade pública de
pacificação de interesses contrapostos, os quais não se restringem
aos das partes do autor e do réu, podendo afetar ou até mesmo
resolver interesses de terceiros estranhos à lide.
A intervenção do terceiro interessado pode decorrer de diversas situações. A presença do terceiro na relação jurídica processual pode ser relevante ao autor, ao réu, ao juiz, ao Ministério
Público e ao próprio terceiro. É necessário que haja interesse jurídico para que ocorra ingresso do terceiro na lide, e suas motivações podem ser as mais variadas, desde as econômicas até as
cognitivas.
As alterações legislativas do Código de Processo Civil
(CPC) de 1973, que deram origem ao NCPC 2015, exigem estudo
descritivo, comparativo e reflexivo, pois o título III, do livro III,
do NCPC 2015 trouxe algumas alterações: (i) manteve as espécies
da assistência, denunciação à lide e chamamento ao processo, (ii)
alterou a oposição para procedimento especial e tutelou a nomeação à autoria, como hipótese de correção da legitimidade passiva,
e (iii) acrescentou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae como formas de intervenção de
terceiros.
Na nova lei processual civil, há outras previsões de intervenção de terceiros, como os embargos de terceiros. No presente
artigo, pretende-se examinar apenas as elencadas no título III, do
livro III, cujas espécies interventivas podem contribuir para uma
prestação jurisdicional mais ampla, célere e qualificada.
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3.2. Relação jurídico-processual
Quando as partes não conseguem resolver um conflito,
procuram a assistência do Poder Judiciário para intermediar ou
decidir a divergência. A lide é definida por Carnelutti
como o “conflito de interesse que pode surgir em caso de resistência efetiva ou em caso de ambas as partes se julgarem com
direito” (apud LACERDA, 2006, p. 63). Resulta de um conflito de
interesses entre duas pessoas, no qual a pretensão de uma enfrenta a resistência de outra.
Segundo COMOGLIO, FERRI e TARUFFO (2005, p. 14), a
resolução do conflito ocorre por meio do órgão institucional. Esses autores dizem que “o critério para esta qualificação, que é a
base do órgão institucional, é representado pelo sistema jurídico
do Estado, que contém normas relativas à criação, características
e regras de funcionamento do órgão institucionalmente nomeado para resolução de conflitos”5, cabendo ao juiz a função de
órgão qualificado na lei que terá tal papel harmonizador.
Os processualistas italianos afirmam que “o juiz, terceiro
imparcial relativamente aos sujeitos que se contrapõem na controvérsia, aplica a norma jurídica substancial por ele tida como
adequada a resolvê-la”6.
Esse conflito frente ao Estado é a própria intermediação do
terceiro, imparcial, na busca da pacificação dos interesses. Como
define Lacerda (2006, p. 63), “a jurisdição, como atividade
5 Il criterio di questa qualificazione, ossia la base della natura istituzionale
dell’organo, è rappresentato dall’ordinamento giuridico dello Stato, il quale contiene norme che attengono alla creazione, caratteri e alle modalità
di funzionamento degli organi istituzionalmente deputati alla soluzione di
conflitti”. (COMOGLIO; FERRI; TARUFFO, 2005, p. 14).
6 Il giudice, terzo imparziale rispetto ai soggetti che si contrappongono
nella insorta “controversia, applica la norma giuridica sostanziale da lui ritenuta adeguata a risolverla. (COMOGLIO; FERRI; TARUFFO, 2005, p. 9
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específica do Poder Judiciário, existe por causa do conflito e para
solucioná-lo”.
A triangulação da solução é ilustrada no diagrama de
Adolf WACH7:

A vinculação juiz-autor-réu dá-se de forma gradual: (a) ao
receber a petição inicial do autor, o Estado-Juiz vincula-se em relação linear ao autor, por força do direito de ação, do exercício de
uma pretensão; (b) ocorrendo a citação válida do réu, a relação
processual completa-se, com seu lado passivo; enfim, juiz e réu.
A lide será solucionada pela jurisdição praticada pelo Estado-Juiz. Essa triangulação é uma relação processual de direito
público, na qual cabe ao Estado-Juiz a função soberana de solucionar os litígios. Portanto, o processo é uma atividade da qual
participam três pessoas: o juiz, o autor e o réu, que formam uma
relação triangular.
Neste artigo, não serão abordados os conflitos próprios da
jurisdição voluntária, pois se concorda com Greco (2003, p. 11 e
17)8, para quem o Estado, nesses casos, exerce papel assistencial, e
7 Sem ignorar a teoria angular de Konrad Hellwig, pois, para o presente
estudo, o foco é a intervenção de terceiro, fazendo primordial reconhecer
que há, além de autor e réu, a atuação do Estado-Juiz.
8 Jurisdição voluntária é uma modalidade de atividade estatal ou judicial
em que o órgão que a exerce tutela assistencialmente interesses particulares, concorrendo com o seu conhecimento ou com a sua vontade para o
nascimento, a validade ou a eficácia de um ato da vida privada, para a for50
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não de solução de litígios.
Lacerda (2006, p. 65) afirma que, “no processo civil, a atividade do juiz circunscreve-se ao que as partes reclamam”. Para
que haja tutela jurisdicional, é imprescindível a formação da relação jurídica processual, mediante os atos mencionados: (a) recebimento da inicial do autor pelo juiz e (b) a citação válida do réu.
A finalidade do ato citatório pessoal é levar ao conhecimento da
parte ré determinada pretensão e criar tal relação jurídica processual triangular. Diz o referido jurista (2006, p. 99):
o juiz ordena a citação do réu para integrar o juízo,
dando-lhe oportunidade de se defender por meio
de contestação. Neste momento, o réu se equipara
inteiramente ao autor porque também pede a definição do direito, justificando sua conduta. Estabelece-se assim o contraditório dentro do processo, e o
juiz, em sua sentença, deve levar em consideração o
libelo do autor e a contestação do réu e resolver todas
as alegações. Temos aí a nova relação jurídica entre o
réu e o Estado, desta vez.

Essa noção básica sobre formação da relação processual é
primordial para o avanço do estudo das formas de intervenção
de terceiros, pois, como dizem Dinamarco e Lopes (2016, p. 48),
os institutos fundamentais do direito processual civil são a jurisdição, a ação, a defesa e o processo. As demais unidades sistemáticas, que integram e dão forma ao direito processual, convergem
mação, o desenvolvimento a documentação ou a extinção de uma relação
jurídica ou para a eficácia de uma situação fática ou jurídica [...] o aspecto
funcional da jurisdição voluntária é, exatamente, ser uma tutela estatal de
interesse privado; ou seja, a autoridade responsável deve desempenhar a
função que a lei lhe atribui em caráter assistencial, ou seja, no interesse dos
sujeitos aos quais se dirige o seu ato, não no interesse do Estado, nem no
intuito de resolver qualquer litígio.
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para essas quatro grandes categorias.
Nesse procedimento, a jurisdição, a ação, a defesa e o processo constituem institutos de concretização das regras fundamentais da Constituição, entre as quais se destacam as dos incisos
XXXV, LIV e LV do art. 5º:
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:
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.

Na relação triangular, estão presentes três institutos: (1) a
ação, como direito a obter um pronunciamento do juiz relativo a
uma pretensão, na medida em que é o juiz quem recebe a inicial;
(2) a defesa, uma vez citado pessoalmente, é facultado ao réu resistir à pretensão do autor e (3) a jurisdição, consistente na atividade pública de pacificar os interesses contrapostos.
O quarto instituto, (4) o processo, é o meio pelo qual haverá composição dos interesses em conflito, mediante atuação
do órgão jurisdicional. O processo constitui o procedimento que
regula essa relação jurídica processual, visando concretizar as garantias constitucionais aludidas. Instaurada a relação processual
triangular – com a citação válida do réu –, ocorre a estabilização
subjetiva da demanda, corolário decorrente do atendimento ao
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procedimento processual e, por sua vez, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Apoiado em tais princípios constitucionais, o CPC prevê as
hipóteses de intervenção de terceiros, segundo o tipo de interesse
jurídico que esse terceiro possuir, regulamentando os fatos que
viabilizam e os procedimentos, que passarão a ser analisados a
seguir.
3.3. Classificação das formas de intervenção
de terceiros pelo critério da iniciativa
Neste artigo, opta-se em abordar as formas de intervenção
de terceiros pela análise da iniciativa por uma questão didática
e de utilidade profissional. No dia a dia forense, buscam-se as
possibilidades de intervenção, segundo seja o papel em que normalmente cada um dos atores encontra-se: advogado de uma das
partes, do terceiro ou no desempenho da magistratura.
Carneiro (1983, p. 49-50) classifica as intervenções como
“casos em que o terceiro intervém espontaneamente” e “casos de
intervenção provocada por uma das partes”. Também faz uma
reclassificação a partir da forma processual de que se reveste a intervenção: (a) casos de intervenção, mediante “inserção” na relação processual existente e (b) casos de intervenção, por meio de
nova ação in simultaneus processus. Como dito, optou-se não só
por dividir segundo a vontade do terceiro, como também subdividir segundo a vontade dos provocadores, por entender de
maior proveito prático aos operadores do direito.
A intervenção de terceiros consiste no ingresso de um sujeito
como parte de um processo existente entre outros sujeitos. O que motiva esse ingresso pode ser a relação que os sujeitos têm entre si
(a parte e o terceiro) e/ou a situação de direito material posta em
juízo. Essa situação pode fazer com que esse terceiro fique sujeito
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a efeitos indiretos sobre sua esfera de direitos9. É imprescindível
analisar a existência de interesse apto desse interventor a legitimar a iniciativa.
A entrada de terceiros pode decorrer da iniciativa do autor, do juiz, do réu, do próprio terceiro ou do ministério público,
como se pode verificar no esquema a seguir.
AUTOR

ASSISTÊNCIA

RÉU

CHAMAMENTO AO PROCESSO

3º

DENUNCIAÇÃO À LIDE

JULGADOR

AMICIUS CURIAE

MINISTÉRIO PÚBLICO

INCID. DESCONSTR. P. JUR.

3.3.1. Intervenções pela iniciativa do autor
A seguir, serão apresentadas considerações sobre denunciação à lide e seus desdobramentos.
(a) Denunciação à lide
Como visto, predominantemente, de acordo com jovens
juristas em relação à denunciação à lide provocada pelo autor,
admitem-se as “intervenções pela iniciativa do autor”. Para eles,
“a intervenção de terceiros é assim caracteriza quando promovida por outrem que não seja o autor, haja vista que a denunciação da lide de iniciativa do autor nada mais é do que a formação
originária de um litisconsórcio eventual, pois o direito em face
9 Neste sentido: DINAMARCO; LOPES, 2016, p. 159.
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do denunciado só pode existir se o denunciante for vencido na
demanda principal”10.
Segundo a definição de Dinamarco e Carrilho Lopes (2016,
p. 162):
a denunciação da lide é uma demanda dependente da
principal proposta por autor ou réu em face de terceiro, na qual se postula um direito de regresso (CPC,
art. 125). O terceiro passará a ser réu nessa demanda
subsidiária e ao mesmo tempo figurará como litisconsorte do denunciante na demanda principal (CPC, arts.
127 e 128). [...] Dada a relação de dependência entre
a demanda principal e a subsidiária, se o denunciante
sagrar-se vencedor na principal, o mérito da subsidiária não será apreciado, pois carecerá o denunciante de
interesse em seu julgamento (CPC, art. 129).

Essa denunciação da lide para buscar o direito de regresso
era obrigatória no CPC 1973 em três situações:
i. nos casos de evicção;
ii. nos casos de posse direta exercida pelo réu em nome
alheio ou havendo possuidor indireto;
iii. havendo obrigação de indenização do prejuízo do sucumbente pelo terceiro, determinada por lei ou contrato.
Tal obrigatoriedade foi eliminada no NCPC 2015 porque a
denunciação tangencia a economia processual, permitindo que
o terceiro seja trazido para o processo na oportunidade em que
a controvérsia é levada a juízo. Logo, se há proveito de uma circunstância temporal, não tem cabimento ceifar da parte denun10 Neste sentido: TUCCI, J. R. C. et al. 2015. p. 213.
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ciante um direito seu que possa ser exercido posteriormente em
face de terceiro. No § 1º do art. 125, afirma-se que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação for
indeferida, não for promovida ou não permitida.
O § 1º do art. 125 do NCPC 2015 limitou a uma denunciação, pondo fim às sucessivas denunciações permitidas pelo instituto do CPC 1973.
Os prazos para a citação do denunciado foram ampliados
pela aplicação do art. 131 combinado com o 126, ambos do NCPC
2015. O prazo será de 30 dias se o denunciado residir na mesma
comarca e de dois meses se em outra. O não cumprimento do
prazo tornará a denunciação sem efeito, exceto se o atraso for imputável ao órgão judiciário ou ao próprio denunciado.
O art. 127 do NCPC 2015 trata, especificamente, da denúncia pelo autor, como ocorria no art. 74 do CPC 1973, no qual era
determinado que o terceiro teria a posição de litisconsorte do autor.
Cumpre ressalvar a raridade de situações nas quais o autor, na petição inicial, ou antes, de citar o réu, pudesse ter relação
jurídica de direito material com o terceiro, que o fizesse denunciá-lo (CARNEIRO, 1983, p. 72-73).
Deve-se destacar que, mantida a previsão legal no NCPC
2015, houve a mudança do verbo “assumirá” para “poderá assumir”, abrindo-se as seguintes possibilidades ao denunciado: aceitar ou recusar. De acordo com Amaral (2015, p. 199), dependendo
do comportamento escolhido, a atuação e os reflexos desse terceiro serão típicos de assistente, e não de litisconsorte11. Contu11 O denunciado poderá aceitar a denunciação e somar-se ao autor em sua
postulação contra o réu. A posição do denunciado continuará sendo a de
mero assistente simples do autor, como sustentava a doutrina, e não de litisconsorte, muito embora a ele sejam aplicadas as regras processuais pertinentes ao litisconsórcio, como o prazo em dobro de que trata o art.299. [...]
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do, em exemplo trazido por Pontes de Miranda (1995, p. 154),
fica claro o legítimo interesse do denunciado em buscar direito
próprio, ainda que ao lado do autor, tanto que a lei lhe permite
emendar a inicial do denunciante. Veja-se:
se A alugou a casa ou o apartamento a B, B sublocou-o
a C e C a D, no contrato, permitia-se que o locatário
B procedesse a alterações nas peças ou nas pinturas,
tendo de ser ciente o proprietário, sob pena de ficar
extinta a locação, e nos contratos de sublocação disseram o mesmo. O proprietário, A, move ação contra D
para haver a posse imediata, mas D litisdenuncia C, C
litisdenuncia B. Alguém fez as reformas, sem ter tido
conhecimento o proprietário. A denunciação da lide é
obrigatória (art. 70), de modo que cada locatário não
exerceu apenas direito de litisdenunciar, cumpriu o seu
dever. Diante do que se lê no art. 70, não se pode reduzir a posição dos litisdenunciados sucessivos a simples
assistente. São litisconsortes e, em virtude do art. 70
(“a denunciação da lide é obrigatória:...”), litisconsortes necessários (art. 47). Se o litisdenunciado comparece, assume a posição de litisconsorte do denunciante/autor; se feita a denunciação pelo réu, tem-se
de atender ao art. 75. No exemplo que demos acima,
pode C ou D litisdenunciado, comparecendo, assumir
a posição de litisconsorte do autor e pode aditar à petição inicial, caso em que se tem de citar o réu.

Esse exemplo de Pontes de Miranda (1995), pautado no
CPC 1973, permanece útil (apesar da denunciação não ser mais
obrigatória e serem vedadas as denunciações sucessivas), uma
Poderá o denunciado recusar a denunciação e, ainda assim, por ter interesse
em que o autor-denunciante saia vencedor na demanda, assumir a posição
de assistente deste, posição essa a que o Código erroneamente intitula de
litisconsórcio. [...] Por fim, poderá o denunciado recusar a denunciação e
contestar a demanda de regresso, deixando de associar-se ao autor em sua
demanda contra o réu. Nesta hipótese, o denunciado será apenas réu na
demanda de regresso, e não assistente do autor (AMARAL, 2015, p. 199).
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vez que os direitos outorgados ao denunciado são mais amplos
do que os do mero assistente, podendo o denunciado emendar o
pedido do denunciante, como consta no art. 127 do NCPC 2015, à
semelhança do art. 74 do CPC 1973.
No caso da assistência, diz Carneiro (1983, p. 95), “a qualquer assistente – simples ou litisconsorcial – é defeso dispor do
objeto do processo, nem mesmo para ampliá-lo por reconvenção
ou ação declaratória incidental”.
A diferença entre os institutos da denunciação e da assistência é crucial, pois demonstra que o litisdenunciado exerce verdadeira posição de litisconsorte do denunciante12.
Bueno (2016, p. 172) é um dos autores que, também, afirma
aproximar-se o denunciado da função de assistente. Ele alterou
seu posicionamento ao considerar o denunciado litisconsorte do
denunciante, sustentando que a lei, nesse caso, “forja” a situação
de legitimação extraordinária. Em sua opinião, isso permite que
o denunciado aja “como litisconsorte, tutelando direito alheio (do
denunciante) em seu próprio nome (do denunciado)”.

12 Litisdenunciação pelo autor. Para a entrada do litisdenunciado pelo autor no processo e na ação (processual), a solução que deu o legislador de
1973 foi mais radical e mais precisa: o litisdenunciado faz-se litisconsorte;
de modo nenhum assume a posição de autor com exclusão do litisdenunciante; litisconsorcia..se; recebe o processo iniciado e pode fazer aditamentos à petição. e tem de ser citado o réu, para que saiba o que aconteceu. Não
há, aí, qualquer elemento de simples assistência. Litisdenunciante e litisdenunciado estão a litigar. Se dois ou mais litisdenunciados, conjuntos ou
sucessivos, o tratamento de todos é igual como litisconsortes que são. Nas
relações com a parte adversa, atuam como litigantes distintos, de modo que
os atos e as omissões de um não prejudicam o outro ou os outros. Qualquer
deles pode incoar o processo e todos têm de ser intimados dos atos processuais de que haja intimação. (PONTES DE MIRANDA, 1995, p. 154-155).
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(b) Amicus Curiae
O art. 138 do NCPC/201513 elucida as situações de cabimento da
intervenção do amicus curiae: dependendo (i) da relevância da
matéria, (ii) da especificidade do tema objeto da demanda ou (iii)
da repercussão social da controvérsia. O terceiro – amicus curiae –
deve ter interesse na tese jurídica discutida no processo, para que
a discussão seja mais completa com a participação desse interventor. Ele serve para qualificar a tese jurídica debatida, auxiliando
com elementos técnicos que sobejam os fatos discutidos especificamente nos autos. Isso é o que o diferencia da atuação do perito
judicial. Mais qualificada ficará a decisão judicial, contribuindo a
intervenção para o aprimoramento da tutela jurisdicional.
O amicus curiae pode ser pessoa natural ou jurídica, órgão
ou entidade especializada, com representatividade adequada. Ele
não deve ter interesse jurídico naquela lide, mas estar interessado na tese jurídica, inclusive, que seja vencedora. E nem poderia
ser diferente. É natural que a pessoa faça escolhas segundo seja
seu desenvolvimento intelectual14. Por essa razão, as associações
13 Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das
partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competê
cia nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de e
bargos de declaração e a hipótese do § 3o.
§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a inte
venção, definir os poderes do amicus curiae.
§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de
resolução de demandas repetitivas.
14 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.510 no STF ajuizada pela
Procuradoria Geral da República contra parte da Lei de Biossegurança (Lei
nº 11.105/05) que questionava a validade de pesquisas com células-tronco
embrionárias, o Movitae — Movimento em Prol da Vida foi aceito como
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ou categorias profissionais e outros órgãos de representatividade
social podem intervir como um profissional com notável conhecimento e/ou experiência sobre determinada matéria.
A decisão judicial que admitir o amicus curiae será irrecorrível; entretanto, a decisão que inadmitir é passível de agravo de
instrumento, como se verá mais adiante. Quando intimada, a
pessoa terá 15 dias para se manifestar, podendo essa intervenção
ocorrer em qualquer fase do processo.
Os poderes do amicus curiae serão definidos pelo julgador
na decisão de (in)deferimento da intervenção; entretanto, a própria lei restringe sua atuação, vedando-lhe a interposição de recursos. Há suas exceções: a lei permite embargos de declaração
e recurso da decisão, que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
Esse terceiro sempre terá o papel de terceiro, nada pedindo
para si e jamais se tornando litisconsorte de alguma das partes,
como ocorre na denunciação à lide. Seus requerimentos devem
restringir-se a atos judiciais, na amplitude delimitada pelo julgador.
(c) Incidente de desconstituição da personalidade jurídica
O autor da ação poderá requerer a intervenção de terceiro,
mediante a instauração de incidente de desconstituição da personalidade jurídica. O terceiro somente ingressará na lide mediante
incidente previsto no art. 795, § 4º e regulado pelos arts. 133 a 137
do NCPC 2015. A obrigatoriedade de observância do procediamicus curiae. O Movitae considerava que as pesquisas ofereciam uma
perspectiva real de futuro tratamento para doenças graves de milhões de
pessoas. Indubitavelmente, tinha um posicionamento favorável à possibilidade de prosseguimento das pesquisas, para o que era imprescindível fosse
considerada constitucional a lei federal.
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mento é, inclusive, afeita ao procedimento dos juizados especiais,
como estabelecido no art. 1.062 do CPC. A ausência dessa previsão incidental no CPC 1973 e na Lei dos Juizados Especiais, Lei nº
9.099/95, culminava em verdadeira confusão pretoriana.
As hipóteses de cabimento não estão previstas na lei processual, mas na lei que prevê o direito material, conforme os arts.
133, § 1º e 134, § 4º15 do NCPC/2015. O art. 50 do CC, o art. 28
do CDC, o art. 4º da Lei nº 9.605/1988 (Lei de responsabilidade
penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais) e o art. 34 da Lei
nº 12.529/2011 (que regula o sistema brasileiro de defesa da concorrência) elencam os casos em que é viável a desconstituição em
relações jurídicas16. Logo, as possibilidades de cabimento são tuteladas por aquelas leis específicas, ao passo que o procedimento
é previsto no NCPC 2015.
O incidente pode ser utilizado para a desconsideração (i)
direta e a (ii) inversa. A desconsideração direta consiste na desconstituição da personalidade jurídica de pessoa jurídica para
15 O § 4º do art.134 (§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica) parece conduzir à mesma ideia de interpretação constante no
art. 133, § 1º (§1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
observará os pressupostos previstos em lei). Afinal, se a parte deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos, é evidente a observância e
deferimento no caso de preenchimento do suporte fático.
16 Para a desconstituição da personalidade jurídica, o Código Civil exige
a (i) insolvência do devedor e (ii) a comprovação da ocorrência do desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial, ou seja, deverão ser preenchidos
cumulativamente. É a denominada “Teoria Maior da Desconsideração”. Já
o CDC e a Lei nº. 9.605/1988 filiam-se à “Teoria Menor da Desconsideração”, que permite a aplicação do instituto mediante simples comprovação do estado de insolvência (art.28 do CDC) ou quando a pessoa jurídica
for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
(art.28, § 5º do CDC) ou for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente (art.4º da Lei nº 9.605/1988). A responsabilidade aqui é objetiva, não se perquirindo qualquer comportamento
doloso ou culposo.
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responsabilizar seus sócios. A segunda responsabiliza a pessoa
jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais, que a dirigem
ou a compõem.
Na prática jurídica, faz-se necessário questionar se o incidente pode ser utilizado na busca da responsabilidade de outra
empresa que integre o grupo econômico17. Como o incidente é apenas o meio pelo qual a parte buscará a responsabilidade, ele se
mostra adequado para a discussão da extensão da responsabilidade, debate regido pelas leis que tratam do direito material. O
incidente, como procedimento, poderá viabilizar o direito subjetivo do credor e garantir a defesa do terceiro, seja pessoa física ou
jurídica, cumprindo os princípios constitucionais dos incisos LIV
e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
O incidente é cabível em qualquer fase do processo, inclu17 No âmbito da Lei n. 12.529/2011 (Lei que regula o sistema brasileiro
de defesa da concorrência), o art.33 disciplina expressamente: “ Art. 33.
Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes
de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas
praticar infração à ordem econômica”. Afora tal regramento específico, a
jurisprudência há muito tempo interpreta o cabimento da desconsideração
em diversas áreas do direito, primando pelo princípio da responsabilidade
patrimonial. Neste sentido, “[...] 2. Tratando-se de formação de grupo econômico com claro intuito de descumprir obrigações da primeira empresa
executada mediante fraude e abuso de direito, aplica-se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens das outras componentes do grupo econômico e dos sócios gerentes das empresas (REsp
767.021-RJ, r. José Delgado, 1ª Turma/STJ). 3. A confusão patrimonial
existente entre empresas com unicidade de gestão/comando cujos sócios
são de um mesmo grupo familiar autoriza a desconsideração da personalidade jurídica por configurar abuso de personalidade, ainda mais quando
uma dessas, que se encontrava endividada, é extinta sem saldar suas dívidas e as demais continuam a explorar a mesma atividade empresarial.
4. Configurada a sucessão empresarial pela continuidade das atividades
da sociedade executada, extinta irregularmente, pelo sócio (CTN, art. 132,
parágrafo único). [...] TRF 1ª Região, AI 0032675-60.2014.4.01.0000, julg.
14/11/2014 .
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sive na recursal, no cumprimento de sentença ou na execução de
título extrajudicial, e sua interposição suspenderá o andamento
do processo principal. O NCPC 2015 prevê, inclusive, a viabilidade de pedido na própria inicial, não ocorrendo, nesse caso, a aludida suspensão. Aliás, Bueno (2016, p. 178) critica a dispensa da
atribuição de efeito suspensivo, porque havendo pedido na própria inicial, ele deixa de ser terceiro, figurando como verdadeiro
litisconsorte. Nesse caso, é possível que o pedido seja apreciado
quando do julgamento da causa18 e terá consequências acerca da
espécie de recurso cabível. Se o incidente, manejado com a inicial,
for julgado na sentença, o recurso cabível será necessariamente a
apelação.
A denominação “incidente de desconstituição da personalidade jurídica” pode dar a ideia de ser necessária sua instauração em autos apartados. Contudo, a intenção do NCPC 2015 é
trazer para o bojo do próprio processo toda a discussão. Logo,
o incidente dá-se nos próprios autos. Contudo, Zoch Rodrigues
(2015, p. 145) não descarta a possibilidade de “o juiz deliberar
pela autuação apartada, se assim recomendar a organização do
incidente ou se houver justificativa para que o processo prossiga
no trato das questões principais, sobretudo, se existirem outros
pedidos, eventualmente cumulados, que não se relacionem com
o tema incidental”.
O terceiro será citado e terá o prazo de 15 dias para a manifestação e o apontamento de provas.
Bueno (2016) cogita a possibilidade de concessão de tutela
provisória de urgência (art. 300), caso o tempo necessário à efetivação da citação possa acarretar prejuízo à efetividade da tutela. Isto se dá por conta da previsão de efeito suspensivo (exceto
18 Neste sentido: DINAMARCO; LOPES. 2016, p. 163.
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quando for postulado na inicial).
Finalmente, o art. 137 do NCPC 2015 disciplinou os efeitos
da decisão acolhedora do incidente. Eventual alienação ou a oneração de bem do terceiro será válida; contudo, ineficaz em relação
ao credor. Esse mesmo tratamento já havia sido consagrado pela
doutrina e pela jurisprudência nos casos de fraude à execução.
O art. 789 do CPC/201519 repete o princípio da responsabilidade patrimonial do CPC 1973, reforçado pelo art. 790, inc.
VII, que faz expressa menção ao incidente: Art. 790. São sujeitos à
execução os bens: [...] VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.
Como o incidente pode ser interposto em qualquer fase,
resta saber quando se configura a fraude à execução. A resposta
está no art. 792, § 3º do NCPC 2015: “§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se
a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”.
Das normas mencionadas, decorre uma situação pragmática periclitante. A Lei nº 13.097, de janeiro de 2015, positivou o que
a doutrina vem denominando “princípio da concentração dos
atos registrais”. Diz o art. 54 dessa lei:
Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim
constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre
imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes
informações:
I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias;
II - averbação, por solicitação do interessado, de cons-

19 Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
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trição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou
de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se
nos termos previstos do art. 615-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil;
III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e
IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário
à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações
jurídicas não constantes da matrícula no Registro de
Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de
boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129
e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as
hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que
independam de registro de título de imóvel.

Não se identifica o incidente de desconstituição da personalidade jurídica em qualquer das situações previstas pelo legislador nos incisos I a IV. Porém, se for instaurado esse incidente
durante a fase de processo de conhecimento e julgado procedente, os efeitos jurídicos retroagem à data da citação do terceiro, de
acordo com o §3º do art. 792 combinado com o art. 137, ambos do
NCPC 2015.
A Lei nº 13.097 busca elidir a prática burocrática para que
haja maior fluxo e segurança nas transações imobiliárias. Contudo, face à ausência de previsão no incidente nos incisos apresentados, verifica-se que a consulta ao ofício imobiliário poderá
ser inócua, pois o incidente não constará na matrícula do imóvel.
Consequentemente, a obtenção da certidão junto ao registro de
imóveis não dará ao adquirente de um bem imóvel a segurança
que almeja. Assim, o adquirente deverá se acautelar e obter as
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certidões forenses.
Resta à doutrina fazer interpretações legais que busquem
assegurar os negócios. Uma das soluções possíveis é permitir ao
requerente do incidente de desconstituição da personalidade jurídica a averbação desse incidente, com base no inciso IV do art. 54.
O §3º do art. 792 do CPC atribui efeito de ineficácia à alienação praticada pelo terceiro. Esse efeito jurídico em nada se relaciona com insolvência do terceiro, mas, sim, com a insolvência
do réu/executado. A insolvência é requisito do inciso IV do art.
54 que viabiliza a averbação. Porém essa averbação, para fins do
incidente aqui tratado, deve ser do bem do terceiro, que sofrerá
os efeitos do §3º do art. 792 do CPC. Portanto, seria necessário
fazer uma interpretação teleológica para se consentir a averbação
do pedido de incidente à luz do inciso IV do art. 54, contando, obviamente, com a lógica razoável do registrador, para atingir o objetivo: proporcionar segurança jurídica aos negócios imobiliários.
3.3.2. Intervenções pela iniciativa do réu
(a) Denunciação da lide
As linhas gerais acerca da denunciação foram traçadas anteriormente.
No que tange à denunciação pela iniciativa do réu, o antigo
art. 70 do CPC 1973 previa a denunciação da lide o possuidor direto fosse demandado judicialmente, devendo denunciar o proprietário ou possuidor indireto. Esta hipótese “ii” foi suprimida.
Nos casos em que o autor move reintegração de posse contra o
possuidor direto, o proprietário ou possuidor indireto (terceiros)
sofrerão efeitos reflexos da sentença de procedência; todavia, tal
supressão não deixa eventual situação fática ao léu. Apossado o
autor no imóvel mediante cumprimento do mandado de reinte66
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gração de posse, nada impede, contudo, que o proprietário ou
possuidor mova ação para reaver a posse do autor nela imitido,
na medida em que o art. 506 continua a prever que “A sentença
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, como diz Guilherme Rizzo Amaral (2015, p. 196).
Logo, ele poderá exercer direito próprio em face do autor, caso
ele ganhe.
A denunciação do art. 125 do NCPC/2015 pode ser praticada por ambas as partes litigantes, sendo que o art. 128 trata de
quando ela é exercida pelo réu.
No CPC 1973, eram três as situações decorrentes da denunciação pelo réu:
i. aceitação e contestação pelo denunciado, passando o denunciado a ser litisconsorte do réu;
ii. revelia do denunciado ou “negativa da qualidade atribuída”, cumprindo ao denunciante prosseguir na defesa;
iii. confissão dos fatos alegados pelo autor, podendo o denunciante prosseguir a defesa.
No NCPC 2015, a primeira previsão (i) mantém-se idêntica, reforçando o entendimento de que ocorre verdadeiro litisconsórcio entre o denunciante e o denunciado.
Na segunda (ii), ocorrendo revelia do terceiro-denunciado, o réu-denunciante não é obrigado a dar prosseguimento da
demanda principal, podendo sua atuação restringir-se à ação regressiva. Tratando-se de regra processual geral, o CPC/2015 acabou, como consequência, por revogar o §único do art. 456. Dessa
maneira, a regra geral passou a valer para todos os casos de denunciação.
Na terceira (iii), se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na demanda principal, o denunciante pode, além
de prosseguir sua defesa, aderir à confissão, prosseguindo ape67

Formas de Intervenção de Terceiros no Código de Processo Civil 2015

nas com a ação regressiva.
A redação do § único do art. 128 do CPC põe uma pá de
cal em acalorada discussão que já havia sido apaziguada pelo
STJ20, relativa à responsabilidade da seguradora-denunciada nas
ações movidas pelo acidentado em face do segurado. O NCPC
2015 autoriza que, julgada procedente a demanda principal, o
autor requeira o cumprimento de sentença também em face do
denunciado, em solidariedade, nos limites da condenação deste
na ação regressiva. Essa positivação, salvo melhor juízo, solapa
as discussões sobre a natureza dessa espécie de intervenção, pois
na denunciação à lide promovida pelo réu também há quem sustente tratar-se de assistência, e não litisconsórcio. Logo, o § único
do art. 128 do CPC permite que, mesmo não tendo o denunciado
relação material direta com o autor da ação, entre eles estabeleçase uma relação processual direta na fase de cumprimento de sentença. O denunciado forma verdadeiro litisconsórcio junto com o
denunciante em relação ao autor.
Dizem Dinamarco e Carrilho Lopes (2016, p. 162):
em tese, julgada procedente a denunciação feita pelo
réu deveria ser imposta a condenação do denunciado
exclusivamente em favor do denunciante. No entanto,
por razões de ordem prática, impõe a lei que essa condenação também beneficie o autor da demanda principal, de modo a que o réu e o denunciado respondam
solidariamente pelo cumprimento da obrigação (CPC,
art. 128, par.).

20 Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice. (2ª Seção, REsp no 925.130/ SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, unânime, j. 8/2/2012, DJe 20/4/2012).
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(b) Chamamento ao processo
O chamamento ao processo funda-se no pedido do réu
para que outro devedor solidário integre o polo passivo da relação processual. Portanto, não se trata de regresso, mas do instituto da solidariedade, disciplinado no art. 275 do CC 2002. Neste,
há a faculdade do credor demandar apenas um dos devedores
solidários. Consequentemente, o devedor demandado poderá
chamar ao processo os demais devedores solidários. Como consequência, tem-se verdadeira inserção do(s) terceiro(s) do polo
passivo, formando-se um litisconsórcio passivo entre réu e terceiro (chamante e chamado).
Os ajustes do NCPC 2015 foram redacionais, como se depreende dos art. 130 a 132, em correspondência aos 77 a 80 do
CPC 1973.
No art. 130, mantiveram-se as três hipóteses de chamamento:
(i) do afiançado, quando o fiador for demandado;
(ii) dos demais fiadores, quando acionado somente um;
(iii) dos demais devedores solidários, quando acionado
um ou alguns deles.
As alterações legislativas foram pouco relevantes. Basicamente, afetaram os prazos legais. No art. 131 do NCPC 2015, o
réu terá 30 dias a partir da contestação para promover a citação
do terceiro (chamado), se residir na mesma comarca, ou dois meses, se em outra comarca. O efeito de eventual inércia é a ineficácia do chamamento.
Julgada procedente a ação do autor em face do chamante e
do chamado, o que pagar a dívida (cumprir a obrigação) terá título executivo em face do devedor principal ou dos codevedores,
como diz o art. 132 do NCPC 2015 em reprodução do art. 80 do
CPC 1973.
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O NCPC 2015, visando aprimorar a técnica processual,
poderia ter aprofundado os estudos acerca do chamamento e
ter deslocado esse instituto para outro capítulo, pois o “terceiro,
desde logo, tem legitimidade passiva ad causam para figurar no
polo passivo”. Assim como a nomeação à autoria foi tratada, agora, como uma correção do polo passivo, o chamamento poderia
ser tratado como uma ampliação do polo passivo. Logo, pode-se
questionar a mantença do chamamento como forma de intervenção de terceiros no NCPC 2015.
(c) Amicus Curiae
Reporta-se ao que foi já foi abordado.
3.3.3. Intervenções pela iniciativa do julgador
(a) Incidente de desconstituição da personalidade jurídica
O art. 28 do CDC é claro ao atribuir ao magistrado tal viés
judicial. As considerações mais detalhadas sobre o instituto já foram apresentadas.
(b) Amicus Curiae
Essa modalidade de intervenção já foi abordada anteriormente.
Quanto à iniciativa da provocação, o que gera sua legitimidade pelo julgador é a visão de que o juiz não é um mero destinatário de alegações e provas, tampouco mero espectador na
relação triangular apresentada. Os limites dos poderes decisórios
exercidos pelo juiz não lhe retiram o poder, quiçá o dever, de participar do processo civil com o objetivo de prestar a jurisdição.
Aliás, o princípio da demanda insculpido no art. 2º do NCPC
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2015 (correspondente aos arts. 2º e 262 do CPC 1973) reforça essa
participação ao dizer “o processo começa por iniciativa da parte e
se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em
lei” (DINAMARCO; LOPES, 2016, p. 49).
Dinamarco e Carrilho Lopes (2016, p. 61), com relação ao
princípio do contraditório, afirmam que, além de constituir um
direito das partes, constitui um dever do juiz, pois “é do passado
a afirmação do contraditório exclusivamente como abertura para
as partes, desconsiderada a participação do juiz”.
Dessa forma, o NCPC 2015 consolida maior atuação do julgador com o objetivo de resolver e de pacificar. Com tal intuito, o
julgador pode convidar um terceiro, visando acrescentar novos
argumentos que contribuam para a solução do problema. Daí a
expressão amicus curiae, que significa “amigo da corte”.
A previsão normativa do amicus curiae já constava no sistema processual. O § 4º do art. 543-C21 foi introduzido no CPC 1973
pela Lei nº 11.672/2008, admitindo a atuação de terceiro para influenciar na decisão. Aliás, tal forma de intervenção já havia sido
admitida pelos Tribunais Superiores.
3.3.4. Intervenções pela iniciativa do terceiro
(a) Assistência
A assistência permanece em idêntica formulação à estabelecida no CPC 1973. Ela pode ser utilizada quando o terceiro tiver
interesse jurídico para que a sentença seja favorável a uma parte.
A assistência pode ser instaurada em qualquer procedimento e
21 § 4o O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando a relevância da matéria, poderá admitir
manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia.
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grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 119 do NCPC 2015,
em correspondência com o vetusto art. 50.
O pedido de assistência pode ser rejeitado quando o juiz
não identificar interesse jurídico, conforme art. 120 do NCPC
2015. Guilherme Rizzo Amaral (2015, p. 192) alerta que o termo
liminar não significa o momento processual (necessariamente, em
caráter liminar), mas quando o juiz verificar ausência dos pressupostos processuais para o deferimento do pedido, notadamente
a falta de interesse jurídico. Quando não rejeitada a assistência,
as partes serão intimadas e deverão manifestar-se no prazo de
15 dias, sob pena de seu deferimento. Qualquer uma das partes
pode impugnar o pedido de suspensão: o pretenso assistido e a
parte ex adversa, se entenderem que inexiste interesse jurídico.
Face à impugnação, o juiz decidirá o incidente sem a suspensão
do processo. Quaisquer outros atos relativos à demanda principal poderão ser praticados na pendência deste incidente, como
determinações de citações, análise de liminar, etc.
(a.1) Assistência simples
O instituto da assistência simples permaneceu incólume:
aplica-se quando o assistente apenas auxilia o assistido na defesa
de seu direito. A posição de direito material do assistente é diversa da posição que o assistido tem com a outra parte. O direito do
assistente pode restar prejudicado com a contenda judicial porque seu direito material é distinto do das partes litigantes; por
isso, sua atuação no processo fica condicionada à vontade do assistido, não podendo contrariar interesses dele, que é o verdadeiro detentor do direito material posto em juízo.
O assistente poderá exercer os mesmos poderes do assistido e se sujeitará à sucumbência. Pode, igualmente, contestar, participar ativamente das audiências, arrolar testemunhas, etc.
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A assistência não obsta que o assistido reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o
qual se funda a ação ou transija sobre os direitos controvertidos,
pois o assistente é um coadjuvante do assistido. A disposição do
direito material é própria do assistido, não podendo ser impedida pelo assistente. Se o assistido for revel ou omisso, o assistente
será seu substituto processual, atuando como se fosse parte.
Quanto aos efeitos, uma vez julgada a ação, o assistente
não poderá discutir a justiça da decisão, exceto se provar que (i)
foi impedido de produzir provas capazes de influir na sentença
em razão do estado em que recebeu o processo ou pelas declarações ou atos do assistido; ou (ii) desconhecia a existência de alegações ou provas das quais o assistido não se valeu por dolo ou
por culpa.
A assistência simples também não teve substanciais alterações entre os CPC. Houve o acréscimo do adjetivo “simples”
ao termo “assistência”. Do art. 52 do CPC 1973 para o art. 121 do
NCPC 2015, alterou-se a impropriedade da designação de “gestor de negócios”, que passou a denominar-se “substituto processual”. Do art. 53 do CPC 1973 para o art. 122 do CPC 2015, houve
a inclusão da possibilidade de a parte assistida reconhecer o direito
sobre o qual se funda a ação, subtraindo a previsão de fim da intervenção, corolário lógico do fim da ação. Do art. 55 do CPC 1973
para o art. 123 do NCPC 2015, não houve qualquer inovação.
Finalmente, o que foi dito para o amicus curiae vale para
a assistência simples: o terceiro sempre terá o papel de terceiro,
nada pedindo para si e jamais se tornando litisconsorte de alguma das partes. Isso resulta do fato de ele defender o direito alheio
(do assistido) em nome próprio.
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(a.2) Assistência litisconsorcial
Essa modalidade continua prevista no NCPC 2015, no art.
124. Consequentemente, o conceito permanece o mesmo. Uma
das maiores autoridades sobre essa matéria, Cândido Rangel Dinamarco (1994, p. 50), refere-se ao terceiro da seguinte forma:
o pressuposto de sua legitimidade a intervir consiste,
segundo o art. 54 do estatuto processual básico22, em
ter ele uma relação jurídica com o adversário do assistido, sobre a qual haja de influir a sentença. A dicção
da lei representa a situação de pessoas cuja situação jurídico-material perante o adversário do assistido é tão
próxima ou semelhante à deste, que, pensando bem, alguma legitimidade ele teria para também figurar como
parte principal naquele mesmo processo.

Portanto, a relação de direito material do assistente com o
assistido é a mesma que o assistido tem com a parte contrária. O
direito material, que uma das partes reclama em juízo, é o mesmo
detido pelo assistente.
Referindo-se à atuação do terceiro, afirma Nelson Nery Junior (2007, p. 272): “como a lide discutida em juízo também é do
assistente litisconsorcial, seus poderes são de verdadeiro litisconsorte, podendo agir com total independência e autonomia relativamente à parte assistida”. Dinamarco e Carrilho Lopes (2016, p.
161) complementam ao afirmarem que ele pode, inclusive, con-

22 Comparemos o texto do art. 54 do CPC/1973 com o correspondente
art.124 do CPC/2015 para verificarmos a pertinência da lição doutrinária:
Art. 54. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, toda vez
que a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário
do assistido.
Art.124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre
que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
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trariar a orientação tomada no processo pelo assistido, divergindo do limite de atuação do assistente simples.
Quanto ao prazo de impugnação ao pedido, o prazo ampliou-se para 15 dias, na forma do art. 120 do NCPC 2015.
O instituto da assistência litisconsorcial visa produzir efeitos na relação jurídica. Essa questão é tão periclitante que Ovídio
A. Baptista da Silva (2000, p. 288)23 formulou diversas críticas à
falta de clareza do legislador ao diferenciar as formas de assistência e ao explicitar seus os efeitos práticos. Tal imprecisão foi
remediada pelo NCPC 2015 ao diferenciar assistência simples de
litisconsorcial.
Por fim, cumpre salientar que o assistente litisconsorcial é
considerado verdadeiro litisconsorte, pois exerce todos os poderes de uma parte.
(b) Amicus Curiae
Reporta-se ao que foi abordado.
2.3.5 Intervenções pela iniciativa do Ministério
Público
(a) Incidente de desconstituição da personalidade jurídica
Quando atua como fiscal da ordem jurídica (art. 178), o
Ministério Público tem legitimidade para requerer a instauração
desse incidente, em razão do disposto no art. 133, caput do NCPC
2015. As peculiaridades da desconsideração foram expostas anteriormente.
23 Este ponto, como procuraremos mostrar, é o núcleo do problema criado
pela chamada assistência litisconsorcial, já que de uma análoga indefinição
se deve acusar o legislador que, ao conceber o art.54, não foi capaz de
explicar em que consiste essa inefável influência a que estaria exposto o
interveniente e que não se identificaria nem com a coisa julgada e nem com
o comum efeito de intervenção. (SILVA, 2000, p. 288).
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(b) Amicus Curiae
Pela mesma razão mencionada, o Ministério Público pode
provocar o ingresso dessa modalidade de terceiro para enriquecer o debate.
3.4. Outras alterações gerais acerca da
intervenção de terceiros do Código de
Processo Civil 1973 para o Novo Código de
Processo Civil 2015
3.4.1. Contradição – inclusive no que se refere
aos terceiros
Segundo o art. 983 do NCPC 2015, é dever do juiz ouvir
as partes e os terceiros antes de pronunciar-se acerca do mérito
da lide. Logo, o juiz deverá oportunizar aos terceiros sua manifestação antes do pronunciamento judicial. Essa oportunização
decorre do dever de colaboração insculpido no art. 9º do CPC.
2.4.2. Recursos
Cabe recurso de agravo de instrumento da admissão ou
inadmissão da intervenção de terceiros, nos termos do art. 1.105,
inc. IX, do CPC/2015.
Cabem recursos de decisões de admissão das seguintes formas de intervenção de terceiros: denunciação à lide, chamamento
ao processo, assistência e incidente de desconstituição da personalidade jurídica.
Quando requerido o incidente de desconstituição da personalidade jurídica em segundo grau, cabe agravo interno da decisão do relator (art. 136, § único do CPC/2015). E, quando esse incidente for apreciado juntamente com a sentença, cabe apelação.
A admissão do amicus curiae é irrecorrível, por dicção do
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dispositivo do art. 138, caput. A inadmissão seguirá a regra geral apresentada, pois a intervenção do assistente é atuação que, a
priori, agrega, qualifica a decisão de mérito.

3.5. Exclusão da oposição e da nomeação à
autoria
A oposição e a nomeação à autoria não são mais tratadas
como formas de intervenção de terceiro no NCPC 2015.
A oposição tornou-se procedimento especial regulado pelos art. 682 a 686 do NCPC 2015 e não trouxe substanciais alterações quanto a cabimento e procedimento. Apenas passa a compor
o rol de procedimentos especiais, ao lado da ação consignatória,
de prestação de contas, possessórias, etc.
A nomeação à autoria passa a ser uma possibilidade de
correção da legitimidade passiva (arts. 338 e 339) e Dinamarco
e Carrilho Lopes (2016) chamam-na de “sucessão do réu pela
parte legítima”. A nomeação à autoria é excluída do rol de intervenções, haja vista a substituição que se consuma quando há
aceitação por parte do autor. Essa modalidade poderá ter grande
aplicação na correção do polo passivo nas ações de cobrança/execução de cotas condominiais, quando as partes não derem conhecimento da alienação ao condomínio edilício e tampouco levarem
a registro público.
3.6. Conclusões
O resultado deste trabalho de pesquisa permitiu chegar a
algumas constatações importantes para o estudo da intervenção
de terceiros e seus efeitos.
Não houve quebras paradigmáticas na matéria de intervenção de terceiros, pois a ideia primordial do sistema processual
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prossegue o mesmo: o terceiro que não é parte da relação jurídica
não pode ser atingido sem direito à prévia defesa. O NCPC 2015
positivou situações que a doutrina, leis especiais e a jurisprudência já vinham formulando.
Entretanto, há questões que poderiam ou deveriam ter sido
enfrentadas no NCPC 2015, como:
A intervenção de terceiros em incidente processual, como preleciona o REsp 2544/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
J. 19.06.90, DJU 6.8.90, p. 7341, tratando de caso em que houve
a instauração de incidente de falsidade de documento e o réu
pretendeu a denunciação à lide do tabelião. O STJ entendeu que,
no incidente de falsidade, inexistia pertinência da relação do réu
com o tabelião e a relação jurídica principal. Outrossim, a jurisprudência afirma a inadmissão de denunciação à lide em incidente processual, mas a lei poderia ter previsto.
O cabimento de reconvenção na denunciação à lide. No julgamento do REsp 593.906/PB, a 4ª Turma do STJ24 admitiu o manejo de reconvenção em denunciação da lide, desde que existente
a conexão entre o direito de regresso objeto da denunciação e o
direito pleiteado na reconvenção:
A tese trazida à apreciação encontra amparo na doutrina. É o que se depreende do magistério de Luís
Guilherme Aidar Bondioli (Reconvenção no processo
civil, São Paulo: Saraiva, 2009. pp. 119-120), abaixo
transcrito:
A denunciação da lide é o mecanismo que permite a
integração ao processo de pessoa obrigada por lei
ou contrato a suportar as consequências da possível
sucumbência de uma das partes, em razão da sua condição de garante na relação de direito material em discussão (art. 70). Essa integração pode ser provocada

24 Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010.
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tanto pelo autor (art. 74) quanto pelo réu (art. 75) e
sempre faz surgir no processo já instaurado uma ação
de garantia, que tem como autor o denunciante e como
réu o denunciado.
Nessas condições, é indiscutível que denunciado ingressa no processo sempre com uma demanda pendente em face dele, qual seja, a ação de garantia ofertada
pelo denunciante. E é natural que, na oportunidade
que lhe é concedida para respondê-la, ele possa reconvir, tanto nas situações em que a denunciação da
lide é provocada pelo autor quanto nas oportunidades
em que ela é deflagrada pelo réu. Quando a reconvenção é apresentada em resposta à ação de garantia,
é nesta, logicamente, que se vão buscar os elementos
de conexão para a admissão da reconvenção; é sobretudo o seu autor, o denunciante, a pessoa legitimada
para figura no polo passivo da reconvenção.
Registre-se que o entendimento acima baseia-se em
lições de Clito Fornaciari Júnior, Ovídio Baptista da
Silva, Marinoni-Arenhart, Pontes de Miranda, José
Roberto Bedaque, Mario Dini e Jaeger.
Ocorre que, apesar de a tese trazida pela recorrente ter
guarida no ordenamento jurídico brasileiro, é de se ter
em mente que a aceitação do pedido reconvencional
só se faz possível quando trouxer vantagem à marcha
processual, devendo ser afastada se trouxer para o
processo matéria em nada vinculada com a demanda
inicial, ou que traga uma sobrecarga anormal e incompatível de atividades (Bondioli, op. cit. fls. 11).

A denunciação à lide pode ser qualitativamente mais complexa do que a ação principal. Essa hipótese é formulada por Bueno (2016, p. 171-172), que apresenta como exemplo o hospital, demandado por erro médico, pretender denunciar à lide o médico.
Nesse caso, a responsabilidade do réu é objetiva, ao passo que a
do médico denunciado é subjetiva. Como visto, para Luís Guilherme Aidar Bondioli, o exercício da reconvenção em incidente
é admissível quando trouxer vantagem à marcha processual e é
inadmissível quando implicar sobrecarga anormal. Aplicando-se
tal entendimento ao exemplo, a denunciação seria inviável, pois a
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natureza das responsabilidades é distinta. Além disso, diante do
fim da obrigatoriedade da denunciação à lide, o exercício dessa
faculdade pelo réu impingiria um ônus ao autor e se afastaria do
princípio da celeridade processual. Bueno chega a tal conclusão.
O cabimento de incidente em face de terceira empresa sucessora ou integrante do mesmo grupo econômico. Embora tal
questão esteja afeita à apreciação do mérito (como exposto no
item 3.1, alínea ‘c’,), se o legislador referiu a desconsideração direta e inversa, nada obstava que acrescesse uma terceira modalidade, já que o incidente tem por objetivo permitir uma defesa
prévia que culminará na ampliação subjetiva da demanda.
A interação das normas dos arts. 137 e 792, §2º, ambos do
NCPC 2015, com o art. 54 da Lei nº 13.097/2015. Esta questão é
considerada mais relevante e tem sido abordada pela autora deste artigo sem contar ainda com referências de análises semelhantes, uma vez que ainda não há hipóteses na praxe forense que
possam ser testadas.
O NCPC 2015 poderia ter alterado outras leis esparsas
(como de fato fez, a exemplo da introdução da usucapião extrajudicial) para disciplinar a averbação do incidente junto ao registro
de bens do terceiro. Essa ação poderia evitar que decretações de
fraude à execução atingissem adquirentes de boa-fé.
Na ausência de instrumentos legais para a resolução do
problema, pode-se recorrer à lógica do razoável ou mesmo aos
critérios da lógica jurídica de CHAÏM PERELMAN (2004) para
sustentar a referida averbação. Essa fonte doutrinária permitiria
encontrar solução resolutiva desse conflito, pois, para os adeptos
dessa teoria, o sistema de direito é completo, sem lacunas, sem
antinomias e sem ambiguidades. A finalidade do próprio sistema
é a harmonização das relações subjetivas.
Com a contribuição de tal corrente teórica, pode-se utilizar
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a interpretação teleológica para viabilizar a averbação do pedido
de incidente de desconstituição da personalidade jurídica à luz
do inciso IV do art. 54, da Lei nº 13.097, para atingir o objetivo da
lei: conferir segurança jurídica aos negócios.
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4.1. Introdução
O objetivo deste breve artigo é examinar a possibilidade
da desconsideração da personalidade jurídica em sede de tutela
provisória de urgência quando a demanda versar sobre relação
de consumo. Com o advento da Lei Federal nº 13.105/2015, foi introduzido o instituto da desconsideração da personalidade jurídica à nova sistemática do processo civil para alcançar a máxima
efetividade do direito do credor.
4.2. Desconsideração da personalidade
jurídica de acordo com o Novo Código de
Processo Civil
O aludido instituto visa proteger terceiros do uso ilícito do
princípio da autonomia patrimonial que há entre a esfera da pessoa jurídica e a esfera de seus sócios e administradores.
Segundo ensina o professor Fabio Ulhoa Coelho em seu
Curso de Direito Comercial (verbis):
o objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é exatamente possibilitar a coibição de
fraude, sem comprometer o próprio instituto da pessoa
jurídica, isto é, sem questionar a regra da separação de
sua personalidade e patrimônio em relação a seus
membros. Em outros termos, a teoria tem o intuito de
preservar a pessoa jurídica e sua autonomia [...], sem
deixar ao desabrigo terceiros vítimas de fraude (COELHO, 2015).

Como é cediço no ordenamento jurídico brasileiro, a personalidade da pessoa jurídica é distinta da de seus sócios e, consequentemente, as suas obrigações e seu patrimônio não se confundem com os de seus gestores. Ocorre que há determinadas
situações em que esse isolamento patrimonial é rompido a fim
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de que as legítimas pretensões de terceiros sejam satisfeitas. Essas hipóteses de ruptura do isolamento obrigacional são afetas
ao direito material, como, por exemplo, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme dispõe o
art. 50 do CC (verbis):
art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica.

O art. 34 da Lei Federal nº 12.529/2011, lei que estrutura
o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, também prevê a possibilidade da incidência desse instituto e dispõe que a
personalidade jurídica do responsável por infração de ordem
econômica poderá ser desconsiderada quando houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, ato ilícito ou violação
do estatuto social. No parágrafo único do mesmo dispositivo,
ainda há previsão da desconsideração da personalidade jurídica quando houver falência, estado de insolvência, encerramento
ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração (verbis):
art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada
quando houver da parte deste abuso de direito, excesso
de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação
dos estatutos ou contrato social.
Parágrafo único. A desconsideração também será efe85
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tivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

No âmbito da relação consumerista, esse instituto encontra-se disposto no art. 28, caput e § 5º da Lei Federal nº 8.078/1990,
o CDC (verbis):
art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também
será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica
provocados por má administração.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
aos consumidores.

Entretanto, antes de se aprofundar a análise do referido
dispositivo que é o objeto deste artigo, cabe esclarecer duas teorias aplicáveis à desconsideração da personalidade jurídica, conforme a doutrina e jurisprudência pátrias majoritárias: a teoria
maior e a teoria menor.
Conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça (E. STJ), para a aplicação da teoria maior da desconsideração não basta mera insolvência da pessoa jurídica para o
cumprimento de suas obrigações, mas é condição sine qua non a
demonstração do desvio de finalidade, o que a Egrégia Corte de
Justiça define como teoria subjetiva da desconsideração, ou, então, é necessária a demonstração de confusão patrimonial, concepção objetiva apregoada pelo nobre doutrinador Fábio Konder
Comparato (1983, p. 343) e definida pelo STJ como teoria objetiva
da desconsideração (verbis):
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responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão.
Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério
Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de
responsabilização dos sócios. Código de Defesa do
Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento
de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério
Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para
atuar em defesa de interesses individuais homogêneos
de consumidores, decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com
a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a
demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva
da desconsideração), ou a demonstração de confusão
patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito
do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com
a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para
o pagamento de suas obrigações, independentemente
da existência de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às
atividades econômicas não pode ser suportado pelo
terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes
demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às
relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência
desse dispositivo não se subordina à demonstração
dos requisitos previstos no caput do artigo indicado,
mas apenas à prova de causar, a mera existência da
pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de preju87
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ízos causados aos consumidores. - Recursos especiais
não conhecidos. (STJ - REsp 279273 / SP - Ministra
Nancy Andrighi - Terceira Turma – Publicação em
29/03/2004).

Constata-se, ainda, do aresto colacionado, que no direito
do consumidor e no direito ambiental aplica-se a teoria menor
da desconsideração, ou seja, nesses dois ramos do direito, para a
aplicação da desconsideração, basta mera comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o adimplemento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial.
Conforme já mencionado, a Lei Federal nº 13.105/2015
trouxe à sistemática processual brasileira, nos arts. 133 a 137 do
CPC, o instituto da desconsideração, anteriormente apenas previsto no direito material.
O art. 133 do CPC declara que a própria parte ou o Ministério Público são legítimos para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso da existência de relação de consumo, como há previsão no direito material, a parte
legítima para instaurar esse incidente seria o próprio consumidor
nos termos do § 1º desse dispositivo.
Cumpre ressaltar, todavia, que por se referirem as normas
consumeristas à ordem pública e ao interesse social, o magistrado poderá desconsiderar a personalidade jurídica de ofício, caso
ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 28 do CDC.
Outra inovação trazida pela Lei Federal nº 13.105/2015 é a
desconsideração inversa da personalidade jurídica estampada no
§ 2º do art. 133. Na desconsideração inversa, a responsabilidade
ocorre no sentido oposto, isto é, os bens da sociedade respondem por
atos praticados pelos sócios, sendo que, no sistema consumerista,
a desconsideração inversa se dará em face dos sócios da empresa
objetivando atingir o patrimônio da pessoa jurídica e resguardar
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os legítimos direitos do consumidor, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 28 do CDC.
O incidente de desconsideração tem cabimento em todas
as fases do processo, inclusive nas execuções fundadas em título
extrajudicial, nos termos do art. 134, caput, do CPC. Consoante
ensina o professor Cassio Scarpinella Bueno “trata-se, em qualquer caso, de incidente predestinado à criação (ou à ampliação)
do título executivo (judicial ou extrajudicial) para permitir a prática de atos executivos em face de quem, até então, não consta,
como devedor, do título que embasa o cumprimento de sentença
ou execução” (BUENO, 2015).
O incidente é dispensado, por óbvio, quando a desconsideração da personalidade jurídica é requerida na Petição Inicial,
hipótese em que haverá a citação do sócio ou da pessoa jurídica
nos termos do art. 134, § 2º do CPC.
Nesse diapasão, o Enunciado nº 125 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis (FPPC)25 aduz que, na hipótese de
o pedido de desconsideração ser formulado junto com outro pedido na Inicial ou incidentalmente no processo em curso, haverá
litisconsórcio passivo facultativo, ou seja, caberá ao interessando
incluir no polo passivo da demanda os sócios da operação ou a
pessoa jurídica, no caso da desconsideração inversa.
Na hipótese de a aludida desconsideração ser requerida na
Exordial, incumbe ao sócio ou à pessoa jurídica impugnar não
apenas esse pedido, mas também os demais pontos da causa,
conforme dispõe o Enunciado nº 248 do FPPC26.
25 E. 125, FPPC: Há litisconsórcio passivo facultativo quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica, juntamente com outro pedido formulado na
petição inicial ou incidentemente no processo em curso.
26 E. 248, FPPC: Quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida
na petição inicial, incumbe ao sócio ou a pessoa jurídica, na contestação, impugnar
não somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa.
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O art. 134, § 3º do CPC dispõe que a instauração do incidente suspenderá o trâmite do processo, salvo quando a desconsideração for vindicada na Petição Inicial (§ 2º). Esse dispositivo,
em seu § 4º, deixa inconteste a necessidade de se demonstrar o
preenchimento de todos os pressupostos específicos para a desconsideração, sendo que, no caso da existência de relação de consumo, os requisitos são aqueles estampados no art. 28 do CDC.
Feitos os devidos esclarecimentos, torna-se necessário indagar se caberia a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em sede de tutela provisória de urgência quando a
demanda versar sobre relação consumerista. Em caso positivo, a
concessão da tutela de urgência violaria o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa?
O art. 300, caput, do CPC, autoriza a concessão da tutela de
urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Por sua vez, os §§ 1º e 2º desse mesmo dispositivo autorizam o magistrado a dispensar a exigibilidade da caução, caso
a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la e,
ainda, conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação
prévia (verbis):
art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.

Verifica-se, portanto, que, considerando elementos que de90
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monstram a probabilidade do direito do consumidor ou o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, o magistrado poderá conceder-lhe a tutela de urgência liminarmente, inclusive,
dispensando a caução caso o hipossuficiente não puder oferecê-la.
No caso do direito consumerista, há o princípio da inversão do ônus da prova, em que a hipossuficiência financeira do
consumidor é presumida a fim de facilitar a defesa de seus interesses, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC (verbis):
art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências.

Conforme leciona a professora Flávia Lefèvre Guimarães,
por conta das dificuldades enfrentadas pelo consumidor no campo das provas, o magistrado deverá ser menos rígido ao apreciar as suas alegações e autorizar a inversão do ônus da prova e,
diante de indícios como abuso de direito, excesso de poder, etc,
desconsiderar a personalidade jurídica para fazer cumprir o ressarcimento do dano sofrido pelo consumidor (verbis):
tendo-se em vista as compreensíveis dificuldades enfrentadas pelo consumidor no campo das provas, o juiz
deve ser menos rígido ao apreciar as alegações do autor
consumidor, autorizando, desde o início do processo, a
inversão do ônus da prova. Ou seja, deve o juiz dar-se
por satisfeito com a demonstração pelo consumidor de
indícios de abuso de direito, excesso de poder, fraude
etc…, possibilitando efetividade ao direito introduzido
pelo Código, garantindo-se, por meio da autorização
da inversão do ônus da prova logo, junto com o despacho saneador, a desconsideração da personalidade
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jurídica para fazer cumprir o ressarcimento do dano
sofrido pelo consumidor. (GUIMARÃES, 1998).

Reitere-se ainda que, pela teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica, o ônus do consumidor em evidenciar
a probabilidade de seu direito restringe-se, apenas, na demonstração da ocorrência de um dos requisitos do caput do art. 28 do
CDC, sendo que, no § 5º desse mesmo dispositivo, basta apenas
prova de que a mera existência de pessoa jurídica provoca obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Registre-se que, caso o incidente seja resolvido por decisão
interlocutória, hipótese prevista no art. 136, caput, do CPC, caberá agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, ou, caso
o incidente seja processado no âmbito dos Tribunais e a decisão
for proferida pelo relator, caberá interposição de agravo interno,
nos termos do parágrafo único do art. 1.036, do mesmo diploma
legal. Entretanto, caso o incidente seja resolvido na sentença, caberá recurso de apelação, conforme Enunciado nº 390, do Fórum
Permanente de Processualistas Civis (FPPC)27.
Frise-se que o incidente da desconsideração da personalidade jurídica não afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, haja vista que, conforme narrado, haverá possibilidade de a pessoa jurídica e/ou de seus sócios apresentarem
oportunamente defesa, com a realização da fase de instrução
processual, sendo que, contra a decisão que desconsiderar a personalidade jurídica, caberá recurso. Ademais, esse instituto tem
por objeto apenas retirar a blindagem patrimonial daquele que
pratica atos ilícitos dissimulados.
Conforme ensina o nobre doutrinador Rubens Requião, a
personalidade jurídica é um direito relativo concedido pelo Esta27 E. 390, FPPC: Resolvida a desconsideração da personalidade jurídica na
sentença, caberá apelação.
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do para a realização de um fim, e cabe ao próprio Estado verificar
se esse direito está sendo legitimamente utilizado, permitindo-se
“ao juiz penetrar o véu da personalidade para coibir os abusos
e condenar a fraude através de seu uso”, sendo que a disregard
doctrine possui o condão de declarar a ineficácia específica da
personalidade jurídica para determinados efeitos, prosseguindo,
todavia, incólume para seus outros fins legítimos (verbis):
[...]
Se a personalidade jurídica constitui uma criação da
lei, como concessão do Estado à realização de um fim,
nada mais procedente do que se reconhecer no Estado, através de sua justiça, a faculdade de verificar se o
direito concedido está sendo adequadamente usado. A
personalidade jurídica passa a ser considerada doutrinariamente um direito relativo, permitindo ao juiz penetrar o véu da personalidade para coibir os abusos ou
condenar a fraude através do seu uso. [...] a ‘disregard
doctrine’ não visa a anular a personalidade jurídica,
mas somente objetiva desconsiderar no caso concreto,
dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às
pessoas e os bens que atrás dela se escondem. É caso
de declaração de ineficácia especial da personalidade
jurídica para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, a mesma incólume para seus outros fins legítimos.
(REQUIÃO, 1969).

4.3. Conclusão
Conclui-se que, restando demonstradas a mera probabilidade do direito do consumidor e a prática de qualquer das hipóteses estampadas no art. 28 do CDC pela pessoa jurídica ou por
seus sócios – prática que, pelo princípio da inversão do ônus da
prova disposto no art. 6º, VIII, do CDC, caberá aos próprios interessados comprovar a sua inocorrência –, é possível a aplicação
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pelo magistrado da desconsideração da personalidade jurídica
em sede de tutela provisória de urgência quando a demanda versar sobre relação consumerista, podendo, ainda, ser concedida de
ofício e afastada a exigência de caução caso o consumidor, presumidamente hipossuficiente, não possa fazê-lo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não abalroa os princípios
do contraditório e da ampla defesa, posto que aos interessados
caberá, na fase de instrução, trazer à baila todos os argumentos
de fato e de direito que afastem o possível cerceamento do direito
de defesa. Ademais, contra a decisão que julgar o incidente, seja
ela interlocutória ou terminativa, caberá a interposição do recurso competente, respeitando-se, portanto, o devido processo legal.
É inegável que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica trouxe inovações relevantes à nova sistemática
do direito processual civil brasileiro, sobretudo com a criação de
mecanismos aptos a efetivá-lo. Por fim, cumpre esclarecer que o
presente artigo não tem objetivo de exaurir o tema, mas apenas
trazer algumas reflexões e considerações acerca desse instituto no
âmbito do CDC e do NCPC.
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5.1. Introdução
Este artigo procura esclarecer que, embora em muitos aspectos seja inovador, no NCPC 2015 não houve uma ruptura
integral com o CPC 1973. No entanto, inspirado no direito estrangeiro, foram trazidos novos institutos e inovações que não
integravam a tradição do direito brasileiro, além de uma sistematização dos princípios do NCPC, colocados em clara sintonia com
a Constituição Federal. Assim, o NCPC trouxe nova definição de
sentença, comparando-a com a antiga definição do CPC 1973.
Este artigo também faz uma comparação entre a definição
de sentença e de decisão interlocutória de mérito, a fim de enquadrar a sentença parcial de mérito dentro da sistemática das
“sentenças” ou dentro da sistemática das “decisões interlocutórias de mérito”.
Posteriormente, filia-se à corrente de doutrinadores que
entendem que o art. 356 do NCPC admite a possibilidade de julgamento parcial do mérito, porém tem a natureza jurídica não de
sentença parcial, mas sim de decisão interlocutória de mérito.
Os pontos centrais do trabalho são a definição da sentença
parcial de mérito e o rompimento definitivo com o dogma da sentença una, o seu cabimento e o recurso atacável.
Esclarece-se que o desmembramento do julgamento de
mérito em pronunciamentos distintos pressupõe que haja cumulação própria e simples de pedidos. Essa modalidade é aquela
em que o autor formula mais de um pedido no mesmo processo,
esperando que todos sejam acolhidos simultaneamente. A fragmentação do julgamento de mérito pode ocorrer, ainda, quando
há formulação de um único pedido que permite ser decomposto.
Ainda, o artigo discute a respeito da existência de norma
similar no CPC 1973 ou se a sentença parcial é uma inovação trazida pelo NCPC; para tanto, elencam-se algumas jurisprudências
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sobre a sentença parcial à luz do CPC 1973. No campo prático,
apresentam-se alguns Enunciados e exemplos quanto à sentença
parcial de mérito, além da problemática encontrada na sua aplicação do dia a dia.
Seguindo a explanação, o artigo questiona as ocasiões em
que não se aplica a sentença parcial de mérito, bem como indaga
se a sentença parcial de mérito é um dever do juiz ou uma mera
faculdade.
Levanta-se também a questão da Coisa Julgada parcial
como consequência da sentença parcial de mérito. E, por fim,
apresenta-se breve conclusão no que se refere à sentença parcial
de mérito sem a pretensão de esgotar o tema, apenas com o intuito de trazer à baila algum debate e algumas indagações sobre o
novo instituto introduzido no NCPC 2015.
5.2. Os princípios do Novo Código de Processo
Civil e a intenção do legislador ao inserir a
sistemática da sentença parcial
Na Exposição de Motivos, foram elencadas as seguintes
diretrizes: a) estabelecer expressa e implicitamente verdadeira
sintonia fina com a Constituição Federal; b) criar condições para
que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à realidade
fática subjacente à causa; c) simplificar, resolvendo problemas e
reduzindo a complexidade de subsistemas, como, por exemplo,
o recursal; d) dar todo o rendimento possível a cada processo em
si mesmo considerado; e) imprimir maior grau de organicidade
ao sistema, dando-lhe, assim, mais coesão.
Em suma, a Exposição de Motivos do NCPC sintetiza que
“a ausência de celeridade é, sob certo ângulo, ausência de justiça”. Assim, o NCPC trouxe relevantes modificações promovendo
a valorização dos princípios constitucionais de fundamentação
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das decisões judicias, do contraditório e da ampla defesa, expandindo a interdisciplinaridade entre a lei processual e a Constituição Federal.
Nesse sentido, ratificou-se que a decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e
em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva.
O processo deve ser um método ético de composição da
lide; assim, é natural admitir que a boa-fé norteie a atuação dos
litigantes e a interpretação dos julgamentos judiciais expressos
nas decisões.
Elogiáveis disposições, posto que visem promover efetivo
aperfeiçoamento das decisões judiciais e da qualidade da prestação jurisdicional, não sendo apenas idealistas, já que seu descumprimento configura omissão que justifica a interposição de
embargos declaratórios conforme o inciso II, § único, do art. 1.022
do NCPC.
O fato novo e superveniente à propositura da ação – constitutivo, modificativo ou extintivo de direito e que possa influir no
julgamento do mérito – é que caberá ao magistrado conhecê-lo e
considerá-lo, de ofício ou a requerimento da parte, no momento
de proferir a decisão.
Tal redação prestigia os princípios da bilateralidade da audiência, ou o contraditório participativo, bem como o da ampla
defesa, evitando-se que sejam surpreendidos os sujeitos do processo com a decisão judicial proferida com fulcro em fato novo,
sem que tenham oportunidade para se manifestarem nos autos.
Nessa linha, foi inserida a sistemática das sentenças parciais de mérito, no intuito principalmente de que seja cumprido
o princípio da duração razoável do processo. Rompeu-se, assim,
definitivamente, o dogma da sentença una.
Logo, são modificações notáveis e elogiáveis foram trazi99
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das ao NCPC:
• duração razoável do processo – o NCPC torna mais próximo o direito das partes à obtenção da solução integral e satisfativa de mérito em prazo razoável;
• cooperação – o dever de cooperar implica a instauração do
modelo processual coparticipativo/cooperativo, no qual o juiz e as
partes são tomados de uma série de deveres recíprocos em prol
de uma decisão democraticamente constituída;
• contraditório substancial – o juiz não poderá decidir com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizada manifestação das partes;
• respeito à ordem cronológica de julgamento – a partir da ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão;
obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação e
mediação – meios alternativos de solução de conflitos (métodos
autocompositivos);
• dever de motivação de todas as decisões – o dever de
fundamentação das decisões é a última manifestação do contraditório, sendo a motivação um mecanismo de garantia de viabilização de constatação das partes de terem sido ouvidas;
• flexibilização do procedimento – possibilidade de o juiz
adotar, por iniciativa própria ou mediante oitiva ou anuência das
partes, dependendo do modelo normativo, procedimento mais
adequado à solução do conflito levado à apreciação do Judiciário.
Com a atenuação das fronteiras entre o sistema de gestão do processo adversarial (típico da common law) e o sistema inquisitorial
(típico de nossa tradição romano-germânica), tem sido frequente
e cada vez mais disseminada a flexibilização dos procedimentos que permita, a um só tempo, maior participação das partes e
maior supervisão do juiz;
• primazia do exame do mérito – o juiz deve, sempre que
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possível, superar os vícios processuais, a fim de que possa realmente examinar o mérito e resolver o conflito de interesses;
previsão de que a parte deverá ser pessoalmente intimada
para suprir a falta em cinco dias, e não mais em 48 horas, quando o
juiz reconhecer que o processo ficou parado durante mais de um
ano por conta de negligência dos litigantes ou, quando, por não
promoverem os atos e diligências que lhes cabiam, como autor
que abandonou a causa por mais 30 dias;
• desistência da ação pode ser apresentada até a sentença,
dependendo do consentimento do réu;
previsão de que, extinto o processo sem resolução do mérito, e interposta apelação pelo autor, o juiz poderá se retratar em
cinco dias, técnica que, no CPC 1973, era exclusiva para o indeferimento da petição inicial (art. 296), tendo sido estendida para
todas as situações em que o processo é extinto sem a resolução
do mérito;
• juiz só pode reconhecer ocorrência de prescrição ou decadência após a oitiva das partes, concedendo-lhe oportunidade
para se manifestarem, exceto quando julgar liminarmente a improcedência do pedido;
• desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que
a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o pronunciamento que não o resolve, contribuindo para evitar a propositura
sucessiva de ações judiciais.
5.3. Da sentença e da decisão interlocutória
de mérito
Pela definição do NCPC, a sentença é o provimento pelo
qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução, solucionando a lide, mediante a
aplicação da lei, sendo o ato clímax do processo. A sentença adquire existência como ato jurídico processual a partir do momen101
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to em que é publicada, pois antes não passa de mero ato judicial
que pode ser desfeito ou modificado.
A sentença é um dos mais relevantes provimentos do juiz,
porque corporifica o desfecho de toda uma fase procedimental;
contudo, pelo NCPC, o conceito de sentença deixou de ser o “ato
do juiz que põe termo ao processo”, como previa o CPC 1973.
O conceito de sentença que se construirá com base no
NCPC deve se basear necessariamente em dois elementos: a) o
conteúdo, que está nos arts. 485 e 487; b) sua função, que é a de
pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum e à execução.
Segundo o art. 203 do NCPC 2015:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão
em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronun-

ciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre no § 1º.
§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício
ou a requerimento da parte.
§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a
juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

No primeiro parágrafo, percebe-se que a definição de sentença se prende ao fato de pôr fim à fase cognitiva do procedimento comum (agora o único adotado, visto que desapareceu o
procedimento sumário), bem como à que extingue a execução.
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Entende-se então que se refere à sentença de mérito, e não
a meramente terminativa; porém, também recebe a denominação
de sentença o provimento em que o juiz resolve a lide, mesmo
sem encerrar o processo, quando prossegue para fins de cumprimento de sentença conforme prevê o art. 487 do NCPC.
Assim, são considerados provimentos judiciais tanto os
que julgam o objeto do processo propriamente dito, as chamadas
sentenças de mérito, bem como os que deixam de resolver o mérito pelos motivos elencados no art. 485 do NCPC.
A definição antes vigente no CPC 1973 advinda da redação dada pela Lei nº 11.232/2005 reputava que sentença “é o ato
do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267
e 269”, aludindo tanto às sentenças definitivas quanto às meramente terminativas.
Destaca-se que a antiga definição de sentença do CPC
1973, como ato do juiz que põe fim ao processo, fora muito criticada pela doutrina, que entendia que tal conceito apenas facilitava
a escolha do recurso admissível contra o ato, pois qualquer resultado final se chamaria de sentença ao pronunciamento do juiz.
Após as alterações ocorridas no CPC 1973 sobre o teor dos
arts. 162, primeiro §, 267, 269 e 273, parte da doutrina e jurisprudência passaram a admitir a existência de sentenças parciais, ou
seja, decisões que, apesar de não encerrarem a fase de conhecimento, enquadravam-se nos arts. 267 e 269 da legislação processual. Outra parte da doutrina e jurisprudência, por sua vez,
defendeu a permanência conceitual das decisões interlocutória
de mérito, ou seja, não eram admitidas como sentenças parciais.
O NCPC procurou classificar os pronunciamentos judiciais, indicando que sentença é o pronunciamento pelo qual o
juiz encerra a fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução, como já apresentado, ao passo que a decisão
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interlocutória corresponde a qualquer pronunciamento judicial
decisório que não se enquadre na definição de sentença. É, portanto, um conceito por exclusão.
A referida bifurcação interpretativa gerou reflexos no sistema recursal, na formação gradual da Coisa julgada e no cabimento da rescisória contra resoluções parciais de mérito. Contudo, o
NCPC extinguiu a polêmica ao mencionar expressamente a existência de decisões interlocutórias de mérito, principalmente em
face da tutela de urgência e de evidência, sendo que esta corresponde à modalidade interlocutória de mérito.
Percebe-se que o NCPC procurou conceituar sentença
como pronunciamento judicial pelos seus efeitos e por sua recorribilidade. Ademais, as hipóteses em que as decisões não admitam a interposição de agravo de instrumento, listadas ao art.
1.105 ou 1.115 do NCPC, poderão ser recorridas como preliminares da apelação.
Assim, o conceito de sentença estará vinculado às consequências e ao recurso cabível apelação, mas o sistema não impedirá a existência de resoluções de mérito que não se enquadrem
no conceito de sentença. Portanto, quando a decisão tem um dos
conteúdos alistados nos arts. 485 ou 487, mas o procedimento
como um todo não se extingue, não pode ostentar o nomen juris
de sentença.
Nesse âmbito, estão as decisões chamadas interlocutórias
de mérito, que transitam em julgado e podem, eventualmente,
ser rescindidas. É o caso, por exemplo, da decisão que antecipa
a tutela, porque não houve resistência do réu e daquela que põe
fim à fase de liquidação de sentença. São de mérito, mas não
põem fim se cognitiva do procedimento comum.
Desse modo, o NCPC deixou clara a possibilidade de que,
no curso processual, ocorra decisão com caráter definitivo par104
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cial, como no caso da tutela antecipada incontroversa, da exclusão de litisconsorte ou a resolução de um dos pedidos cumulados, sendo enquadrada como interlocutória de mérito, e não
como sentença parcial.
Passam a existir a formação progressiva da Coisa Julgada e
a possibilidade de execução definitiva de parte do mérito resolvida em momentos diferenciados. Assim, o recurso cabível contra
as decisões interlocutória de mérito será expressamente o agravo de instrumento, e não a apelação.
Diante de uma única relação processual pode-se observar
que a resolução de mérito nem sempre é obtida mediante sentença; mesmo havendo uma só decisão meritória, ela poderá ser
analisada em múltiplos capítulos, refletindo no interesse recursal
e no processo de formação de Coisa Julgada.
As decisões interlocutórias de mérito que não forem recorridas por meio de agravo de instrumento, nem como preliminar da apelação, irão provocar à formação de Coisa Julgada o
início da fluência do prazo para a rescisória e a possibilidade de
cumprimento definitivo.
Nota-se, conforme ensina José Miguel Medina, que no
NCPC sentença e decisão interlocutória receberam conceituação diversa. A sentença fora definida pelo seu conteúdo e pelo
momento processual em que é prolatada, posto que ponha fim a
uma fase processual ou a execução.
A decisão interlocutória não mais resta vinculada à ideia
de questão incidente resolvida no curso processual, pois o NCPC
considera interlocutória qualquer sentença que não seja sentença,
portanto, um conceito por exclusão.
Apontam-se os seguintes critérios para se identificar a sentença: a) é decisão final que põe fim a uma de suas fases processuais; b) é decisão definitiva que resolve o mérito ou terminativa,
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que por ausência de algum requisito processual não resolva o
mérito.
Conclui-se que se trata de um conceito positivado de sentença de caráter restritivo, enquanto o conceito de interlocutória
é extensivo; assim, será decisão interlocutória todo o provimento
que não se enquadrar no conceito positivo de sentença.
É relevante a descrição legal no novo codex de sentença
para melhor definição do recurso cabível, será, pois, apelação
para qualquer sentença e agravo de instrumento para a decisão
interlocutória previamente elencada. Senão, poderá ser arguida
sua recorribilidade como preliminar de apelação.
No entanto, a distinção positivada entre sentença e decisão
interlocutória não guardou a mesma relevância para se identificar a formação de Coisa Julgada, o cabimento de ação rescisória,
ou se ainda se está diante de título executivo, visto que o mérito
não é julgado, necessariamente, por uma sentença, mas por uma
decisão.
Lembra-se que é a decisão de mérito que faz Coisa Julgada,
que labora o título executivo judicial, que pode ser rescindida.
Sendo, pois, menos relevante a distinção entre decisão final que
corresponde à sentença de mérito ou interlocutória de mérito.
De fato, a boa doutrina recomenda que a sentença deve ser
definida unicamente por seu conteúdo, e não pelo momento em
que é proferida, se a preocupação do legislador é deixar clara a
hipótese de cabimento de apelação, conforme redigiu o art. 724.
Considerando que o conceito positivo de sentença e de decisão interlocutória, e a deferência que o NCPC especialmente,
no ponto, dá as decisões de mérito não mais se referindo, como o
CPC 1973, às sentenças de mérito, entende-se que o legislador do
NCPC optou por dar mais importância à ideia de decisão que à
de sentença.
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Em comentário ao art. 356 do NCPC, pontua Teresa Arruda Alvim Wambier: “O NCPC, em seu art. 356, admite de forma
expressa a possibilidade de julgamento parcial do mérito, rompendo o dogma da sentença una. Chama a decisão, neste caso, de
decisão interlocutória de mérito”.
Portanto, este trabalho se filia à corrente de doutrinadores
que entendem que o art. 356 do NCPC, a ser apresentado detalhadamente a seguir, admite a possibilidade de julgamento parcial
do mérito, mas cuja natureza jurídica não é de sentença parcial, e
sim de decisão interlocutória de mérito.
5.4. Da sentença parcial de mérito no Novo
Código de Processo Civil
O NCPC abriu espaço à possibilidade de que sejam proferidas sentenças parciais no curso do processo, isto é, decisões
que julguem definitivamente parte do mérito da controvérsia,
deixando para um momento processual posterior o julgamento
das demais matérias que remanescerem controvertidas. Rompese, assim, definitivamente, o dogma da sentença una.
Logo, o NCPC veio pôr termo à discussão doutrinária e jurisprudencial quanto à possibilidade de fracionamento do julgamento de mérito e de formação parcelada ou progressiva da coisa
julgada material.
O desmembramento do julgamento de mérito em pronunciamentos distintos pressupõe cumulação própria e simples
de pedidos, ou seja, aquela em que o autor formula mais de um
pedido, no mesmo processo, esperando que todos sejam acolhidos simultaneamente (art. 327). Nessa espécie de cumulação,
inexiste dependência lógica entre os pedidos, de maneira que é
possível, por exemplo, o réu reconhecer a procedência de um deles ou não lhe oferecer resistência e impugne os demais. A frag107
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mentação do julgamento de mérito pode ocorrer ainda quando
há formulação de um único pedido, que permite ser decomposto.
O art. 356 do NCPC assim prevê:
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados ou
parcela deles:
I – mostrar-se incontroverso;
II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.”
§ 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito
poderá reconhecer a existência de obrigação líquida e ilíquida.
§ 2º. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que
julgar parcialmente o mérito, independentemente
de caução, ainda que haja recurso contra essa interposição.
§ 3º. Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em
julgado da decisão, a execução será definitiva.
§ 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão
que julgar parcialmente o mérito poderão ser
processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.
§ 5º. A decisão proferida com base neste artigo é
impugnável por agravo de instrumento.

Com efeito, o art. 356 do NCPC é claro ao estabelecer que
o juiz pode decidir parcialmente o mérito quando um ou mais
dos pedidos formulados, ou parcela deles, mostrarem-se incontroversos ou estiverem em condições de imediato julgamento,
nos termos do art. 355, dando continuidade ao procedimento em
relação às demais pretensões (ou parte da pretensão) que não se
encontram maduras para julgamento imediato.
O art. 355, por sua vez, autoriza o julgamento antecipado
do pedido, por meio de verdadeira sentença com resolução de
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mérito, quando não houver necessidade de produção de outras
provas, ou o réu for revel e não houver requerimento de outras
provas, ou seja, aquela que julga procedente ou improcedente o
pedido do autor (art. 487, I).
É interessante notar que o art. 356 faz expressa referência
ao julgamento de parte dos pedidos, fazendo remissão às hipóteses do art. 355, por meio do qual a decisão que resolve os pedidos é definida como sentença.
O NCPC expressamente autoriza o juiz a proferir decisão
de mérito em relação ao pedido incontroverso ou à parte incontroversa do pedido, dando continuidade ao procedimento em
relação às demais pretensões ou parte da pretensão que não se
encontram maduras para julgamento imediato.
E, no art. 203, a sentença é definida como “pronunciamento
por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe
fim à parte cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. No art. 487, a resolução do mérito ocorre, entre
outras, quando o juiz “acolher ou rejeitar o pedido”.
Assim, interpretando esses dispositivos de forma sistemática, verifica-se que o Código autoriza que, no curso do processo, o juiz resolva em definitivo parte dos pedidos, por meio de
sentença parcial, que colocará fim à parte cognitiva relacionada
àqueles pedidos específicos, prosseguindo o processo com a instrução relativa aos pedidos que não estiverem prontos para julgamento.
O NCPC disciplinou, portanto, a figura da sentença parcial
que nada mais é do que a decisão que julgará definitivamente o
mérito de uma parcela dos pedidos formulados.
Essa sentença parcial poderá ser impugnada por meio de
agravo de instrumento, nos termos do § 5º, do art. 356 e, de outro lado, a parte poderá liquidar ou promover o cumprimento da
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decisão em autos suplementares (§4º do mesmo art.); portanto,
a decisão tem natureza interlocutória. A decisão de mérito do
art. 356 poderá, ainda, ser desafiada por ação rescisória, tal como
qualquer sentença, nos termos do art. 966 do NCPC.
Assim, os atos decisórios agraváveis (como a decisão interlocutória de mérito) produzem efeitos imediatamente e admitem execução provisória (art. 1.019, I), enquanto os atos apeláveis (sentença) têm sua eficácia suspensa como regra (art. 1.012).
Delimitada tais questões, é indiscutível a encampação da Coisa
Julgada parcial pelo NCPC.
Portanto, trata-se de decisão de mérito, embora interlocutória, baseada em cognição exauriente, transita em julgado e
rescindível (art. 966, § 3º), e o termo inicial para ação rescisória, na
hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, é o trânsito
em julgado da decisão que julga parcialmente o mérito.
Por fim, como apresentado, entende-se que a natureza jurídica da chamada sentença parcial é na verdade decisão interlocutória de mérito.
5.5. (In)existência de norma similar no Código
de Processo Civil de 1973
O art. 273, § 6º, do antigo CPC já autorizava o julgamento
parcial de mérito no caso de um pedido mostrar-se incontroverso (“a tutela antecipada também poderá ser concedida quando
um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrarse incontroverso”). Essa decisão era denominada antecipação de
tutela. Apesar de essa decisão ser assim chamada, já se tratava de
sentença parcial, pois havia o julgamento definitivo de um dos
pedidos.
O legislador, em verdade, foi infeliz ao inserir o § 6º no art.
273. Considera-se ideal que o legislador tivesse apresenta do o §
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6º em art. separado, logo após o art. 273, ou, então, poderia ter
ressalvado expressamente que, para sua efetivação, não seria observado o disposto, nem o caput do art. 273. Em verdade, o legislador deveria ter avançado ainda mais, permitindo que a decisão
de que trata o citado § 6º fosse compreendida como verdadeira
sentença.
De todo modo, o NCPC alargou as hipóteses de prolação
de sentenças parciais e essa nova possibilidade poderá ser extremamente útil no dia a dia da atividade forense, proporcionando
agilidade ao processo na busca do princípio “da duração razoável do processo” e da “celeridade”, mitigando o princípio da unicidade da sentença.
De fato, sempre que houver cumulação de pedidos independentes entre si, a parcela dos pedidos incontroversa ou provada poderá ser julgada no curso do processo, em vez de se aguardar a sentença final para a decisão conjunta de todos os pedidos,
como já amplamente delimitado em outras seções deste artigo.
5.6. Jurisprudência sobre sentença parcial à
luz do Código de Processo Civil de 1973
Sob a vigência do CPC 1973, a jurisprudência não era tão
pacífica assim, conforme se pode observar nos trechos a seguir.
REsp 1.281.978 do STJ: entendeu pela impossibilidade da
sentença parcial. Aplicação da Súmula 401 do STJ. O juiz de primeiro grau, com base no princípio da celeridade, cindiu o feito e,
em julgamento antecipado, julgou procedente o pedido considerado menor, porém determinou o prosseguimento do feito (com
produção de prova pericial) quanto ao pedido remanescente,
considerado maior. A sentença parcial foi anulada pelo STJ.
O STF possui duas Súmulas, a nº 514 e a nº 354, que se
opõem ao STJ, admitindo Coisa Julgada parcial e contagem autô111
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noma do prazo para proposição de ação rescisória.
O STJ, embora contrário ao parcelamento da Coisa Julgada
material (Enunciado de Súmula nº 401), no julgamento do REsp
n. 736.650/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
j. em 20/08/2014, utilizou técnica própria do stare decicis, qual seja
o signaling. No referido voto, restou consignado que, no caso de
manutenção da proposta do NCPC relativa à Coisa Julgada parcial e de consolidação da jurisprudência do STF sobre o tema, haverá reexame do Enunciado de Súmula nº 401.
Vale ressaltar que a Terceira Turma do STJ, em acórdão,
proferido no REsp nº 1.281.978/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cuevas, j. em 05/05/2015, assentou, em alusão expressa à eficácia
persuasiva do NCPC 2015, a possibilidade de fracionamento do
objeto litigioso por intermédio da prolação de decisões de mérito.
O STF, por seu turno, possui dois enunciados sumulares
sobre o tema, o nº 514 e o nº 354, em sentido diametralmente
oposto ao preconizado pelo STJ. Ademais, no julgamento do RE
n. 666.589/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em
25/03/2014, o Tribunal Excelso admitiu a Coisa Julgada parcial e
a contagem autônoma do prazo para a propositura de ação rescisória. O STF autorizou, inclusive, a aplicação da Coisa Julgada
parcial no processo penal, ex vi do julgamento da AP nº 470/MG,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 13/11/2013.
Seguem Súmulas editadas sobre o tema:
• Enunciado de Súmula nº 401 do STJ: O prazo decadencial
da ação rescisória só de inicia quando não for cabível qualquer recurso
do último pronunciamento judicial.
• Enunciado de súmula nº 514 do STF: Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não
se tenha esgotado todos os recursos.
• Enunciado de súmula nº 354 do STF: Em caso de embargos
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infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que
não houve a divergência.
5.7. Da problemática na aplicação das sentenças parciais
a) Na teoria dos recursos: a decisão proferida com base
no art. 356 será impugnável por agravo de instrumento (art. 356,
§ 5º) no prazo de 15 dias úteis.
b) Na Coisa Julgada: nos casos envolvendo recursos parciais (art. 1002, NCPC) contra decisões que examinam o mérito
em sede de cognição exauriente, a formação da Coisa Julgada
material é apenas adiada. Em relação aos capítulos meritórios
não impugnados, há aquiescência tácita do recorrente e geração
imediata da coisa julgada material. Assim, é indiscutível a encampação da Coisa Julgada parcial.
c) Na ação rescisória: é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão interlocutória de mérito (art. 966, caput) e
capítulo decisório (art. 966, § 3º), transitado em julgado, sendo
possível, por consequência, a propositura de uma multiplicidade de ações rescisórias em face de uma mesma relação processual.
d) Na execução: conforme dispõe o art. 356, § 3º, ocorrido
o trânsito em julgado da decisão interlocutória de mérito “a execução será definitiva”. Ainda, a decisão parcial de mérito pode
conter comando condenatório, que imponha obrigação liquida ou
ilíquida (art. 356, § 1º). A parte independentemente de caução,
poderá dar início à liquidação ou execução provisória, que poderão, a seu pedido ou a critério do juiz, processar-se em autos
suplementares. Com o trânsito em julgado da decisão parcial de
mérito, a execução passará a ser definitiva.
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5.8. Exemplos práticos da aplicação da sentença parcial
Em relação à aplicação da sentença parcial e no que se refere ao seu cabimento, seguem exemplos práticos.
a) Exemplo 1
Ação em que o autor pede indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de um evento
“x”, o réu reconhece a procedência de um deles (danos materiais),
mas contesta os demais. Ou quando, nessa mesma situação, o réu
deixa de impugnar a existência do ilícito e a ocorrência dos danos
materiais, o que limita sua insurgência aos lucros cessantes e a
dano moral. Se houver elementos nos autos que deem credibilidade às alegações do autor e não for possível extrair do conjunto
da defesa a intenção do réu de se insurgir contra aqueles fatos, o
juiz poderá julgar procedente o pedido em relação à condenação
ao pagamento dos danos materiais e prosseguir quanto às demais pretensões.
b) Exemplo 2
Cobrança de mais de uma dívida, em que uma delas é incontroversa ou independe da produção de novas provas, ao passo que
as outras dívidas dependem de dilação probatória. O juiz, nesse
caso, deve julgar desde logo o pedido de cobrança incontroverso
ou independente da produção de novas provas, com o prosseguimento do processo para apreciação das provas referentes ao
pedido de cobrança remanescente.
c) Exemplo 3
Pedidos indenizatórios cumulativos (dano material e lucros cessantes), sendo que um depende de perícia (lucros cessan114
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tes) e outro não (reembolso). O juiz deve julgar primeiro o líquido
e, depois, após o desenvolvimento da instrução probatória, julgará o pedido ilíquido.
d) Exemplo 4
Ação de investigação de paternidade, cumulada com alimentos, também é possível julgamento por sentença parcial.
Com a produção do exame de DNA, o juiz conhecerá a paternidade e, após o restante da instrução probatória, julgará o valor
dos alimentos.
5.9 Enunciados sobre aplicação da sentença
parcial
Para melhor sistematizar o conteúdo exposto, seguem
Enunciados sobre a temática.
a) Enunciado nº 100 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Não é dado ao tribunal conhecer de matérias vinculadas ao
pedido transitado em julgado pela ausência de impugnação.
b) Enunciado nº 103 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A decisão parcial proferida no curso do processo com fundamento no art. 487, I, se sujeita a recurso de agravo de instrumento”
(Grupo: Sentença, Coisa Julgada e Ação Rescisória; redação revista no III FPPC-Rio).
c) Enunciado nº 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por
desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas.
d) Enunciado nº 336 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Cabe ação rescisória contra decisão interlocutória de mérito.
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5.10. Situações em que não se aplica a sentença parcial de mérito
A sentença parcial não se aplica a todos os casos em que um
dos pedidos estiver pronto para ser julgado. Se houver prejudicialidade lógica ou jurídica entre os pedidos, somente será possível o
julgamento do pleito que antecede logicamente os pedidos restantes.
Por exemplo, no caso de existirem pedido de reconhecimento de um ato ilícito e pedidos de lucros cessantes, danos
emergentes e danos morais decorrentes do ato praticado, se o réu
não impugnar ou até mesmo reconhecer a ocorrência dos danos
emergentes, somente poderá o juiz julgar esse pedido se antes
decidir se houve o ato ilícito e se o réu tem o dever jurídico de reparar o dano. Ou seja, ainda que o pedido de danos emergentes,
em tese, pudesse ser julgado antecipadamente, está impedido o
juiz de assim proceder em função da prejudicialidade lógica que
exige que ele previamente decida se o réu tem ou não o dever de
reparar o dano.
5.11. A sentença parcial é um dever ou uma
mera faculdade do juiz?
A utilização das sentenças parciais pelo magistrado não é
mera faculdade. Consta no art. 356 que o juiz “decidirá”, e não
que pode optar por julgar o pedido que estiver maduro para julgamento.
Deve o juiz, portanto, julgar o pedido que estiver pronto
para ser julgado, até para dar efetividade ao princípio da duração
razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF.
Porém, de acordo com o Enunciado do FPPC nº 297, “O
juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de impro116
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cedência por insuficiência de provas”.
5.12. Da aplicabilidade da sistemática da sentença parcial no ordenamento jurídico
A nova regra da sentença parcial é aplicada aos Microssistemas da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e aos Juizados
Especiais (Estadual, Federal e Fazenda Pública)? Seguem algumas implicações.
A criação dos Microssistemas não exclui o diálogo subsidiário com o Microssistema existente no NCPC. No entanto, sua
aplicação é limitada e ficará condicionada a servir de complementação à lei especial, naquilo que for omissa ou insuficiente.
O NCPC imprimiu mais celeridade ao processo, visando à
efetividade da tutela jurisdicional, assim como já estava previsto
nas legislações especiais citadas, na busca do alcance da “simplicidade, informalidade, economia processual, eficiência e conciliação”.
O NCPC deve servir de norte didático, em especial, quanto
a sua “Parte Geral”. Portanto, as novas regras desse Código que
vierem ao encontro dos princípios da “simplicidade, informalidade, economia processual, eficiência e conciliação”, devem ser
aplicadas aos Microssistemas, visto que são compatíveis com o
espírito das citadas normas.
Assim, a nova regra das sentenças parciais deve ser aplicada aos Microssistemas indicados, pois são compatíveis com a
celeridade e a efetividade processual.
5.11. Da Coisa Julgada parcial
Com o intuito de dinamizar a prestação da tutela jurisdicional, o NCPC introduziu, em seu texto normativo, norma jurídica
há muito tempo debatida em sede doutrinária e jurisprudencial:
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a possibilidade de fracionamento da tutela de mérito e da Coisa
Julgada material.
O NCPC passou a admitir expressamente que pode haver
duas Coisas Julgadas no mesmo processo, formadas em momentos distintos. O período de concepção da Coisa Julgada é aquele
em que a decisão passa a não caber mais recurso. É como regra,
o termo inicial para o prazo da ação rescisória, que termina dois
anos depois da última decisão que transitou em julgado no processo (art. 975).
Assim, na trilha do novel diploma processual, será permitida a ocorrência da Coisa Julgada material em momentos distintos do itinerário processual, seja mediante a prolação de decisões
interlocutórias de mérito, seja por meio da inimpugnabilidade de
capítulos meritórios constantes de decisões que examinam o mérito em sede de cognição exauriente.
Nesse cenário, o dogma chiovendiano della unicitá della decisione (unidade da decisão) – estimulado, ressalte-se, pela atecnia
do CPC 1973 – será definitivamente extirpado do ordenamento
jurídico brasileiro. Na forma preconizada pelo NCPC 2015, prevalece a possibilidade de fragmentação da Coisa Julgada, fenômeno denominado, por muitos, de Coisa Julgada parcial, progressiva ou parcelada.
Conforme a leitura do art. 502 do NCPC, a Coisa Julgada
material é definida como a “autoridade que torna imune e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. A decisão,
aqui, deve ser compreendida como gênero, que comporta como
espécies a decisão interlocutória, a sentença, a decisão unipessoal
de relator ou o acórdão. Sanou-se, portanto, equívoco legislativo
constante no CPC 1973, que, ao conceituar a Coisa Julgada material, em seu art. 467, estendia-a apenas à sentença.
Além disso, há previsão expressa de julgamento antecipa118
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do parcial do mérito (art. 356), de homologação, de autocomposição parcial e de reconhecimento de decadência ou prescrição em
relação a um dos pedidos cumulados (art. 354, parágrafo único).
Na mesma toada, o art. 1.002 do NCPC 2015 permite a delimitação voluntária do objeto do recurso; admite-se o recurso parcial.
Apresentadas tais questões, é indiscutível a encampação
da coisa julgada parcial pelo NCPC. Neste sentido, indagam-se
quais os influxos processuais advindos da fragmentação da coisa
julgada material. Seguem os principais.
a) Na teoria dos recursos
Nos casos envolvendo recursos parciais (art. 1.002, NCPC)
contra decisões que examinaram o mérito em sede de cognição
exauriente, a formação da Coisa Julgada material é apenas adiada em relação aos capítulos efetivamente atacados. Em relação
aos capítulos meritórios não impugnados, há aquiescência tácita
do recorrente e a geração imediata da Coisa Julgada material.
b) Na ação rescisória
Como consectário lógico da formação parcelada da coisa
julgada material, seja mediante a prolação de decisões interlocutórias de mérito, seja por meio da inimpugnabilidade de capítulos meritórios, é imperioso concluir, a partir da ocorrência de
cada Coisa Julgada, a possibilidade de sua desconstituição por
meio da propositura de ação rescisória. É cabível, destarte, o ajuizamento de rescisória contra decisão interlocutória de mérito (art.
966, caput) (4) e capítulo decisório (art. 966, § 3º) transitados em
julgado, sendo possível, por consequência, a propositura de uma
multiplicidade de ações rescisórias em face de uma mesma relação processual.
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c) Na execução
A parcelaridade inerente à formação da Coisa Julgada atinge não apenas o início do prazo decadencial para a propositura
da ação rescisória, mas também a própria formação do título executivo judicial. Conforme dispõe o art. 356, § 3º do NCPC 2015,
ocorrido o trânsito em julgado da decisão interlocutória de mérito, “a execução será definitiva”. O mesmo entendimento deve
ser aplicado ao trânsito em julgado de capítulo decisório. Assim,
erigida a Coisa Julgada material, não há razão para se obstar imediata satisfação do direito reconhecido.
5.12. Conclusão
Por fim, como visto, o NCPC, movido pelo ideal de “constitucionalizar” o direito processual civil e com vistas a dinamizar
a prestação da tutela jurisdicional, pôs termo à discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade de fracionamento do
julgamento do mérito e de formação parcelada ou progressiva da
Coisa Julgada material.
O texto normativo indiscutivelmente traz inovações. Entretanto, as normas jurídicas relacionadas ao tema em questão,
na quase totalidade, tão somente confirmam tendências doutrinárias e jurisprudenciais construídas sob a égide do CPC 1973.
Trata-se, segundo Fredie Didier Jr., de uma “pseudonovidade
normativa”, cuja aplicação dispensaria, até mesmo, o período de
vacatio legis.
Foram trazidos novos institutos e inovações, que não integravam a tradição do direito brasileiro, além de uma sistematização dos princípios do NCPC, colocados em clara sintonia com a
Constituição Federal.
De acordo com a definição do NCPC, a sentença é o provimento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento
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comum, bem como extingue a execução, solucionando a lide, mediante a aplicação da lei, sendo que o conceito de sentença deixou
de ser o “ato do juiz que põe fim ao processo”, como previa no
CPC 1973.
O NCPC veio pôr termo à discussão doutrinária e jurisprudencial quanto à possibilidade de fracionamento do julgamento
de mérito e de formação parcelada ou progressiva da Coisa Julgada material, rompendo-se, assim, definitivamente, com o dogma
da sentença una.
De todo modo, o NCPC alargou as hipóteses de prolação
de sentenças parciais, e essa nova possibilidade poderá ser extremamente útil na prática forense, dando agilidade ao processo,
na busca do princípio “da duração razoável do processo” e da
“celeridade”.
No entanto, defende-se neste artigo que o art. 356 do NCPC
– que passou a admitir, expressamente, a possibilidade de julgamento parcial do mérito – tem a natureza jurídica de decisão
interlocutória de mérito, e não de sentença parcial.
A sentença parcial não se aplica a todos os casos em que
um dos pedidos estiver pronto para ser julgado. Se houver prejudicialidade lógica ou jurídica entre os pedidos, somente será possível o julgamento do pleito que antecede logicamente os pedidos
restantes.
Ainda, a nova regra das “sentenças parciais” devem ser
aplicadas aos Microssistemas (da Justiça do Trabalho, da Justiça
Eleitoral e dos Juizados Especiais), visto que são compatíveis com
a celeridade e a efetividade processual.
É importante ressaltar, por fim, que a utilização das chamadas “sentenças parciais” pelo magistrado não é mera faculdade. Consta no art. 356 que o juiz decidirá, e não que pode optar
por julgar o pedido que estiver maduro para julgamento. Deve o
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juiz, portanto, julgar o pedido que estiver pronto para ser julgado, inclusive para conferir efetividade ao princípio da duração
razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da
Constituição Federal.
Considerando o exposto neste trabalho, defende-se que
a hipótese de uma sentença apta a fragmentar o julgamento da
causa, nos casos já citados, pode proporcionar maior concretização do direito material, permitindo que o pedido já provado seja
concedido mais rapidamente ao autor que tem razão, dando efetividade aos princípios constitucionais dispostos no NCPC.
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6.1. Introdução
Inicia-se este artigo apresentando-se considerações sobre o
acesso à justiça, para, em seguida, serem expostos aspectos pertinentes à tutela provisória.
6.1.1. Acesso à justiça
O NCPC 2015 traz em seu bojo a positivação de uma sistemática processual amparada na garantia da celeridade efetiva e
com maior rendimento possível. Sobre o tema, dispõe o art. 4º do
NCPC 2015 que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
Com efeito, as garantias constitucionais da celeridade e da
duração razoável do processo (Constituição Federal de 1988, art.
5º, LXXVIII) são a centelha para o direito fundamental de satisfação
dos direitos dos cidadãos reclamados em juízo em tempo razoável.
A expressa menção a ‘atividade satisfativa’ é digna de
destaque para evidenciar que a atividade jurisdicional
não se esgota com o reconhecimento (declaração) dos
direitos, mas também com a sua concretização. Até
porque, nos casos de título executivo extrajudicial, o
que o exequente busca perante o Estado-juiz é a satisfação do seu direito e não o reconhecimento de que ele
existe. (BUENO, 2015, p. 44).

O que se infere do art. 4º é que o legislador se preocupou
em sacramentar em lei as finalidades primordiais do direito
processual, almejando-se uma diretriz positivada aos jurisdicionados, à realização das leis que regulam a vida em sociedade e
ao titular do poder jurisdicional. Sobre o tema, precisa a lição de
Paulo Cézar Pinheiro Carneiro quanto aos escopos do direito
processual, quais sejam: a) escopo jurídico; b) escopo político; c)
escopo social.
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[...] finalidade jurídica destinada a garantir, na prática,
sempre que possível, a observância das regras estabelecidas pelo legislador ordinário nas diversas leis, que
regulam a vida em sociedade, [...]. É através do processo que se procura restabelecer a ordem jurídica, resolver o conflito de interesses existentes, procurando,
através de uma sentença formulada por um juiz, dar a
cada um o que é seu.
[...] finalidade política, pois é através dele que o Estado
cumpre a sua função de prestar jurisdição. [...].
Finalmente, tem também o processo escopo social de
pacificar com justiça e de educar, de sorte, a permitir
que as pessoas possam, a um só tempo, independente
das diferenças, buscar seus próprios direitos e respeitar
os dos outros.
Enfim, podemos afirmar através da união destes três
escopos e em uma única frase, que o processo se destina à realização da justiça. (CARNEIRO, 2001, p. 347).

Com efeito, não basta que a lei processual dite, tão somente, as regras do jogo, mas que seja assegurado o cumprimento
dessas metas em todo e qualquer processo, garantindo, assim, o
maior rendimento possível com a satisfação dos direitos reconhecidos em juízo em tempo razoável.
Frise-se que o art. 4º não é o único a tratar do referido tema.
O NCPC 2015 tem uma sistemática global de pacificação social
com a resolução de conflitos processuais e a satisfação de direitos. A título de exemplo, alguns dispositivos de temas específicos
são capazes de demonstrar a intenção do legislador em reduzir o
formalismo processual e a maior preocupação com a apreciação
do mérito causal.
O art. 938, §1º do NCPC 2015, ao tratar dos recursos nos
tribunais, preceitua que:
§1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator
determinará a realização ou a renovação do ato pro126
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cessual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de
jurisdição, intimadas as partes.

O que se depreende é a redução do rigor formal em prol da
valorização do(s) direito(s) material(is) abarcado(s) no processo e
a satisfação deles.
Em verdade, procura-se evitar a obsolescência dos atos
processuais que, em seu cerne, possuem fundamento no campo
do direito material com o intuito de destitui-lo do vício processual que o cerca em prol do alcance de uma decisão meritória
pacificadora e satisfativa.
Outro exemplo atrelado ao princípio do rendimento está
constante no § 3º do mesmo artigo em análise, que permite, uma
vez reconhecida a necessidade de produção de prova, o próprio
relator converterá o julgamento do recurso em diligência a ser
realizada no próprio tribunal ou em primeira instância, decidindo-se, somente, o recurso após a conclusão da instrução.
Percebe-se a valorização da grande finalidade do processo,
qual seja: o alcance da verdade.
Não é objeto deste estudo a análise pormenorizada dos dispositivos do recente diploma processual, o que se deixará para
um futuro trabalho. Serão expostas, doravante, com amparo na
sistemática dirimida pelo NCPC e brevemente demonstrada
aqui, considerações acerca da Tutela Provisória.
6.1.2. Tutela provisória
Entre as decisões judiciais não definitivas, aquelas que concedem tutela provisória receberam nova sistematização no NCPC
2015. Ora, conforme dito alhures, a tempestividade da tutela jurisdicional é um dos predicados do processo, devendo ser observado para que se garanta o acesso à justiça. Precisa, nesse sentido, é a lição de Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos
Carrilho Lopes, in verbis:
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constituindo a tempestividade da tutela jurisdicional
um dos três predicados sem os quais não se cumpre
satisfatoriamente a garantia constitucional de acesso à
justiça (efetividade-tempestividade-adequação), cuida
o direito infraconstitucional de predispor de medidas
técnico-processuais destinadas a propiciar a aceleração
do processo e consequente oferta, com a menor demora possível, dos resultados esperados do exercício da
jurisdição. Tais são as tutelas provisórias regidas pelos
arts. 294 ss. do novo Código e que se qualificam, conforme o caso, como tutelas urgentes, por sua vez, classificam-se em tutelas cautelares e tutelas antecipadas.
(DINAMARCO, 2016, p. 26).

Seguindo, na lição de Cassio Scarpinella Bueno (2016, p.
247), é correto o entendimento de que a tutela provisória, tal qual
disciplinada no NCPC, é o conjunto de técnicas que permite ao
magistrado – na presença de determinados pressupostos, que
gravitam em torno da presença da “urgência” ou da “evidência”
– prestar tutela jurisdicional, antecedente ou incidentalmente,
com base em decisão instável (por isso, provisória).
Do exposto, resta notório que o NCPC 2015 manteve a terminologia clássica, distinguindo a tutela provisória ou instável
da tutela definitiva (cognição exauriente). A tutela provisória,
quando concedida, conserva sua eficácia na pendência do processo, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo
(CPC, art. 296).
Em relação à competência para conhecimento, quando já
pendente ação, o próprio juiz da causa principal deverá fazê-lo e,
quando em caráter antecedente, ela deverá ser requerida ao juízo
competente para conhecer o pleito principal (CPC, art. 299). Em
quaisquer dos casos, o magistrado poderá tomar medidas admitidas em direito para a efetivação da tutela (art. 297).
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6.2. As espécies da tutela provisória e o Código
de Processo Civil
Nesta seção, serão apresentados aspectos referentes às tutelas de urgência e evidência.
6.2.1. Tutela da urgência
As tutelas provisórias subdividem-se em espécies: a) tutela de evidência; b) tutela de urgência.
A tutela de urgência, por sua vez, pode apresentar-se na
modalidade antecipada ou na modalidade cautelar. O que vai demonstrar se é de uma subespécie ou outra é a preponderância do
caráter antecipatório ou do caráter cautelar. Alguns casos mostram-se, em princípio, obscuros quanto à preponderância de uma
ou outra modalidade de tutela de urgência. Ciente disso, parece
ter o legislador aproximado tais modalidades, sem, contudo, unificá-las. Vale destacar a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
a este propósito, lembro que o art. 269 do Projeto do
Senado, ao distinguir medidas de natureza cautelar de
satisfativa, continha dois parágrafos que, embora não
conservados pelo CPC 2015, mostram-se úteis para
esta finalidade, máxime para que fique claro que o formato dado ao instituto pelo CPC de 2015 é mais apuro
redacional do que alteração substancial, o que, se não
fosse, insisto, comprometeria a higidez do processo
legislativo. De acordo com o §1º daquele dispositivo,
‘são medidas satisfativas as que visam a antecipar ao
autor, no todo ou em parte, os efeitos da tutela pretendida’. O §2º por seu turno, referia-se as medidas cautelares como ‘as que visam a afastar riscos e assegurar o
resultado útil’ (BUENO, 2016, p. 248).

Outrossim, parece ter ocorrido a aproximação entre essas
duas tutelas jurisdicionais fundadas na urgência, isto é, na neces129
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sidade que seja dada uma solução, ainda que provisória, à determinada situação grave cujo tempo é inimigo.
Ressalta-se que ambas as modalidades podem ser requeridas e concedidas em caráter antecedente ou incidental (CPC, art.
294, § único).
Ainda nesse sentido, o CPC, art. 300, caput, evidencia que
os requisitos comuns para a concessão da tutela provisória de urgência são: a) probabilidade do direito (fumus boni iuris); b) perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Resta claro, destarte, que o NCPC acertadamente abandonou a expressão “prova inequívoca da verossimilhança”, que estava presente no art. 273 do CPC 1973. Vale citar aqui, a título ilustrativo e elucidativo, a conclusão do FPPC no Enunciado nº 143:
a redação do art. 300, caput, superou a distinção
entre os requisitos da concessão para a tutela
cautelar e para a tutela satisfativa de urgência,
erigindo a probabilidade e o perigo na demora a
requisitos comuns para a prestação de ambas as
tutelas de forma antecipada.

Além dos requisitos gerais para a concessão da tutela de
urgência, o magistrado ainda poderá exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa
vir a sofrer, podendo ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la (CPC, art. 300, §1º).
Seguindo, o art. 302 estabelece as hipóteses nas quais, sem
prejuízo de eventual indenização por dano processual, a parte
beneficiária da tutela de urgência responderá pelos prejuízos que
a efetivação da medida houver causado à outra parte, quais sejam: I – quando a sentença lhe for desfavorável; II – quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os
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meios necessários para a citação do requerido no prazo de cinco
dias; III – quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em
qualquer hipótese legal; IV – quando o juiz acolher a alegação
de decadência ou prescrição da pretensão do autor. O parágrafo
único desse dispositivo ainda estabelece que a “indenização será
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.
Por fim, no momento, impende-se destacar dois pontos: a)
há a possibilidade de realização de justificação prévia para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300, §2º); b) a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (CPC, art. 300, §3º).
6.2.2. Tutela de urgência concedida em caráter antecedente
Nas hipóteses em que o autor manifestar expressamente
na petição inicial que pretende valer-se do benefício previsto no
caput do art. 303, nos casos em que haja urgência contemporânea
à propositura da ação (CPC, art. 303, caput e §5º), ela poderá se
limitar ao requerimento da tutela antecipada, indicando-se: a) o
pleito final; b) a exposição da lide; c) o valor da causa como um
todo; d) o perigo da demora.
Concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial em 15 dias ou em
outro prazo que o juiz fixar, com a complementação de sua
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final (CPC, art. 303, §1º, I).
Outrossim, o aditamento da petição inicial deve se dar
nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais
(CPC, art. 303, §3º). Na hipótese de não se realizar o aditamento,
o processo será extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 303,
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§2º). Com o aditamento, o réu será citado para audiência de conciliação ou de mediação (art. 334). Não havendo autocomposição,
demarca-se o termo inicial do prazo de 15 dias para apresentação
de contestação.
Dessa forma, caso não seja concedida a tutela antecipada,
o órgão jurisdicional deverá determinar o aditamento da petição
inicial dentro de cinco dias. Transcorrendo o prazo in albis¸ o processo será extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 303, §6º).
Sobre o tema, cumpre destacar:
o legislador fala em emenda à petição inicial que se refere o art. 321: trata-se de aditamento da petição inicial
a fim de que o processo, em sendo o caso, desenvolvase regularmente. Em suma: é o aditamento a que se
refere o art. 303, §1º, I (MITIDIERO, 2015, p. 787).

Primeiro e importante ponto a tecer aqui refere-se à definição de “urgência contemporânea” que, entende-se, não difere
do perigo da demora hábil a justificar qualquer outra espécie de
tutela provisória. Vale destacar:
a qualificação da urgência como contemporânea no
caput do art. 303, embora à primeira vista possa sugerir
uma restrição ao uso da tutela antecipada antecedente,
é desmentida pelo incentivo que o legislador dá ao autor para sumarizar formal e materialmente o processo
com sua estabilização. Lida a autonomização da tutela
antecipada sistematicamente, a urgência que justifica o
pedido da tutela antecipada antecedente não difere do
perigo na demora capaz de justificar qualquer espécie de
tutela provisória (MITIDIERO, 2015, p. 787).

Assim, entende-se que apenas o pleito tutelar provisório e
satisfativo fundado em urgência pode ser recebido e estabilizado
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quando realizado em caráter antecedente. O legislador não acrescentou a tutela de evidência como hipótese do procedimento previsto no CPC, art. 303, e a tutela provisória cautelar, apesar de
poder ser recebida, não terá meios de se estabilizar, uma vez que
a referibilidade lhe é inerente, tornando-se impossível a estabilização do direito acautelado, mas, tão somente, da cautela em si.
6.2.3. Tutela de evidência
Preceitua o art. 311 do NCPC que, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, a tutela da evidência será concedida nas seguintes hipóteses:
I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou
o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se
tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em
que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

No entanto, impreterível advertir-se que as hipóteses elencadas nos incisos do artigo não podem se confundir com aquelas
nas quais o juiz poderá julgar antecipadamente o mérito. Tratase, respectivamente, de decisões de cognição não exauriente (tutela de evidência) e cognição exauriente (julgamento antecipado
do mérito). Destaca-se:
tais situações não se confundem, todavia, com aquelas
em que é dado ao juiz julgar antecipadamente o méri133
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to (arts. 355 e 356), porquanto na tutela de evidência,
diferentemente do julgamento antecipado, a decisão
pauta-se em cognição sumária e, portanto, traduz uma
decisão revogável e provisória (WAMBIER et al,
2015, p. 523).

Do exposto, destaca-se a inexigibilidade da urgência na tutela da evidência, sendo uma clara e efetiva diferenciação entre as
duas espécies de tutela provisória. Além disso, deve-se levar em
conta a evidência do direito, em outras palavras, a probabilidade
do direito do requerente. Entende-se que a concessão da tutela
de evidência encontra-se sinfonicamente com o poder geral de
cautela do magistrado, posto que, grosso modo, é o “dever de
cuidado” do juiz em um processo que demonstre um provável
direito que pode, desde já, ser efetivo, mas, por contrapeso, não é
definitiva a decisão que o concede.
Do contrário, poder-se-ia imaginar uma situação na
qual, embora não exista nenhuma “evidência” (probabilidade) de seu direito, o autor obtenha a concessão
de uma tutela provisória (da evidência) diante da simples caracterização do abuso do direito de defesa ou
do manifesto propósito protelatório da parte (NCPC,
art. 311, inciso I). Com isso não se está querendo defender que essas condutas não tenham que ser gravemente punidas e combatidas. Por outro lado, elas não
influem em nada no mérito da demanda ou na maior
ou menor probabilidade do direito do autor (ALVIM,
2015, <http://www.cpcnovo.com.br/blog /2015/07/02/
tutela-da-evidencia-no-novo-cpc/>).

Além disso, à exceção da hipótese prevista no inciso I do
art. 311 do NCPC, todas as outras fazem referência a aspectos jurídicos ou fáticos que traduzem a evidência do direito do autor.
Conclui-se, pois, com o devido respeito ao entendimento em contrário que, mesmo na situação de abuso do direito de
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defesa e manifesto propósito protelatório da parte, o postulante
deverá também comprovar a evidência e a probabilidade do seu
direito.
Dispõe o parágrafo único do art. 311 do CPC que o magistrado poderá decidir liminarmente nas situações descritas nos
incisos II e III. Mesmo porque, nos incisos I e IV, o juiz somente
poderá formar sua convicção (ainda que fundada em cognição
superficial) após a apresentação de defesa pelo réu.
Por fim, pertinente e polêmica a observação de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
distanciando-se do Projeto originário de Novo CPC,
na redação final do diploma legal não há previsão para
o pedido antecedente de tutela da evidência. Dessa
forma, há um tratamento heterogêneo entre as diferentes espécies de tutela provisória: enquanto a tutela
de urgência pode ser pedida de forma antecedente e
incidental, a tutela da evidência só pode ser pedida de
forma incidental. É claro que, nas duas hipóteses de
tutela da evidência em que não cabe sua concessão liminarmente, não haverá possibilidade material de seu
pedido ocorrer de forma antecedente; mas nas duas
outras, nas quais a concessão pode ou deve ser liminar, é plenamente possível se imaginar um pedido de
forma antecedente. Como o Novo CPC não trata dessa
possibilidade, é possível ao intérprete propugnar pela
aplicação por analogia do procedimento previsto para
o pedido antecedente de tutela antecipada. (NEVES,
2015, p. 219).

Em que pese o entendimento do autor de aplicação analógica do procedimento previsto, entende-se pela inaplicabilidade
do CPC, art. 303, às hipóteses que tratem da tutela de evidência,
pois, mesmo que caiba sua concessão liminarmente, ela se dará
dentro do processo, amparada pela convicção do juiz quanto à
demonstração do direito pretendido, sem estar necessariamente
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imbuído, contudo, da urgência, requisito necessário para o recebimento do pleito tutelar em caráter antecedente; sendo, destarte,
a tutela de evidência passível de ser concedida em caráter incidental.
Referências
BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil
Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015.
CARNEIRO, Paulo Cézar Pinheiro. A ética e os personagens do
processo. Revista Forense, Rio de Janeiro, n. 358, p. 349-350, novdez. 2001.
DINAMARCO, C. R.; LOPES, B. V. C. Teoria Geral do Novo
Processo Civil. Malheiros, São Paulo, 2016.
MITIDIERO, Daniel. Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil. In: WAMBIER ,T. A. A. et al. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015.
WAMBIER, T. A. A. et al. Primeiros comentários ao Novo CPC:
Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

136

7
DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO E DIREITOS HUMANOS: UMA
CONSTRUÇÃO HISTÓRICA
Riccardo Marcori Varalli

137

Direito à Duração Razoável do Processo e Direitos Humanos

7.1. Introdução
Nota-se, atualmente, uma preocupação de todos os operadores do direito em tornar mais célere e ágil a prestação jurisdicional. Se, por um lado, o problema já foi há tempos detectado,
é importante que haja a preocupação dos julgadores de todos os
Tribunais, inclusive os internacionais, em minimizá-lo.
A morosidade da Justiça é, sem dúvida, um dos maiores
problemas enfrentados pelos jurisdicionados no mundo inteiro.
É um defeito antigo e afeta os mais variados ordenamentos jurídicos.
7.2. Direito à razoável duração do processo
O direito à razoável duração do processo assegura a todos,
no âmbito judicial e administrativo, a concretização de seus direitos. A importância do tema é óbvia, mormente quando se tratar
de direitos humanos, uma vez que a proteção de tais direitos representa a proteção à própria existência da humanidade. Buscase, com a razoável duração do processo, atender à consagrada
frase de Rui Barbosa, célebre jurista brasileiro: “Justiça atrasada
não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta” (BARBOSA,
1957, p. 105).
O presente escrito pretende, primordialmente, estudar esse
direito fundamental, analisando historicamente sua construção.
Para se ter uma ideia da magnitude do tema, a violação
desse direito é um dos temas mais frequentes nos processos perante a Corte Europeia de Direitos Humanos, representando
26,37% dos casos perante a Corte (THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS, <www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_1959_2009_ENG.pdf>).
A primeira anotação histórica de inquietação com a duração do processo é da compilação de Justiniano, ainda no ano 530
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d.C. Na precisão lição de Daniel Pastor: “A fixação de um prazo,
segundo os escritos da época, se justifica para que os litígios não
se tornem intermináveis e para que não se exceda a duração de
vida do homem” (PASTOR, 2002, p. 100).
Também na antiga Germânia, os operadores do direito
denunciavam que as medidas judiciais se prolongavam mais do
que a vida dos homens, e eram transmitidas como herança de
geração em geração.
Outro importante texto normativo do mundo ocidental a
tratar do direito fundamental ao devido processo legal e também
mencionar a questão do tempo razoável foi a Magna Carta de
1215 (SILVEIRA, 1996, p. 18). Assim estabelecia o parágrafo 40 do
documento histórico: “a ninguém venderemos, negaremos ou retardaremos direito ou justiça” (<http://www.bl.uk/magna-carta/
articles/magna-carta-english-translation>). A expressão “retardar
direito ou justiça” traz em si e pode ser interpretada como a expressão do ideal de conceder o direito num tempo razoável.
Entretanto, sem desmerecer o direito inglês, coube ao direito norte-americano a honra de formar o embrião do direito a
um julgamento rápido perante um juízo imparcial nos moldes do
que se almeja atualmente, ou seja, extensivo a todos os cidadãos.
O marco dessa mudança foi a declaração de Virgínia, de 12
de junho de 1776, que assim dispôs:
VIII- Que em todo processo criminal incluídos
naqueles em que se pede a pena capital, o acusado tem direito de saber a causa e a natureza da
acusação, ser acareado com seus acusadores e
testemunhas, pedir provas em seu favor e a ser
julgado, rapidamente, por um júri imparcial de
doze homens de sua comunidade, sem o consentimento unânime dos quais, não se poderá considerá-lo culpado; tampouco pode-se obrigá-lo
a testemunhar contra si próprio; e que ninguém
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seja privado de sua liberdade, salvo por mandado legal do país ou por julgamento de seus pares.
(ARRUDA, 2006, p. 37, grifou-se)28.

Posteriormente, em 1787, a Constituição Americana assegura, no seu Bill of Rights, um direito a julgamento
público e rápido por um júri imparcial: “VI - Em todos os
processos criminais, ao acusado é garantido o direito a um
julgamento célere e público [...]” (grifou-se).
Lamentavelmente, somente após as duas Grandes Guerras Mundiais, a comunidade internacional voltou realmente seus
olhos para a demora na prestação jurisdicional, consagrando esse
direito fundamental nos principais tratados internacionais sobre
direitos humanos.
Nas palavras de Valério de Oliveira Mazzuoli (2009, p. 25):
o principal legado do Holocausto para a internacionalização dos direitos humanos consistiu na preocupação
que gerou no mundo pós-Segunda Guerra, acerca da
falta que fazia uma arquitetura internacional de proteção de direitos humanos, com vistas a impedir que
atrocidades daquela monta viessem a ocorrer novamente no planeta. Daí porque o período do pós-guerra
significou o resgate da cidadania mundial – ou a reconstrução dos direitos humanos –, baseado no princípio do ‘direito a ter direitos’, para se falar como Hannah Arendt.

Ou seja, a problemática do tempo do processo apenas foi
positivada de maneira pormenorizada depois do horror dos esta28 Destaca ainda o autor: “a importância da Declaração da Virgínia para
o direito ao speedy trial consiste no fato de, pela primeira vez num documento genérico, consagrado em sua inteireza à declaração dos direitos de
um povo, fazer-se consignar que todo cidadão acusado em um processo
criminal tem o direito a um julgamento célere”.
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dos nazistas e fascistas (PASTOR, 2005, p. 211).
A Convenção Americana dos Direitos e Deveres do Homem (<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm>), aprovada na Nona Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, em 1948, pinta com cores
vivas a necessidade da celeridade na apreciação das controvérsias pelo Poder Judiciária e pela Administração Pública:
artigo XVIII. Direito à Justiça. Toda pessoa pode
recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. Deve poder contar, outrossim, com processo
simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja
contratos de autoridade que violem, em seu prejuízo,
qualquer dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente.
Artigo XXIV. Direito de petição. Toda pessoa tem o
direito de apresentar petições respeitosas a qualquer
autoridade competente, quer por motivo de interesse
geral, quer de interesse particular, assim como o de
obter uma solução rápida. (grifou-se).

Enfim, ocorria a afirmação do direito a um julgamento célere no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos. No
mesmo ano (1948), surge a Declaração Universal dos Direitos dos
Homens, diploma que melhor estampou os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade deixados pela Revolução Francesa.
Para Flávia Piovesan, foi justamente a Declaração dos Direitos Humanos que introduziu a concepção contemporânea de direitos humanos, assinalada pela universalidade e indivisibilidade
desses direitos (PIOVESAN, 1998, p. 25). Isto é, pela primeira, vez
houve uma fusão do pensamento liberal com o social, criando uma
nova concepção de direitos civis, econômicos, políticos, culturais e
sociais, consagrando os valores de igualdade e liberdade.
Assevera Antônio Augusto Cançado Trindade:
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esse documento constitui um ímpeto decisivo no
processo de generalização da proteção dos direitos humanos testemunhado pelas quatro últimas
décadas, permanecendo como fonte de inspiração
e ponto de irradiação e convergência dos instrumentos de direitos humanos a níveis global e regional (TRINDADE, 1991, p. 1).

Embora a Declaração não especifique de maneira expressa a razoável duração do processo, ela garante ao indivíduo a
proteção dos seus direitos fundamentais nos seguintes termos:
“Artigo VIII - toda pessoa tem o direito de receber dos tribunais
competentes recurso efetivo para atos que violem direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei”
(grifou-se). Parece óbvio que a referida efetividade, no caso concreto, guarda relação com um processo sem dilações indevidas.
Posteriormente, a Convenção Europeia para a Proteção
dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais de 1950
cunhou pela primeira vez a expressão “prazo razoável”:
artigo 6º-1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua
causa seja examinada, equitativa e publicamente, num
prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a
determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela [...]29.

29 No original, em inglês: “in the determination of his civil rights and obligations […], everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.
Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or
national security in a democratic society, where the interests of juveniles or
the protection of the private life of the parties so require, or to the extent
strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where
publicity would prejudice the interests of justice”. Disponível em: <www.
echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 10 maio. 2016.
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Note-se que a importância do artigo é tamanha que, para
sua aplicação prática, a Corte publicou um guia, no qual trata dos
requisitos processuais e institucionais para a efetivação desse direito (GUIDE ON ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, 2013, <www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf>).
O doutrinador português Ireneu Cabral Barreto, ex-juiz do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, destrincha o mencionado dispositivo legal nos seguintes termos:
desta forma, a causa deve ser examinada num
prazo razoável, elemento essencial para uma boa
administração da justiça. Com esta finalidade, ou
seja, de exigir o respeito à utilização de um prazo
razoável a Convenção Europeia dos Direitos do
Homem sublinha a importância que atribui a uma
justiça administrada sem atrasos, que venha a corresponder a sua eficácia e credibilidade (BARRETO, 1995, p. 100).

Importante salientar que não se trata de previsão apenas
teórica; o referido artigo também tem aplicação prática, ou seja,
o cidadão, ao ser prejudicado pela lentidão da Justiça, pode bater às portas do Tribunal Europeu contra a demora excessiva de
processos judiciais.
Sobre o tema, encontra-se relevante precedente julgado
pela Corte Europeia em 25 de junho de 1987: o Estado Italiano
foi condenado a pagar indenização por danos morais a um jurisdicionado pelo atrasado na prestação da Justiça. O julgado está
assim ementado:
Direitos políticos e civis. Itália. Duração dos procedimentos judiciais. Limites razoáveis. Caso
concreto. Violação da Convenção. Ressarcimento
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do dano. Critérios de determinação (Convenção
Europeia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais: art. 6.º e
50).1 – Excede os termos razoáveis de duração,
prescritos pelo art. 6.º, 1, da Convenção Europeia
para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais, o processo não particularmente complexo, tanto em matéria de fato,
quanto em matéria de direito, e que ainda não foi
concluído depois de 10 anos e 4 meses de seu início. 2 – O Estado italiano é obrigado a pagar à
requerente, em face da excessiva duração do processo no qual ela é autora, a soma de 8.000.000
liras, determinada equitativamente ao ressarcimento, seja do dano moral advindo das despesas
efetuadas e das perdas sofridas, seja do dano moral derivante do estado de prolongada ansiedade
pelo existo (sic) da demanda (TUCCI, 1997, p. 69).

A significância da Corte Europeia de Direitos Humanos no
aprimoramento de paradigmas acerca do tema é alta, uma vez
que expressiva quantidade de reclamações diz respeito à falta de
duração razoável dos processos. Não se pode olvidar que referida Corte tem o poder de determinar a condenação dos países
sujeitos à sua jurisdição, ao pagamento de indenizações, o que,
além da questão patrimonial, gera reflexos perante a comunidade internacional. Leciona Carlos Henrique Ramos:
a Corte Europeia de Direitos Humanos ocupa papel
primordial na proteção dos direitos humanos no continente europeu. Primeiramente, por se tratar de órgão
bem aparelhado, estruturado e organizado. Além do
mais, sua jurisprudência, em muitos casos, serve como
mecanismo de controle, pois muitas vezes uma condenação perante a Corte pode despertar a responsabilidade dos governantes em virtude do constrangimento sofrido em face da comunidade internacional (RAMOS,
2008, p. 39).
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Recentemente, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos
fixou um prazo de dois anos para que o Estado Polonês indenize
os litigantes prejudicados pela demora jurisdicional. O veredito
foi adotado após serem contabilizadas pelos magistrados da Corte por volta de 650 reclamações de cidadãos que alegam danos
por conta do ritmo vagaroso da Justiça polonesa. Todavia, em
vez de julgar cada uma delas, os juízes entenderam por bem notificar o governo polonês. No caso de não cumprimento, os magistrados europeus voltam a entrar em ação (PINHEIRO, 2015,
<http://www.conjur.com.br/2015-jul-08/polonia-dois-anos-indenizar-vitimas-lentidao-judicial>).
Contudo, essa não é a primeira vez em que um país recebe condenação por tal violação. A Finlândia, por exemplo, já foi
condenada 4 vezes por tal violação, entre 2000 e 2004 (VENICE
COMMISSION, 2007, p. 149).
Voltando à caminhada pela evolução histórica do conceito
de duração célere do processo, analisa-se o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1966.
O referido pacto teve como principal objetivo aprimorar os
direitos garantidos pela já mencionada Declaração Universal dos
Direitos dos Homens de 1948. Importante salientar que foram
mantidos os direitos civis e políticos já encampados na Declaração e foram incorporados outros. Ensina Flávia Piovesan:
os principais direitos e liberdades cobertos pelo Pacto
dos Direitos Civis e Políticos são: o direito à vida; o
direito de não ser submetido à tortura ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; o direito a não
ser escravizado nem submetido à servidão; os direitos
à liberdade e à segurança pessoal e a não ser sujeito
à prisão ou detenção arbitrárias; o direito a um julgamento justo; à igualdade perante a lei; a proteção contra a interferência arbitrária na vida privada; a liber145
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dade de movimento; o direito a uma nacionalidade; o
direito de casar e de formar família; as liberdades de
pensamento, consciência e religião; as liberdades de
opinião e de expressão; o direito à reunião pacífica; a
liberdade de associação; o direito de aderir a sindicatos e o direito de votar e de tomar parte no Governo
(PIOVESAN, 2008, p. 162).

Relevante também mencionar que o Pacto não apenas
prevê direitos, como também trouxe mecanismos para sua
aplicação de maneira prática. Ou seja, o Pacto desenvolve uma
sistemática peculiar de monitoramento e implementação internacional desses direitos – uma special enforcement machinery30.
O Pacto oferece, assim, suporte institucional aos preceitos que
consagra, impondo obrigações aos Estados-partes, como obrigação de encaminhar relatórios sobre as medidas legislativas,
administrativas e judiciárias adotadas, a fim de que sejam implementados os direitos enunciados pelo pacto (AMARAL JÚNIOR, 2011, p. 23).
Sobre o tema, o Pacto estabeleceu o direito fundamental à
celeridade processual em duas passagens distintas:
ART. 9. 3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em
virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem
demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta
em liberdade.
[...]
ARTIGO 14. 3. Toda pessoa acusada de um delito terá
direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias [...]
c) De ser julgado sem dilações indevidas. [...] (grifou-se)

30 Mecanismo especial de reforço, em tradução livre, do autor.
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Salta aos olhos a preocupação da humanidade em tornar
mais ágil e célere à prestação jurisdicional com o uso das locuções: “sem demora”, “em prazo razoável” e “sem dilações indevidas”. O mundo clamava por um processo que respeitasse todas
as garantias jurídicas do cidadão, porém sem excessiva duração.
Nesse contexto, pouco tempo depois, ocorreu a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos, conhecida também como
Pacto de San José de Costa Rica, de 1969. A referida Convenção
foi baseada nos tratados internacionais já citados e buscou um
aprimoramento na defesa dos direitos humanos. Dessa feita:
O número de direitos que a Convenção Americana
proclama é maior que o da Convenção Europeia e
em muitas das suas disposições estabelecem garantias mais avançadas e abrangentes do que aquela ou
o Pacto dos Direitos Civis e Políticos (STEINER,
2000, p. 50).

Na mesma toada, Thomas Buergenthal leciona:
a Convenção Americana é mais extensa que muitos
instrumentos internacionais de direitos humanos. Ela
contém 82 artigos e codifica mais que duas dúzias de
distintos direitos, incluindo o direito à personalidade
jurídica, à vida, ao tratamento humano, à liberdade pessoal, a um julgamento justo, à privacidade, ao
nome, à nacionalidade, à participação no governo,
à igual proteção legal e à proteção judicial. A Convenção Americana proíbe a escravidão; proclama a
liberdade de consciência, religião, pensamento e expressão, bem como a liberdade de associação, movimento, residência, ao lado da proibição da aplicação da ex post facto law (BUERGENTHAL, 1984,
<http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/
acprof:oso/9780199578184.001.0001/acprof-9780199578184?rskey=Wac78t&result=6>).
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Navegando nas mesmas águas do direito europeu, o Pacto
em comento também elevou o direito à duração razoável à categoria de direito fundamental do cidadão:
Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal: [...] 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora,
à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada
pela lei a exercer funções jurisdicionais e tem direito
a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser
posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o
processo. [...]
Artigo 8º - Garantias judiciais
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por
um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela,
ou na determinação de seus direitos e obrigações de
caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra
natureza. [...]
Artigo 25 - “Art. 25. Proteção Judicial.
Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos
que violem seus direitos fundamentais reconhecidos
pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção,
mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas
que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. [...] (grifou-se).

Nota-se, outra vez, o uso das expressões “sem demora” e
“prazo razoável”, além dos termos “recurso simples e rápido”,
para consagrar o princípio da duração razoável; nesse momento, segue-se além, pois não restringem essa celeridade processual
só aos procedimentos penais, e sim estendem esse direito fundamental a processos de qualquer natureza, buscando maior agilidade na resolução de todas as espécies de conflitos.
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Com a finalidade de assegurar a proteção às suas previsões, a Convenção Americana dos Direitos do Homem estabelece
os órgãos competentes para tanto: Comissão Interamericana de
Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Desse modo, aos jurisdicionados dos países signatários, na
hipótese de a falta de duração razoável processual causar dano
efetivo, eles poderão recorrer ao ordenamento internacional protetivo dos direitos humanos por meio da Comissão ou da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, nas hipóteses cabíveis.
Infelizmente, também em terras americanas sobram casos
clamando por justiça efetiva e digna, sem retardo na prestação
jurisdicional por parte das autoridades competentes. O precedente mais famoso – que, além de ter ferido de morte o direito
à duração razoável do processo, também violou outros direitos
humanos – é o de Suárez Rosero contra o Estado Equatoriano
(DEZEM, 2006, p. 27).
O caso trata de prisão e detenção do Senhor Rafael Iván
Suárez Rosero. Ele ficou 36 dias detido e incomunicável. Não teve
chance de invocar suas garantias judiciais, e o Estado não garantiu sua oitiva e julgamento em tempo razoável. A Corte verificou
que o procedimento judicial durou mais de 50 meses e julgou que
o princípio fundamental do prazo razoável foi excedido. E, mais,
considerou que o jurisdicionado foi privado de sua liberdade pelos juízes equatorianos por três anos e 10 meses enquanto que a
lei só permitia dois anos.
Encontra-se a seguinte lição na decisão:
a corte considera que o atraso prolongado pode
começar constituir por si, em determinados casos,
uma violação das garantias judiciais. Corresponde ao Estado à exposição e para provar a razão
porque requereu mais tempo do que o razoável
para proferir a sentença definitiva em um caso
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particular, de acordo com os critérios indicados,
esta Corte estabeleceu na opinião Consultative
OC-16/99 que: Para que exista um processo legal
devido é necessário que um jurisdicionado possa
fazer valer seus direitos de forma efetiva (ANNONI, 2003, p. 142).

É claro, no entanto, que não é tarefa fácil mensurar o
que seria a duração razoável do processo e não faria qualquer
sentido se estabelecerem critérios rígidos ou tabela de tempo
com determinação acerca da duração que uma causa poderia ter
perante um Tribunal. A questão é mais complexa e subjetiva, e a
análise só pode ser feita de maneira casuística. A complexidade
do caso, a importância da matéria e o número de envolvidos
devem ser levados em consideração.
Os Tribunais Internacionais adotam como critério para se
perquirir a respeito da duração razoável dos procedimentos a
complexidade da causa, a postura do demandante e a postura
do demandado, comportamento dos juízes e auxiliares (HOFFMAN, 2006, p. 62.). Embora tais critérios sejam – e devem ser
– subjetivos, servem como baliza para análise do caso concreto. A
complexidade do caso está ligada não somente ao assunto, mas
também ao número de partes e à maior ou menor dificuldade de
se produzirem provas.
No que diz respeito ao comportamento das partes, é amplamente aceito pela doutrina internacional o princípio de que a
parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Dessa feita,
a parte não pode reclamar do desrespeito ao direito à duração razoável do processo quando ela mesma der causa à demora, com
procedimentos e manobras procrastinatórias. Por outro lado, se a
demora se dá pela falta de diligência ou negligência dos juízes e
seus auxiliares, há violação ao direito em estudo.
Marinoni, embora tratando do assunto no âmbito do di150
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reito processual brasileiro, faz afirmação que também se aplica à
jurisdição internacional:
esse direito fundamental, além de incidir sobre o Executivo e o Legislativo, incide sobre o Judiciário, obrigando-o a organizar adequadamente a distribuição da
justiça, a equipar de modo efetivo os órgãos judiciários, a compreender e a adotar as técnicas processuais
idealizadas para permitir a tempestividade da tutela
jurisdicional, além de não poder praticar atos omissivos ou comissivos que retardem o processo de maneira
injustificada (MARINONI, 2010, p. 262).

Conforme explicam Rafael Bielsa e Eduardo Graña, um julgamento tardio perde progressivamente seu sentido reparador,
na medida em que se posterga o momento do reconhecimento judicial dos direitos, e transcorrido o tempo razoável para resolver
o conflito instaurado, qualquer solução será, de modo inexorável
injusta, por maior que seja o mérito cientifico da decisão (BIELSA;
GRAÑA, 1994, p. 58).
Com a lição mencionada, fica clara a importância de se
reconhecer e proteger o direito à duração razoável do processo
como verdadeiro direito fundamental que deve ser respeitado
por todos os Tribunais. Seu conceito integra o de devido processo
efetivo, consubstanciando-se em concretização do direito universal à justiça, o que não deixa de ser efetiva forma de concretização
de direitos humanos.
Não há que se falar em reconhecimento e proteção aos direitos humanos sem que se garanta verdadeiro e efetivo acesso à
proteção jurídica, o que só ocorre se houver celeridade nos procedimentos. Por celeridade, não se deve entender pressa, e sim
duração razoável e sem dilações desnecessárias, de acordo com a
complexidade do caso.
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7.3. Conclusão
O presente artigo procurou demonstrar a construção histórica do conceito de duração razoável do processo e a importância
desse direito para a concretização dos direitos humanos. Aliás, o
direito à prestação jurisdicional em tempo adequado é, ao mesmo tempo, um instrumento de proteção aos direitos humanos e,
ele mesmo, um direito humano fundamental.
Como visto, não se trata de preocupação nova no âmbito
jurídico, havendo menção à questão em documentos jurídicos
antigos e basilares do Direito Ocidental, como a codificação de
Justiniano.
Quando se discute a questão da celeridade nos procedimentos judiciais e administrativos, deve-se ter em mente que tais
procedimentos são instrumentos para reconhecimento e garantia
do direito material dos envolvidos.
Não se pode perder de vista que o processo é instrumento,
e não um fim em si mesmo. A justiça só é justiça quando feita em
tempo razoável. Se, por um lado, não é possível ou recomendável que haja prazo fixo e rígido de duração, é um instrumento de
pacificação, uma forma de solução de conflitos, o que é essencial
para o Estado Democrático de Direito.
Diversos documentos internacionais mencionam o direito
à duração razoável do processo, o que comprova e ressalta a relevância do tema. Como mencionado, a Carta Magna de 1215, considerada por muitos o embrião das Constituições, já mencionava
a solução dos litígios em tempo razoável.
Outros documentos analisados foram a Declaração de
Virgínia de 1776, a Constituição Americana de 1787, a Convenção Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na
Nona Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, também de 1948
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e a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e
das Liberdades Fundamentais de 1950, documento que cunhou a
expressão “prazo razoável”, o Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas e o Pacto de
San José de Costa Rica, de 1969.
A Corte Europeia de Direitos Humanos preocupou-se, inclusive, em publicar um guia para efetivação desse direito nos
procedimentos sob sua responsabilidade e já há condenações de
países que desrespeitaram o direito à solução dos processos em
tempo adequado e razoável.
Evidente que não é possível traçar metas ou prazos fixos,
pois cada procedimento é único e tem certo grau de dificuldade.
Não obstante, a jurisprudência e a doutrina internacionais elaboraram critérios de apuração, que, apesar de subjetivos, dada
a natureza do assunto, são parâmetros importantes. Os critérios
utilizados são complexidade da causa, comportamento das partes e dos juízes e auxiliares.
Embora os termos e expressões variem nos documentos internacionais (“sem demora”, “prazo razoável”, celeridade, etc.),
todos trazem o mesmo princípio, o que demonstra a preocupação
internacional com o tema e sua importância.
Há o reconhecimento de que o direito à duração razoável
do processo é um direito humano, uma vez que seu conceito está
ligado ao do devido processo legal de maneira fundamental. O
direito de acesso à justiça só existe realmente quando a justiça é
efetiva, e isso só é possível quando o processo tem prazo de duração razoável, de acordo com sua complexidade. Daí se dizer que
o respeito ao direito à duração razoável do processo é um direito
humano e, ao mesmo tempo, um instrumento de concretização
de outros direitos humanos.
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8.1. Introdução
O processo judicial como um todo, ao propiciar a convivência de interesses diversos, tem o mister de harmonizar a segurança jurídica no caminho da idealizada composição da lide, com
a necessidade de minimizar os efeitos do tempo, permitindo-se,
assim, o alcance de sua finalidade: concretizar o direito pleiteado.
Em uma visão tradicional, o direito processual, ao tratar
de regras intimamente ligadas ao Poder Jurisdicional do Estado,
sempre foi inserido em um contexto de direito público, cogente,
cujas normas, a princípio, não poderiam ser alteradas nem flexibilizadas pela vontade das partes, surgindo daí a importantíssima figura do juiz no cumprimento estrito dos dizeres da lei, com
papel diminuto das partes envolvidas.
Com o tempo, a sociedade passou a verificar que haveria
outros meios de solução do litígio que poderiam ser mais rápidos
e mais eficazes, permitindo às partes a autocomposição, a disposição de seus próprios direitos na consecução da pacificação de
sua própria relação jurídica.
Ao mesmo tempo, se as partes interessadas têm a possibilidade de dispor de seu próprio direito material, por que não
dispor, também, das regras procedimentais a fim de atingir seus
próprios objetivos.
Nesse contexto surge o negócio jurídico processual como
importante instrumento das partes no processo, alcançando-se
um processo mais justo, rápido e condizente com as particularidades de cada lide.
É exatamente esse o objetivo do presente artigo, além de
contextualizar o leitor, demonstrar as inúmeras possibilidades
advindas do negócio jurídico processual.
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8.2. Delimitação do tema
Para melhor compreensão do instituto tratado, necessário
se faz delimitar o âmbito dos negócios jurídicos processuais, e
onde eles estão dispostos no atual modelo de processo civil.
O processo, em uma de suas definições31, pode ser conceituado como mecanismo que instrumentaliza a jurisdição, composto por um procedimento e uma relação jurídica.
A relação jurídica processual, para Arruda Alvim, traduzse como “aquela relação jurídica formada entre o autor e o juiz,
entre o juiz e o réu e entre o autor e o réu. É uma relação trilateral”
(ALVIM, 2013, p. 506). Procedimento, por sua vez, a sequência
de atos ordenados destinados a um fim, no caso, a prestação da
tutela jurisdicional.
Vê-se, portanto, que, em última análise, os atos processuais
são aqueles praticados pelos sujeitos do processo e se destinam a
produzir efeitos nele, havendo diversas normas que os regulam,
tanto com relação à sua estrutura em si quanto ao modo pelo qual
devem ser desencadeados.
O CPC, de forma bastante didática, prevê um livro específico (Livro IV), classificando os atos processuais, segundo critério
subjetivo, em atos do órgão jurisdicional (atos do juiz e de seus
auxiliares) e atos das partes.
Como atos das partes, tema que interessa ao presente artigo, Alexandre Freitas Câmara (2015, p. 125) indica classificação
dividindo-os em atos postulatórios, instrutórios, reais e dispositivos (negócios processuais).
Atos postulatórios são representados por aqueles por meio
31 Isso porque, assim como as teorias existentes que explicam o direito de
ação, há inúmeras outras que explicitam a natureza e o conceito de processo, mencionando o processo como contrato, como relação jurídica, como
situação jurídica, entre outros (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO,
2015, p. 318-322).
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dos quais as partes manifestam sua pretensão em juízo, subdividindo-se em pedido (envolve o mérito) e requerimento (qualquer
outro fora o pedido), como requerimento de produção de provas.
Atos instrutórios são aqueles que se destinam a influenciar
a formação do resultado do processo; dividem-se em alegações,
como a petição inicial, e atos probatórios (como a juntada de algum documento).
Atos reais são aqueles praticados por meios diferentes do
que o uso da palavra. É o caso da parte que simplesmente deposita o valor da dívida, reconhecendo implicitamente o valor
cobrado.
Por fim, há os atos dispositivos (ou negócios processuais),
consistindo naqueles em que as partes dispõem da sua posição
no processo, podendo ser unilaterais – como a renúncia da pretensão inicial – ou bilaterais – como a transação.
Após rápida contextualização do tema, apresentam-se as
considerações necessárias.
8.3. Conceito e natureza jurídica
O conceito de negócio jurídico processual resvala em sua
natureza jurídica e, dependendo da visão do doutrinador que
exerce tal mister, pode assumir vários significados.
Arruda Alvim Neto (2016, p. 136), com a simplicidade e a
objetividade que lhe são peculiares, conceitua negócios jurídicos
processuais como “aqueles atos jurídicos nos quais as partes convencionam sobre o procedimento ou sobre as situações jurídicas
que ocorrem em uma relação jurídica processual”.
Para Pedro Henrique Nogueira (2016, p. 121), negócio jurídico processual é “o fato jurídico voluntário em cujo suporte
fático este, a conferido ao respectivo sujeito o poder de escolher
a categoria jurídica ou estabelecer, dentre dos limites fixados no
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próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais”.
Já para Fred Didier (2015b, p. 376-377), consiste o “fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático confere-se ao sujeito o
poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos
limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações
jurídicas processuais”.
Veja-se que, muito embora os doutrinadores classifiquem
de forma diversa, o núcleo do negócio jurídico processual nunca
deixa que o fato de as partes escolherem certas posições jurídicas
no processo, e bem-entendido o núcleo, baste para a correta compreensão do instituto.
Todavia, muito embora se denomine negócio jurídico processual, enquadrar a natureza jurídica dos negócios jurídicos
processuais não é fácil, uma vez que, invariavelmente, o termo
busca sua origem no direito material, mas é aperfeiçoado no âmbito processual. Enfim, negócio jurídico processual tem natureza
material ou processual?
Antonio do Passo Cabral, a fim de elucidar o tema tormentoso, remete-se à discussão travada no direito alemão, mencionando que parte da doutrina defende a natureza material das
convenções processuais, ainda que seus efeitos ocorram no processo. Outra parte da doutrina considera natureza processual do
negócio jurídico processual, desde que seja um acordo dispositivo. Por fim, surgiria uma doutrina que defende a natureza mista
dos acordos processuais, reconhecendo que se eles encontram em
área obscura entre o direito material e processo, como a compensação e a transação (CABRAL, 2016, p. 92 e 93).
Em verdade, mesmo que se considere a importância acadêmica, não se vislumbra importância prática para distinção ou
verificação da natureza jurídica do instituto em apreço, uma vez
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que as normas materiais e processuais relacionadas às invalidades podem ser aplicadas de forma harmônica, integrada.
Interessante mesmo é a conclusão de Arruda Alvim ao tratar da similaridade (ou diferença) do negócio jurídico processual
e do negócio jurídico material, colocando em dúvida se ambos os
institutos teriam mesma natureza material.
Para o jurista, no negócio jurídico de direito material, os
dois contratantes fazem convergir seus interesses para uma finalidade comum, mas os deveres de uma parte, normalmente, não
coincidem com os deveres do outro. São deveres diferentes, o de
um interessa ao outro.
Por outro lado, no negócio jurídico processual não é bem
assim, há um acordo de vontades, com uma só finalidade também, porém não há dualidade de deveres de uma parte e de outra. Exemplificando, se há uma convenção entre autor e réu para
aumento do tempo de sustentação oral em determinados atos,
tal acordo gera identidade de deveres entre os negociantes, vale
para os dois, sem serem deveres antagônicos como ocorre em um
negócio jurídico de compra e venda, em que um terá o dever de
vender e o outro de pagar.
8.4. Negócios jurídicos típicos
Os negócios jurídicos processuais, ainda que tenham ganhado notoriedade no NCPC 2015, não são absolutamente novos. O Código de Processo anterior já previa diversas hipóteses
específicas, e são os negócios processuais típicos, isto é, previstos
em lei e à disposição das partes.
Leonardo Carneiro da Cunha (2016, p. 54 e 55), citando o
CPC 1973, elenca uma série de negócios processuais típicos, muitos aplicáveis ao NCPC 2015:
a) modificação do réu na nomeação à autoria;
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b) sucessão do alienante ou cedente pelo adquirente ou
cessionário da coisa litigiosa;
c) acordo de eleição de foro;
d) prorrogação da competência territorial por inércia
do réu;
e) desistência do recurso;
f) convenções sobre prazos dilatórios;
g) convenção para suspensão do processo;
h) desistência da ação;
i) convenção de arbitragem;
j) revogação da convenção de arbitragem;
k) reconhecimento da procedência do pedido;
l) transação judicial;
m) renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação;
n) convenção sobre a distribuição do ônus da prova;
o) acordo para retirar dos autos o documento cuja falsidade foi arguida;
p) conciliação em audiência;
q) adiamento da audiência por convenção das partes;
r) convenção sobre alegações finais orais de litisconsortes;
s) liquidação por arbitramento em razão de convenção
das partes;
t) escolha do juízo da execução;
u) renúncia ao direito de recorrer;
v) requerimento conjunto de preferência no julgamento perante os tribunais;
w) desistência da execução ou de medidas executivas;
x) escolha do foro competente pela Fazenda Pública na
execução fiscal;
y) opção do exequente pelas perdas e danos na execução de obrigação de fazer e não fazer;
z) desistência da penhora pelo exequente;
aa) administração de estabelecimento penhorado;
ab) dispensa da avaliação se o exequente aceitar a estimativa do executado (art. 684, I);
ac) opção do exequente pelo por substituir a arrematação pela alienação via internet;
ad) opção do executado pelo pagamento parcelado;
ae) acordo de pagamento amigável pelo insolvente;
af) escolha de depositário de bens sequestrados;
ag) acordo de partilha.
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O NCPC também inovou quanto aos negócios típicos, prevendo a possibilidade de convenção das partes quanto ao ônus
da prova (art. 373, §§3o e 4º), bem como escolha consensual do
perito (471).
De todos os negócios típicos, podem ser classificados em
unilaterais (dependem somente de uma parte) ou bilaterais (dependem de ambas as partes).
8.5. Negócio jurídico processual atípico
Veja-se que as disposições do NCPC 2015 preveem diversos negócios jurídicos típicos, o que não o caracterizaria como diferencial comparado aos vetustos diplomas processuais.
Todavia, em consonância com o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC32, é possível verificar que o juiz
e as partes constroem em igualdade de condições, o resultado,
desenvolvendo-se toda essa relação por meio do processo.
Assim não faria mais sentido ater-se à visão clássica de um
processo conduzido pelo juiz como sujeito mais importante, limitando o alcance dos negócios jurídicos somente àqueles estritamente previstos em lei; portanto, típicos.
Surge o grande ineditismo do NCPC, inovando completamente no sistema processual brasileiro, institui uma cláusula
geral de negociação, como o fato jurídico por meio do qual as partes podem estabelecer novas regras de procedimento, alterando a
situação jurídica natural do processo, sem prever especificamente
para qual hipótese processual, caracterizando verdadeiro negócio jurídico processual atípico.
Assim prevê a norma:

32 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
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Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente
capazes estipular mudanças no procedimento para
ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar
sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz
controlará a validade das convenções previstas neste
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de
nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão
ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Conforme a redação do dispositivo, não se está a falar de
negócios jurídicos típicos, mas sim atípicos, permitindo aos sujeitos processuais a ampla negociação para flexibilização procedimental, respeitados os requisitos legais, para ajustar o procedimento como assim lhe aprouver.
Há quem diga que surgiu outro princípio processual: Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo
(DIDIER JÚNIOR, 2015a, p. 19-25; REDONDO, 2015, p. 274).
Denote-se que o referido dispositivo prevê basicamente
dois tipos de convenção: uma a respeito do procedimento (chamada de convenção dispositiva); outra a respeito de um verdadeiro fazer ou não fazer para as partes, chamada de acordo obrigacional33 (CABRAL, 2016, p. 72 e 73).
O primeiro cuidado que se deve tomar, considerada a redação do dispositivo, é que o objeto da convenção não inclui a
negociação do objeto litigioso, o que somente ocorreria por meio
da autocomposição, mas sim sobre o próprio processo em si.
Para melhor compreensão da nova regra, necessário divi33 Este é o entendimento do Enunciado 257 do FPPC. (art. 190) O art. 190
autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento quanto
convencionem sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais.
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dir o artigo.
Direitos que admitem composição não se confundem com
direitos disponíveis. São critérios diferentes, havendo a necessidade de buscar a natureza material do direito e verificar se há ou
não a admissão de autocomposição. Exemplificando o caso, muito embora a paternidade não admita composição, tal não ocorre
com os alimentos, que poderão ser objeto de autocomposição,
mormente quanto ao modo de pagamento.
Partes plenamente capazes preenchem a condição de validade do negócio, que será tratada adiante. A estipulação do
procedimento quanto à especificidade da causa, ou flexibilização processual voluntária, permite às partes adaptarem, de forma consensual, o modo pelo qual ocorrerá o desenrolar dos atos
processuais, podendo inclusive modificar a sua sequência, a diminuição dos prazos, modo pelo qual as partes serão intimadas
entre outros (GAJARDONI, 2008, p. 215).
A estipulação diferenciada dos ônus, poderes, faculdades
e deveres processuais não depende de ajustes quanto à especificidade da causa34 e se refere exatamente às posições jurídicas
das partes. Conforme ensina José Miguel Garcia Medina (2016, p.
327), ao explicar o tema e diferenciar os institutos:
como princípio, o não exercício de uma faculdade não
impõe ao sujeito qualquer sanção. Pode haver, contudo, consequências do não exercício de uma faculdade,
como, p.ex., a decadência quanto ao não exercício de
um direito potestativo, ou a preclusão, que consiste na
perda da faculdade de praticar um ato processual.
Afirma Carnelutti que há ônus quando o exercício de
uma faculdade como condição para obter uma deter-

34 Essa é a conclusão do Enunciado 258 do Fórum de Processualistas Civis. (art. 190) “As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes,
faculdades e deveres processuais, ainda que essa convenção não importe
ajustes às especificidades da causa.”
166

Roberto Rosio Figueredo

minada vantagem; por isso o ônus é uma faculdade
cujo exercício é necessário para a obtenção de interesse. Obrigação e ônus tem em comum o elemento formal, consistente no vinculo da vontade. Mas diferem
no elemento substancial, porque quando há obrigação,
o vínculo se impõe para a tutela de um interesse alheio,
e para a tutela de um interesse próprio, quando se tratar
de ônus.

Assim, as partes poderiam convencionar, por exemplo,
quanto ao número de testemunhas.
Por fim, será possível a estipulação de negócios durante o
processo e antes mesmo dele, isto é, contratos firmados entre as
partes, que poderão conter cláusulas processuais, voltadas a futuros litígios entre as partes.
Dessa forma, a cláusula geral de negócios jurídicos processuais amplia o espectro de flexibilização procedimental entre
as partes, surgindo vários exemplos, como os mencionados no
Enunciado nº 19 FPPC: acordo para haver somente uma instância; pacto de impenhorabilidade; acordo de ampliação de prazos
das partes de qualquer natureza; acordo de rateio de despesas
processuais; dispensa consensual de assistente técnico; acordo
para retirar o efeito suspensivo de recurso; acordo para não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão
de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista
no art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si.
8.6. Requisitos dos negócios jurídicos
processuais
Para que os negócios jurídicos em geral sejam válidos, é
necessário que se observem diversos requisitos, o mesmo ocor167
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rendo com aqueles voltados ao processo, que, segundo Arruda
Alvim, submetem-se aos mesmos daqueles.
Assim, conforme o CC, são indispensáveis o agente capaz,
o objeto lícito e forma prevista ou não proibida por lei.
Agente capaz trata de capacidade material, apenas permitindo que as partes plenamente capazes firmem o negócio
jurídico (Enunciado ENFAM nº 38). A princípio, permitem-se,
inclusive, negócios com a Fazenda Pública35 e com o Ministério
Público36, não havendo razão para a participação do juiz, obrigaria, até mesmo os sucessores37.
Objeto lícito é aquele que não contraria a lei nem representa desabono às partes. Por exemplo, não se poderia negociar o
impedimento da intervenção MP38, ou que a parte seja submetida
à tortura na produção de prova testemunhal. Por óbvio, não se
admite negócio sobre objetos nulos, como aceitação que o julgamento se baseie em provas de fé, como psicografadas.
Também seria ilícito o negócio sobre matérias de reserva
legal, como alterar o cabimento de recurso.
A forma do negócio, como já apresentado, é livre, nada impedindo que seja formulado de forma oral, escrita, expressa ou
tácita.
Considerando os requisitos expostos, surgiria a indagação
sobre quem controlaria a validade dos negócios. Nesse caso, conforme parágrafo único do art. 190 do CPC, o juiz terá a função
35 Enunciado 256. FPPC (art. 190) A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual.
36 Enunciado 258. FPPC (Resolução n. 118/CNMP) O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte
37 Enunciado 115 FPPC. (arts. 190, 109 e 110) O negócio jurídico celebrado nos termos do art. 190 obriga herdeiros e sucessores.
38 Enunciado 254 FPPC. (art. 190) É inválida a convenção para excluir a
intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica
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de controlar a validade das convenções, lembrando que poderá
recusar o negócio nulo, ou que seja inserido em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em situação de vulnerabilidade39.
8.6. Considerações finais
Após digressão acerca dos aspectos principais dos negócios jurídicos processuais, seus requisitos e funções, conclui-se
que, com o advento do CPC, em nome dos princípios da cooperação das partes e duração razoável do processo, permitiu-se de
forma mais abrangente a flexibilização das normas processuais.
Essa flexibilização, de certo modo, tornou muitas normas
de Direito Processual Civil – tradicionalmente consideradas cogentes – normas dispositivas, permitindo às partes, sob controle
de validade pelo juiz, modificações de seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, bem como do procedimento.
É certo que ainda é cedo para tomar algumas posições, mas
discussões não faltarão, mormente quanto aos limites, até que
ponto as partes poderão dispor de novas regras procedimentais,
alterando previsões de lei.
Frise-se, não se está afirmando que o magistrado irá controlar a convencionalidade dos negócios jurídicos processuais,
não cabe ao juiz decidir se homologa ou não, se o negócio é ou
não vantajoso, mas sim o controle de validade nas situações práticas nebulosas que lhes forem submetidas.
Como exemplo, cita-se a possibilidade ou não das partes
convencionarem, antes mesmo da existência de um processo, os
meios de prova que serão submetidos em eventual litigio.
39 O Enunciado 18 FPPC prevê que há indício de vulnerabilidade quando
a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica.
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Seria lícito negociar prazos de sustentação oral, aumentando-os ou diminuindo-os? Haveria possibilidade de convencionar
a não interposição de recursos? Ou mesmo abrirem mão de futura ação rescisória?
Assim como qualquer inovação no ordenamento jurídico,
surgem as mais variadas perguntas, nada ainda se pode afirmar
com certeza. Caberá à doutrina e à jurisprudência o papel de reconhecer as devidas restrições aos negócios jurídicos processuais,
conferindo os limites à autonomia privada em matéria processual.
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9
DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR, DO SEU
REPRESENTANTE LEGAL OU DE
PROCURADOR REGULARMENTE
CONSTITUÍDO, PARA FINS DE
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE PREVISTA
NA LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO
DE 1997.
Renata Cristina Lopes Pinto Martins
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9.1. Introdução
A Lei nº 9.514/1997 estabelece o regramento sobre a alienação fiduciária de bem imóvel. É “a propriedade um dos (principais) direitos fundamentais (inciso XXII do art. 5º da CF/88)” e,
assim, “exige que se dê um tratamento rigoroso ao procedimento
que visa a desapossar alguém (devedor) de tal essencial direito”
(COSTA, 2007).
Comumente chegam aos Tribunais ações anulatórias, em
que se alega a existência de vício na intimação do devedor, com a
consolidação da posse a favor da instituição financeira de forma
irregular.
Quando da promulgação da chamada Lei de Alienação Fiduciária, muito se questionou quanto à sua legalidade. Não cabe
aqui discorrer acerca de sua constitucionalidade, pelo que se optou por verificar os requisitos por ela impostos, para que se chegue à consolidação da propriedade pelo agente financeiro.
9.2. Da Lei nº 9.514/1997
O ar. 26 da Lei nº 9.514/1997 dispõe:
vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e
constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos
termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome
do fiduciário.
§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante,
ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento
do fiduciário, pelo oficial do competente Registro
de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a
prestação vencida e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e
os demais encargos contratuais, os encargos legais,
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e
de intimação. [...]
173

Da Necessidade de Intimação Pessoal do Devedor, do seu Representante Legal ...

§ 3º. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador
regularmente constituído, podendo ser promovida,
por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por
oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva
recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
§ 4º. Quando o fiduciante, ou seu representante legal
ou procurador regularmente constituído se encontrar
em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente
Registro de Imóveis promover a intimação por edital,
publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais
de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. [...]
(grifou-se).

Observa-se que o parágrafo 3º não deixa qualquer dúvida
de que a intimação deverá será feira pessoalmente, ao fiduciante,
seu representante legal, ou procurador regularmente constituído.
Nesse sentido, é a lição de Paulo Sérgio Restiffe (2007), citado por Costa (2009):
a intimação do devedor será pessoal. Caso, porém,
não seja ele encontrado, poderá ser feita perante
seu representante legal ou procurador regularmente constituído. É o que dispõe o artigo 26, § 3º, da
Lei nº 9.514/1997. De qualquer modo, a intimação darse-á ou por meio de assentamento extrajudicial, seja
por solicitação do oficial do Cartório de Registro Imobiliário competente, seja por solicitação do oficial do
Cartório de Títulos e Documentos da comarca onde se
situa o imóvel ou da comarca de quem deva receber a
intimação, ou pelo correio. Neste último caso, mediante comprovação de aviso de recebimento. (grifou-se).

Ainda, sustenta Alexandre de Souza Gontijo (2010), citado
por Costa (2009):
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[...] o credor providenciará a intimação o devedor,
por meio do Cartório do Registro de Imóveis da
localidade do imóvel, ocasião em que lhe será concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a purga da mora
(pagamento). Não sendo o devedor encontrado nos
endereços constantes do contrato, estando, portanto, em local incerto e não sabido, o credor postulará
ao Oficial do Cartório do Registro de Imóveis que a
intimação se faça através de jornal de grande circulação, por 03 (três) dias. Em havendo o pagamento,
convalescerá o contrato até seu término.

Nota-se, assim, “que a Lei 9.514/1997 é rigorosa no sentido
de ter que ser pessoal a intimação do devedor, na hipótese de
mora” (COSTA, 2007). É esse, inclusive, o entendimento dos tribunais brasileiros:
na exegese do dispositivo em epígrafe, a comprovação
da mora do fiduciante decorre da sua intimação pessoal, ou de seu representante legal ou procurador regularmente constituído, podendo tal diligência ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis
ou do registro de títulos e documentos da comarca da
situação do imóvel, ou do domicílio do devedor, ou
pelo correio com aviso de recebimento, todavia, em
qualquer hipótese, a intimação deve ser feita pessoalmente” (Apelação Cível nº 1057067300, 35ª Câmara
do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Clóvis
Castelo, julgada em 21/05/2007).
CIVIL. CEF. SISTEMA DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE
IMOBILIÁRIA PELA FIDUCIÁRIA EM VIRTUDE
DA INADIMPLÊNCIA DO FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA
PURGAR A MORA. ART. 26 DA LEI 9.514/97. 1.
O cerne da presente questão diz respeito ao exame
do direito de a agravante ser reintegrada na posse de
bem imóvel em decorrência de inadimplemento das
obrigações contraídas pela fiduciante, ora agravada.
2. Da leitura do art. 26 da Lei nº 9.514/97, observase que a consolidação da propriedade objeto da
alienação fiduciária em garantia fica condicionada
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a regular intimação pessoal do fiduciante, do seu
representante legal ou do seu procurador legalmente constituído. Nesse passo, constata-se que a
recorrente não acostou aos autos documento capaz de
comprovar inequivocamente a realização da intimação
para purgar a mora, nos moldes do dispositivo legal
em referência. Dessa forma, caem por terra as alegações lançadas no recurso. 3. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de instrumento improvido. (TRF-5 - AG:
50732020134050000, Relator: Desembargador Federal Fernando Braga, Data de Julgamento: 13/08/2013,
Segunda Turma, Data de Publicação: 15/08/2013) (grifou-se).
CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA.
AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO
FIDUCIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CONTRATO DE GAVETA. 1. Estabelece a Lei nº
9.514/97 que é possível a propositura de ação reintegratória para reaver a posse de imóvel adquirido por
contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, quando comprovada a consolidação da
propriedade em nome do fiduciário, ante a falta do pagamento da dívida pelo fiduciante. 2. Para constituir
o devedor em mora, se apresenta imprescindível a
notificação da parte devedora, de forma pessoal,
com a concessão de prazo para purgação da mora. 3. O
apelante admite nos autos a inadimplência e que teria
celebrado com terceiros um “contrato de gaveta”, mas
que, a partir da 38ª parcela, os cessionários teriam deixado de honrar o pagamento das parcelas. 4. Evidente
dificuldade em promover a notificação do apelante
para purgar a mora, uma vez que o contrato foi cedido
à margem da anuência da, permanecendo, deste modo,
como responsável pelo financiamento. 5. Caso o fiduciante não seja encontrado, estando em lugar incerto e
não sabido, a Lei determina que oficial do competente
Registro de Imóveis deve promover a intimação por
edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos
jornais de maior circulação local ou noutro de comarca
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária
(§ 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97), foi o que ocorreu
in casu, conforme comprovado nos autos. 6. Configurado o esbulho possessório no caso concreto, que de176
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corre na permanência do cessionário na posse direta
do imóvel, sem qualquer título idôneo para justificá-la,
e em face da consolidação da propriedade do imóvel
em favor da CEF, a reintegração de posse é medida
impositiva. 7. Apelação desprovida. (TRF-2 - AC:
201051170016897, Relator: Desembargador Federal
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES,
Data de Julgamento: 17/12/2013, QUINTA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 07/01/2014)
(grifou-se).

Na impossibilidade de intimação pessoal, do representante legal, ou do procurador devidamente constituído, e em sendo
certificado que o devedor se encontra em local incerto ou não sabido, o § 4º autoriza que a intimação ocorra por edital.
A intimação do devedor é realizada pelo oficial do cartório
de registro de imóveis competente, e é sua obrigação certificar a
não localização do devedor.
Para que seja constatado que o devedor se encontra em local incerto e não sabido, não basta que ele não tenha sido encontrado, mas também é necessária a afirmação expressa nesse sentido, após diversas tentativas de intimação, em todos os endereços
conhecidos do devedor.
Se não houver diligências suficientes, nem tampouco certificação nesse sentido, a instituição financeira não pode requerer a
intimação por edital.
Verifica-se que, após três tentativas de intimação sem sucesso, as instituições financeiras têm pedido a intimação por edital, mesmo sem afirmação expressa de que o devedor se encontra
em local incerto e não sabido.
Após a publicação do edital, ocorre a consolidação da posse, com posterior leilão extrajudicial para a venda do bem. Assim,
muitas vezes, o devedor somente sabe o que ocorreu quando o leilão já se findou. Quando isso ocorre, resta claro que a instituição
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financeira comete ato ilícito, ao promover a consolidação irregular
da propriedade do imóvel para seu nome, descumprimento o art.
26 da Lei nº 9.514/1997, ao deixar de promover a necessária intimação do devedor para purgar a mora. A irregularidade na consolidação da propriedade constitui ato ilícito gravíssimo e indenizável.
9.3. Conclusão
Conclui-se que, em que pese a legislação autorizar a consolidação da propriedade mediante expediente extraprocessual,
devem os cartórios de registro de imóveis tomar o máximo de
cuidado com as exigências legais de intimação, a fim de evitar
prejuízos e dissabores desnecessários.
Nos termos da legislação vigente, a intimação deve ser
pessoal, ou por meio de representante legal ou procurador devidamente constituído. Ela só poderá ocorrer por edital apenas
em situações extremas, quando ficar evidente que o devedor realmente se encontra em local incerto e não sabido.
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10.1. Introdução
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), tema polêmico e que ainda encontra vasta discussão na
Doutrina, tem sua razão de ser, para alguns, na necessidade de se
alcançarem a estabilização, a segurança jurídica pela técnica da
uniformização da jurisprudência.
Para outros, em sentido oposto, o IRDR propaga risco de se
violar o Princípio da Isonomia, atuando como limitador da função
interpretativa e criativa dos Magistrados e Tribunais Estaduais,
inertes pela necessária vinculação aos precedentes.
A livre convicção motivada, princípio que até pouco tempo
atrás admitia raras exceções, cedeu de forma inconteste à crescente necessidade de se vincular as diversas faixas hierárquicas
do Judiciário ao sistema de precedentes, técnica já utilizada em
outros países para se garantir decisões iguais para casos iguais.
Se mantida a proposta original e o objetivo nuclear do
IRDR, não haveria qualquer margem à violação de direitos, ressalvada a hipótese de inexistência de moldagem entre os casos
confrontados como paradigmáticos.
Um exemplo claro de violação aos Princípios da Isonomia e
Segurança Jurídica poderá ocorrer quando o magistrado, menos
atento, deixa de notar a inexistência de similitude fático-jurídica
entre as questões de fato e de direito, suspendendo, ato contínuo
e com fundamento nas normas de regência do IRDR, o curso do
processo.
A medida derivaria de equivocado alargamento do alcance
da determinação de suspensão emanada de Relator sorteado em
tema afeto ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva40.
A injusta e ilegal medida seria combatida com a demons40 Haveria violação ao inciso XXXV do art. 5º da CF/88? “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
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tração, pela parte prejudicada pela suspensão, da disparidade
dos casos, a justificar o prosseguimento de seu processo até o
desfecho de mérito.
Resta saber o caminho a ser trilhado pela parte, até porque,
pela nova sistemática do Recurso de Agravo de Instrumento, não
haveria previsibilidade de cabimento contra decisão de suspensão do processo proferida pelo Juízo monocrático, abrindo-se as
portas ao Mandado de Segurança ou a Reclamação (art. 988, incisos II e IV do CPC 41).
Parece, contudo, sopesados os pontos acima, que a coerência das decisões proferidas pelos Tribunais, notadamente das
Cortes vértice, é fundamental à garantia de autoridade e à manutenção da credibilidade do Poder Judiciário, especialmente em
um país com dimensão continental, aparelhado por diversos Tribunais Estaduais e Federais.
Já se experimentou que a mera normatização de condutas
por enunciados gerais em leis não é suficiente para balizar as regras de convívio social pois, como se sabe, o direcionamento do
comportamento humano, na prática e como visto, não se encerra
na atividade do legislador.
A eficácia do controle social depende, pois, da concorrência
do Legislativo, Judiciário e trabalhos desenvolvidos por estudiosos do direito sobre as normas e as relações sociais, que se movimentam como um pêndulo em torno das estatísticas da complexidade social.
41 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de inc
dente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência;
181

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Vive-se atualmente tempos em que as relações de massa
e a multiplicidade de controvérsias instauradas sobre a mesma
questão de direito, individualmente, sobrecarregam o Poder Judiciário e levam, diante da coexistência de decisões terminativas
de mérito diametralmente opostas, à descrença popular.
Impõe-se, portanto, cada vez mais a necessidade de que
determinada questão litigiosa de incidência repetida seja interpretada pelos Tribunais em busca da unidade de um direito, aplicando-se essa solução, extraída da interpretação da Lei ao caso
concreto, de forma isonômica aos processos que lhe apresentem
identidade.
O escopo do IRDR seria, então, tutelar os direitos individuais homogêneos nas chamadas “demandas de massa”, conferindo uma tutela isonômica mediante instauração de incidente
processual próprio.
Bruno Dantas (2015, p. 2178) define o IRDR como “incidente processual instaurado para, mediante julgamento único e vinculante, assegurar a interpretação isonômica da questão jurídica
controvertida em demandas repetitivas que busquem a tutela jurisdicional a interesses individuais homogêneos.”
Joaquim Felipe Spadoni (2016, p. 497) acresce que o IRDR
“é uma das técnicas de julgamento de casos repetitivos previstas
pelo NCPC, ao lado do julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 928, I e II), sendo eficaz instrumento
de consagração dos princípios da isonomia e segurança jurídica”.
Por ter sua origem fincada na Constitucionalização do Processo Civil, sua abordagem deve ter como partida a análise do
referido texto de vértice.
10.2. Implicações na Constituição Federal
Entre os Princípios Constitucionais que conferem eficácia
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e validade ao irdr merece destaque, e maior profundidade de
estudo, o da Segurança Jurídica.
O Direito Constitucional Processual, a partir da Emenda
Constitucional nº 45/2004, tem criado mecanismos aptos a reduzir
a massificação das demandas que conduzem uma mesma matéria, questão de direito processual ou material, característica indissociável de uma sociedade marcada pelas relações jurídicas de
massa.
Nessa linha de reformas, a Emenda nº 45 introduziu o art.
42
103-A , conferindo ao STF a competência para aprovar Súmula
com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, direta ou indireta.
O propósito dessa inovação constitucional, caracterizada
pela excepcionalidade da vinculação das instâncias inferiores à
42 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas
decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006).
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos
judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão
idêntica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004).
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula apl
cável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida
com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
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Súmula da Corte Suprema, era o de conferir maior confiança, celeridade e previsibilidade ao Judiciário.
Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni (2015, p. 2074), a
Segurança Jurídica é “um subprincípio concretizador do princípio fundamental e estruturante do Estado de Direito. Expressa-se
em termos de estabilidade e continuidade da ordem jurídica e de
previsibilidade acerca das consequências jurídicas das condutas
praticadas no convívio social. ”
Somente com a coerência das decisões judiciais, quer sob o
aspecto vertical (art. 927 do CPC), seja do ponto de vista horizontal (art. 926 do CPC), a segurança jurídica atinge seu ápice,
fortificando ainda mais os conceitos de liberdade e igualdade,
inerentes ao Estado Democrático de Direito.
A conclusão que se deve extrair do cotejo analítico do Direito Processual Constitucional é no sentido de que o IRDR, ao
prestigiar a celeridade, a isonomia e a segurança jurídica, igualmente garante às partes o exercício do Devido Processo Legal, fixando taxativamente as hipóteses de confronto das decisões que
causem prejuízo pelo manejo dos Recursos adequados.
O microssistema do IRDR prevê, por exemplo, a possibilidade de revisão da tese jurídica firmada no incidente, muito embora a legitimidade para o requerer esteja circunscrita ao Ministério Público e à Defensoria Pública (art. 986 do CPC).
10.3. Uniformização
A compatibilização das decisões judiciais pode se dar de
forma horizontal, definida pela observância e pelo respeito de determinada Corte aos próprios precedentes, ou vertical, segundo
o qual os órgãos jurisdicionais inferiores devem acatar os precedentes vinculantes dos Tribunais que lhes são superiores.
Não bastaria à eficácia do conceito de uniformização ape184
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nas a compatibilização vertical, uma vez que somente se daria
credibilidade ao sistema se os próprios Tribunais respeitassem
seus precedentes. O acórdão originário da aplicação do Instituto
do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva terá efeito vinculante para todos os órgãos do Judiciário atrelados ao Tribunal
que houver julgado o incidente, aplicando-se, obrigatoriamente,
a todas as ações em curso, assim como também àquelas propostas após a decisão da Corte.
Os sistemas de compatibilização serão analisados em seguida.
10.3.1. Horizontal
O art. 926 do CC em vigor não apresenta correspondência do sistema revogado. Seu enunciado inovador institui o que a
doutrina43 denomina de stare decisis horizontal.
É assim redigido:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos
fixados no regimento interno, os tribunais editarão
enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes
que motivaram sua criação.

A estabilidade do sistema jurídico processual tem sua primeira incidência no comprometimento dos Tribunais na uniformização de jurisprudência, mantendo-as íntegras, estáveis e coerentes.
É correto afirmar, portanto, que os Tribunais devem ob43 Nesse sentido ver: MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015.
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servar, respeitar e aplicar seus próprios precedentes formados
a partir da instauração de IRDR44 e Assunção de Competências,
editando Súmulas correspondentes às decisões dominantes.
Vista como um mecanismo de interpretação dos Tribunais,
facilitando a resolução de casos análogos que possam se apresentar, a Súmula é um mecanismo de garantia de igualdade, desde
que, evidentemente, sua aplicação respeite a similitude do contexto fático que deu origem a referido enunciado.
Entretanto, na prática, o que sem notado é que, por se tratar
de enunciado de conteúdo geral e abstrato, a Súmula não permite que se extraia com absoluta segurança a adequação às circunstâncias de fato de determinados casos tidos por similares, motivo
pelo qual Luiz Guilherme Marinoni (2015, p. 2075) sustenta que
“A Súmula continuará a ser uma recomendação, geralmente sequer considerada pela própria Corte que a editou, no máximo
capaz de persuadir acerca da interpretação das normas”.
Seria o precedente obrigatório, portanto, o veículo adequado e capaz de assegurar a Segurança Jurídica e a unidade do direito. De conteúdo largo e abrangente, possibilita ao intérprete e
aplicador do direito, aferir a existência de similitude fática entre
o caso sob exame e o precedente pinçado como paradigmático,
justificando sua compatibilidade ou não, assim como os critérios
utilizados.
De toda forma, extrai-se dessa lição que os Tribunais guardam relevante papel na uniformização da jurisprudência ao fixar
teses em IRDR que lhe são afetas, devendo acatá-las com a autoridade que lhe é própria, de modo a conferir maior credibilidade
aos precedentes.
44 Enunciado n. º 316 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: A
estabilidade da jurisprudência do tribunal depende também da observância
de seus próprios precedentes, inclusive por seus órgãos fracionários.
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10.3.2. Vertical
O sistema de compatibilização vertical, ou o stare decisis
vertical, de seu turno, é disciplinado pelo art. 927 do CPC em
vigor. Seu enunciado consagra a necessidade de que o sistema
jurídico seja marcado por competências hierárquicas, de sobreposição, de eficácia e validade à instância que dará o ponto-final ao
julgamento de determinada matéria.
Confira-se o texto inserto na norma:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
[...]”

Tema interessante a ser tratado no estudo da uniformização vertical reside no § 1º do art. 92745, que vincula os Juízes e
Tribunais à observância do art. 10º do CPC46 em vigor.
Ao fazer remissão à mencionada norma, associando as regras de modo a expurgar o elemento surpresa, quis o Legislador
garantir o respeito ao Princípio do Contraditório, facultando à
45 § 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art.
489, § 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo.
46 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade
de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.
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parte a possibilidade de demonstrar a inexistência de similitude
fático-jurídica com eventual precedente ou súmula, antes que lhe
seja proferida decisão prejudicial de mérito.
Reforça essa tese o necessário enfrentamento das teses debatidas pelas partes na decisão tomada a partir de precedente
judicial, impondo-se o dever de constar cada um dos requisitos
elencados no art. 489 do CPC, em especial às restrições dos incisos I a VI, do § 1º, no tocante à fundamentação da sentença, do
acordão ou da decisão interlocutória.
Por fim, merece destaque também a possibilidade de que,
nas hipóteses de alteração de jurisprudência dominante do STF,
dos Tribunais Superiores ou do julgamento de casos repetitivos,
haja modulação dos efeitos no interesse social e da segurança jurídica (§ 3º do art. 927 do CPC47).
A modulação, por óbvio, deverá atender ao interesse social e à segurança jurídica, podendo produzir efeitos ex tunc ou ex
nunc, a critério do órgão Colegiado competente para o julgamento da questão repetida.
Luiz Guilherme Marinoni (2015, p. 2078), ao discorrer sobre a técnica de regulação dos efeitos temporais, menciona que
quando um precedente goza de credibilidade no memento em que é revogado, é possível outorgar efeitos
unicamente prospectivos à decisão revogadora, tutelando-se as situações passadas que se aperfeiçoaram
com base no precedente. Isso é importante especialmente nos casos de precedentes que tem influência
em planejamento, estratégias, definição de condutas e
elaboração de contratos.

47 § 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração
no interesse social e no da segurança jurídica.
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Bem, ultrapassado o sistema de uniformização vertical e
horizontal, passa-se às hipóteses de julgamento de casos repetitivos.
10.4. Modalidades
O CPC prevê duas modalidades de julgamento de casos repetitivos (art. 928). São elas:
i) Incidente de resolução de demandas repetitivas;
ii) Recursos especial e extraordinário repetitivos.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é tratado no art. 976 e seguintes do CPC, ao passo que o julgamento do
Recurso Especial e Extraordinário repetitivos vem definido pelos
arts. 1.036 e seguintes do mesmo diploma.
De acordo com sua proposta, este estudo se aterá à primeira modalidade.
10.4.1. Do incidente de resolução de demandas
repetitivas
Previsto nos arts. 976 e seguintes do CPC em vigor, para a
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, é
imprescindível a reunião dos seguintes requisitos:
a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
O primeiro requisito, à primeira vista, denota certa subjetividade ao não definir, com precisão, o que se entende por “efetiva
repetição de processos”. Como saber, portanto, se determinada
questão está sujeita ao incidente?
A polêmica foi enfrentada pelo FPPC, dando origem ao
Enunciado nº 87 assim redigido: “a instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de
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grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de
ofensa à segurança jurídica”.
Joaquim Felipe Spadoni (2016, p. 498) acresce que
a exigência de efetiva repetição de processos significa
que não basta existir potencialidade de múltiplas causas que versem sobre a mesma questão de direito para
que o incidente possa ser instaurado. Exige-se que a
multiplicidade, a repetição, deva ser real, presente, objetivamente mensurável e documentalmente demonstrável (art. 977, parágrafo único).

O IRDR pode tratar de questões de direito material ou
processual, e seu principal objetivo é estabelecer a tese de direito a ser aplicada em outros processos cujo julgamento não tenha
ocorrido em razão da inexistência de maturidade da causa ou,
ainda, por força de determinação de suspensão pelo Relator.
Não será admitida a instauração do IRDR quando houver
demanda que verse sobre a mesma questão de direito material
ou processual já afetada por Recurso Especial ou Extraordinário repetitivos (§ 4º do art. 976 do CPC48). Parece que, nesse caso,
inexistiria interesse de se alcançar precedente diante da iminente
palavra final a ser dada pelas cortes superiores.
Acrescente-se que, eventual precedente construído a partir
de IRDR pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, cuja tese seja logo rejeitada pelo STJ ou STF, não só andaria
contra a racionalização do Poder Judiciário como poderia gerar
48 § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência,
já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
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insegurança jurídica e instabilidade social.
Independentemente do pagamento de custas, o pedido de
instauração do incidente será dirigido ao Presidente do Tribunal
pelo Juiz ou Relator, por ofício, pelas partes ou pelo Ministério
Público e Defensoria Pública, nestes casos por petição.
A instauração do incidente impõe a criação de um procedimento incidental com curso no Tribunal, permanecendo a ação
que o originou afeta ao juízo de piso. Isso quer dizer que não há
afetação da demanda originária propriamente dita pelo Tribunal,
nem seleção de processo para julgamento.
Apenas o julgamento do IRDR, como incidente novo, será
afeto ao órgão – colegiado – indicado no regimento interno da
respectiva Corte, sucedendo-se ampla publicidade, por meio de
registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça, contendo:
i) teses jurídicas submetidas ao incidente;
ii) fundamentos determinantes da decisão;
iii) dispositivos normativos a ela relacionados.
Não é admitida a decisão monocrática (v.g. Relator) acerca
da instauração do incidente.
Ultrapassado o juízo de admissibilidade e admitido o incidente, o Relator suspenderá o julgamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado. Poderá,
todavia, estender seus efeitos ao território nacional, caso a parte,
o Ministério Público ou a Defensoria Pública requeiram perante
o STJ ou STF49 (a depender da matéria versada) a suspensão de
todos os processos que versem sobre a matéria do incidente já
49 Art. 982 [...]
§ 3o Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente
para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos
os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que
versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
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instaurado.
Questão interessante a ser debatida é se, diante da reforma
introduzida pela Lei 13.256, de 2016, permaneceria a competência
do STJ e do STF para determinar a suspensão dos processos em
âmbito nacional, vez que a supressão do parágrafo único do art.
1.03050 devolveu aos Tribunais o exame dos requisitos de admissibilidade.
O juízo de admissibilidade, por definição, consiste na verificação da presença dos requisitos de admissibilidade da espécie
recursal de que tenha se utilizado a parte para impugnar determinada decisão que lhe foi desfavorável, à semelhança do que
ocorre com as condições da ação e pressupostos processuais. Sua
ausência acarreta o não conhecimento do recurso, ao passo que,
preenchidos os requisitos, passa-se ao exame de mérito51.
Como regra geral, o Juízo de Admissibilidade do Recurso Especial e Extraordinário, pela nova redação do art. 1.030 do
CPC, é exercido pelo tribunal a quo e ad quem, enquanto o Juízo de
Mérito é tarefa exclusiva do órgão ad quem.
O juízo positivo de admissibilidade pelo tribunal a quo não
vincula o STF nem o STJ, podendo ser indeferido seu processamento a critério das respectivas cortes.
Candido Rangel Dinamarco (2009, p. 152), a esse propósito,
leciona que
50 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal,
o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão remetidos ao respectivo tribunal
superior.
Parágrafo único. A remessa de que trata o caput dar-se-á independenteme
te de juízo de admissibilidade.
51 José Carlos Barbosa Moreira propõe que o conteúdo do juízo de admissibilidade seja classificado em dois grupos, isto é, requisitos intrínsecos
(existência do direito de recorrer) e extrínsecos (modo de exercício do direito de recorrer) _ Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 263.
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sendo deferido pelo juízo de origem o seguimento da apelação, do recurso ordinário, do recurso
especial ou do extraordinário, progride-se na caminhada gradual rumo à consumada devolução
ao tribunal destinatário (supra, nº 60-61) – inicialmente com a instituição, para que a parte recorrida, do ônus de responder ao recurso. Nesse
momento já se configura o poder-dever do Poder
Judiciário, de apreciar, em grau superior, o recurso interposto – embora ainda não esteja definido
o dever de apreciá-lo pelo mérito, porque o juízo
positivo de admissibilidade recursal, feito pelo
juiz inferior, não vincula o órgão ad quem, que
lhe é superior na hierarquia jurisdicional.

Ora, como visto, a admissibilidade feita pelo órgão de interposição do Recurso Especial e/ou Extraordinário cinge-se aos
pressupostos extrínsecos e intrínsecos, não vinculando as Cortes
de Vértice.
Uma vez determinada a remessa dos autos, seja por decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal a quo, quer por
força de Recurso de Agravo, um novo juízo de admissibilidade é
realizado e, se ultrapassado, examina-se a questão de mérito.
Seja, portanto, pela sobreposição hierárquica das cortes
superiores, seja pelo critério da jurisdição nacional no campo da
interpretação da Lei e da Constituição Federal, mais correto é o
entendimento de que a competência para suspender os processos
em âmbito nacional permanece inalterada, mesmo com a nova
redação do art. 1.030 do CPC.
O incidente não possui prazo para ser instaurado, mas exige que a demanda originária esteja pendente de desfecho no juízo monocrático ou no Tribunal. Será julgado no prazo de um ano,
e a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais
ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que
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tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal e aos casos
futuros.
O IRDR não admite desistência, pois, uma vez instaurado,
a questão posta à análise deixa de ter interesse meramente “interpartes” para se revestir de importância social, como eficácia dos
valores constitucionais.
É exatamente nessa esteira que o IRDR permite a ampla
publicidade de sua instauração, dando-se ciência a advogados,
outros órgãos do Judiciário, entre outros interessados, facultando-lhes a participação e a contribuição na prevalência da tese debatida (art. 979 do CPC).
Há notícia de que o Tribunal Superior do Trabalho publicou editais abrindo prazo de 15 dias para eventuais interessados
prestarem informações e requererem a admissão do feito na condição de amicus curiae sobre duas matérias (multa do art. 523, §
1º do NCPC e delimitação do conceito de “dono da obra”), temas
de processos que tramitam sob o rito dos recursos repetitivos
(AASP, 2016, <www.aasp.org.br>).
Por fim, embora haja rigor desnecessário à menção, o acórdão deverá ter conteúdo de fundamentação ampla (art. 489 e §
2º do art. 984 do NCPC), de sorte a abranger todos os pontos e
questões suscitados em torno da tese jurídica, de forma a permitir
perfeita moldagem aos demais casos.
A inobservância dessa regra, a importar em deficiência do
V. acórdão, de certo, poderá ensejar na inadequada aplicação de
seu efeito vinculante a ações que não guardem identidade com a
tese jurídica já consolidada.

10.5. Técnica da distinção – distinguishing
Depois de identificada a existência de IRDR com objeto
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idêntico a determinado caso em exame, a tarefa que se inicia, ao
encargo do aplicador do direito e das partes, é saber se referido
precedente é ou não aplicável, vinculando a decisão a ser proferida.
O art. 985, inciso I do CPC determina que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Por idêntica questão de direito, entenda-se, haverá necessidade de que os casos confrontados apresentem verdadeira similitude, identidade ou semelhança suficiente para que a matéria de
direito seja passível de encontrar a mesma solução do paradigma.
Se houver disparidades fático-jurídicas suficientes para se
romper a moldagem da identidade, não há como se vincular o
julgamento do processo em exame ao precedente judicial.
Vale lembrar, como já discorrido em linhas anteriores, a
nova sistemática do CPC repudia o elemento surpresa, de sorte
que, para fins de aplicabilidade da uniformização vertical, deverá
ser concedida às partes a oportunidade de se manifestarem nos
autos. É exatamente nesse momento que a técnica da distinção
deverá ser utilizada.
Bruno Dantas (2015, p. 2190), tratando do tema, menciona
que “o NCPC, no entanto, omitiu-se na definição de regras sobre
o distinguishing no IRDR, embora haja uma extensa disciplina no
capítulo que trata dos recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 1.037, § 9º ao § 13º).”
De toda forma, a técnica deverá ser análoga à que vem sendo utilizada nos recursos repetitivos e, assim, para fins de estudo
em analogia, a decisão a seguir serve de exemplo à distinção de
casos:
Registro: Número de registro do acórdão digital Não
informado DECISÃO MONOCRÁTICA Agravo de
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Instrumento Processo nº 2034650-83.2016.8.26.0000
Relator(a): RÔMOLO RUSSO Órgão Julgador: 7ª
Câmara de Direito Privado Voto 16199 Vistos. Insurge-se a agravante contra a r. decisão que determinou
a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial nº 1.551.956 pelo rito dos recursos repetitivos.
Assevera não se tratar de demanda análoga, uma vez
que a presente lide não trata da possibilidade de transferência ao consumidor de despesas com corretagem.
Pontua que a causa de pedir a restituição da integralidade dos valores pagos em decorrência do compromisso de compra e venda tem por fundamento o desfazimento do negócio, em razão da mora da construtora e
omissão de informações acerca de irregularidades que
impedem a obtenção de habite-se. Requer a atribuição
de efeito ativo ao recurso. É o relatório. Verifica-se ter
sido determinada a suspensão de todas as ações que
versem sobre a “validade da cláusula contratual que
transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI)” consoante decisão prolatada na Medida
Cautelar 25.323-SP, verbis: “Conforme relatado, o
julgamento do recurso especial, ao qual vinculada a
presente medida cautelar (REsp n.º 1.551.956/SP), foi
afetado à Segunda Seção, nos termos do art. 543-C, do
CPC, para uniformização do entendimento acerca da
(i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas
pagas a título de comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da
transferência desses encargos ao consumidor ; e da (ii)
validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem e
taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI). No despacho de admissibilidade, proferido em maio de 2015,
a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, ao fundamentar a indicação
do recurso especial como representativo da controvérsia, nos moldes do §1º do art. 543-C do CPC e art. 1º
da Resolução n.º 08/2008 - STJ, já noticiava a tramitação de centenas de ações com fundamento em idêntica
questão de direito. O requerente, por sua vez, apresentou estimativa recente do número de ações em andamento em que se discute a matéria objeto da afetação,
na casa dos milhares, em fases processuais diversas,
conforme se infere dos documentos de fls. 66/81. Nes196
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se cenário de pretensões multitudinárias e, considerando o fim precípuo da sistemática processual dos recursos repetitivos - garantia da prestação jurisdicional
homogênea, entendo cabível a extensão da suspensão
dos recursos especiais e ordinários determinada naqueles autos à tramitação de todos os processos que versem sobre a matéria objeto da afetação e que ainda não
tenham recebido solução definitiva. Evita-se, assim,
evidente prejuízo às partes e ao judiciário brasileiro,
notadamente com a realização de atos processuais que,
ao final, poderão se revelar inúteis, bem como se previne a prolação de decisões conflitantes da orientação a
ser firmada, a interposição de recursos desnecessários
e o levantamento de valores em execuções provisórias.
Providência de igual natureza não é novidade nesta
Corte, já tendo sido adotada pelos eminentes Ministros
Luiz Fux, Sidnei Beneti e Maria Isabel Gallotti, nos autos, respectivamente, do REsp n.º 1060210/SC, da MC
n.º 19734/PR e do REsp n.º 1251331/RS, bem como,
mais recentemente, nos autos do REsp n.º 1419697/
RS, da minha relatoria, todos com o propósito de conferir maior efetividade ao sistema de julgamento de
Recursos Representativos de Controvérsia. Ante o exposto, defiro o pedido do requerente para determinar a
suspensão em todo país, inclusive em primeiro grau,
de todas as ações em trâmite nas quais se discutam as
questões de direito que foram objeto da afetação no
REsp n.º 1551956/SP e que ainda não tenham recebido solução definitiva, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento do recurso
repetitivo. Não há óbice, todavia, para o ajuizamento
de novas demandas, mas estas ficarão suspensas no
juízo de primeiro grau”. Na peculiaridade dos autos,
a agravante ajuizou ação declaratória cumulada com
indenizatória pleiteando, verbis: “seja julgado totalmente procedente o pedido, resolvendo-se o contrato
por força de inadimplemento das rés, condenando-as,
ainda, a: I) Restituírem aos autores os valores pagos
a título de sinal e princípio de pagamento, bem como
comissão de corretagem, atualizados e acrescidos de
mora desde os respectivos desembolsos”. Por conseguinte, tem-se que a lide não versa sobre a validade da
transferência ao consumidor das despesas de corretagem, uma vez que o pedido de restituição integral dos
valores pagos tem por fundamento o inadimplemento
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contratual. A hipótese, pois, não será alcançada pelo
Recurso Especial nº 1.551.956. Ante o exposto, dou
liminarmente provimento ao recurso, nos termos do
art. 557, § 1º, do CPC, para que a produção da prova
pericial seja albergada pela gratuidade processual anteriormente deferida, dispensada a antecipação de honorários pelos autores. Oficie-se. Int. São Paulo, 15 de
março de 2016. RÔMOLO RUSSO Relator. (Agravo
de Instrumento n. 2034650-83.2016.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rômulo Russo,
decisão monocrática de 15/03/2016, disponibilizada
em 22/03/2016).

Note-se que o caso extraído como paradigma, afetado
pelas regras do Recurso Especial Repetitivo, tem como questão
de direito a nulidade de cláusula que transfere ao comprador
de imóvel a comissão de corretagem, ao passo que, no processo originário do Agravo de Instrumento, o pedido de devolução
da referida comissão repousa no inadimplemento da construtora
quando às obrigações contratuais.
Embora o pedido seja o mesmo, a causa de pedir repousa
em fato diverso, de modo que, utilizando-se da técnica do distinguishing, a parte demonstrou que não era hipótese de suspensão
do processo.
Assim, diante da omissão do legislador, a melhor técnica
recomenda que sejam observados os requisitos e procedimento
previsto para a distinção nos casos de Recursos Especiais e Extraordinários repetitivos.
10.5. Conclusão
O IRDR é uma inovação do CPC em vigor, cujo propósito
é reduzir a reprodução de decisões conflitantes proferidas em demandas de massa que tratem de direitos individuais homogêneos.
A criação de um microssistema de uniformização de jurisprudência, no modo brasileiro, levará à prova a necessidade de se
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conferir um direito único às demandas que apresentem idêntica
questão de direito, pela formação de precedentes de vinculação
obrigatória. É, certamente, uma trilha aberta à incessante busca
por celeridade, isonomia e segurança jurídica.
Resta saber se os próprios Tribunais acatarão seus precedentes e aqueles emanados das Cortes de Vértice, pondo termo à
antiga prática do livre convencimento motivado que, em diversos
casos, apenas fomenta litígio e gera descrédito do Poder Judiciário.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embora tenha aprovado alterações no Regimento Interno em sessão realizada em 30 de março de 2016, decidiram analisar melhor como
será, na prática, a aplicação do incidente rerresolução de demandas repetitivas (LUCHETE, 2016, <http://www.conjur.com.br/
2016-abr-01/tj-sp-publica-mudancas-regimento-adequar-cpc>).
Paralelamente, tem-se notícia de que a Seção Cível do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nomeou o Desembargador Luiz Felipe Francisco como primeiro Relator de Incidente
de Resolução de Demanda Repetitiva do país. A matéria a ser
uniformizada refere-se à aplicação de 11,98% nos proventos dos
servidores públicos estaduais, a título de diferenças salariais decorrentes da conversão de Unidade Real de Valor (URV) para o
Real, 1994, além do pagamento de parcelas eventualmente devidas, de forma retroativa (PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, 2016, <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/
home/-/noticias/visualizar/31009>).
O assunto será discutido por 22 desembargadores da Seção
Cível, ainda sobre a admissibilidade e, caso ultrapasse essa fase,
será então posto a julgamento.
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