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APRESENTAÇÃO

É com enorme satisfação que apresentamos à comunidade jurídica osasquense, paulista e 
brasileira a publicação deste livro eletrônico que traduz o resultado parcial do evento realiza-
do em junho de 2015, intitulado “I Seminário Direitos e garantias no Novo Código de Processo 
Civil”, de iniciativa do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário da Fundação 
de Ensino para Osasco (UNIFIEO), sob a coordenação da Professora Doutora Anna Candida da 
Cunha Ferraz e que contou com o apoio do Reitor Professor Luiz Fernando da Costa e Silva e do 
Vice-Reitor Acadêmico José Cássio Soares Hungria. A organização do evento coube aos professo-
res doutores Antonio Cláudio da Costa Machado, Fernando Pavan Baptista, Clilton Guimaraes 
dos Santos e mestre José Guilherme Ramos Fernandes Viana que não pouparam esforços para a 
sua realização e sucesso.  

Para discutir as questões mais candentes relativas ao estatuto processual civil de 2015 sob 
a perspectiva das garantias constitucionais, os processualistas Rodolfo Camargo Mancuso, An-
tônio Carlos Marcato, Cássio Scarpinella Bueno, Hermes Zaneti Junior e Nelson Luiz Pinto acei-
taram o convite para palestrar e contribuir para reflexão acadêmica.

No dia 16 de junho de 2015, foram apresentados os painéis “Técnica de Julgamento com 
Base em Precedentes”, ministrado pelo Professor Doutor Antonio Carlos Marcato e  “Novo CPC: 
Principais Pontos e Primeiras Reflexões”, ministrado pelo Professor Doutor Cássio Scarpinella 
Bueno.

No dia 17 de junho de 2015, o Professor Doutor Rodolfo Camargo Mancuso palestrou acerca 
do “Acesso à Justiça e o Novo CPC” e o Professor Doutor Hermes Zaneti Jr. sobre “Precedentes no 
Novo CPC”, que também contribuiu com o artigo que inaugura esta obra com a mesma temática 
da palestra por ele ministrada. 

No dia de encerramento, o Professor Doutor Nelson Luiz Pinto abordou o tema “Recursos 
Extraordinário e Especial no Novo CPC”. 

Deste encontro, brotaram os artigos que ora se encontram neste livro que leva o mesmo 
nome do evento. A coordenação formal desta obra contou com a disponibilidade e dedicação da 
professora Waleska Cariola Viana, sem a qual o livro não teria vingado. 

 Tratam-se de artigos produzidos por professores e alunos que, inspirados pelas novas pers-
pectivas jurídicas propostas pelo novo Código de Processo Civil, em vigor desde março de 2016, 
ousaram escrever em primeira mão sobre temas que certamente ocuparão a atenção da comu-
nidade jurídica nos próximos anos.

Nossa esperança é que eles possam contribuir para a melhor compreensão do novo direito 
processual, no sentido do aprimoramento da distribuição da justiça civil no Brasil.    

Antônio Cláudio da Costa Machado
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Precedentes no brasil?
Precedentes normativos formalmente vinculantes.

Hermes Zaneti Jr

SUMÁRIO: 1. A mudança paradigmática do novo CPC. Precedentes como fonte primária normativa e for-
malmente vinculante e a jurisprudência como fonte secundária e persuasiva; 1.1. Leis, doutrinas e deci-
sões: comunidade de trabalho; 1.2. Os deveres constitucionais de coerência e integridade traduzidos no 
art. 926 do CPC/2015: a racionalidade como fundamento constitucional da adoção do modelo de prece-
dentes; 2. “Direito jurisprudencial” ou precedentes vinculantes?;  2.1. Dever de coerência/consistência, 
dever de integridade/coerência em sentido amplo e o abandono do “livre” convencimento do juiz (paleo-
jusnaturalismo); 2.2. Dever de coerência/consistência, dever de integridade/coerência em sentido amplo e 
o abandono da centralidade exclusiva da lei como fonte primária e formal do direito (paleojuspositivismo); 
3. A normatividade dos precedentes no art. 927 do CPC; 3.1. Jurisprudência persuasiva (vinculação de fac-
to ou ad exemplum - precedentes persuasivos) e precedentes normativos formalmente vinculantes (vincu-
lação jurídica obrigatória); 3.2 Os precedentes no Estado Democrático Constitucional: divisão de trabalho 
entre juízes e legisladores na atividade de interpretação operativa. Conclusão. Referências. 

1 A mudança paradigmática do novo CPC. Precedentes como fonte primária 
normativa e formalmente vinculante e a jurisprudência como fonte secundá-
ria e persuasiva

Os precedentes representam uma mudança paradigmática no novo CPC. Os precedentes vin-
culantes são, sem dúvida, uma das maiores mudanças da nova legislação. O direito anterior 
vinha aos poucos reconhecendo a jurisprudência com força normativa, mas era uma recepção 
mitigada do stare decisis - regra que, no common law, determina a vinculação dos juízes e tribu-
nais ao que foi decidido anteriormente - nada comparado com as dimensões que a nova legis-
lação processual apresenta agora. O direito brasileiro adotou, com a edição do novo Código de 
Processo Civil, um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes que passarão a 
constituir fonte primária no nosso ordenamento jurídico.1  

A nova legislação reconhece, no art. 926, caput, o dever dos tribunais de manterem a sua 
jurisprudência (rectius: precedentes) estável, coerente e íntegra.

No art. 927 e incisos o legislador determina, aos juízes e aos tribunais, o dever de observân-
cia: a) das decisões do STF em controle de constitucionalidade; b) dos enunciados da súmula 
vinculante; c) das decisões em assunção de competência e causas repetitivas (IRDR e REER); 
d) dos enunciados das súmulas do STF, em matéria constitucional, e do STJ, em matéria infra-
constitucional federal; f) das decisões do plenário ou órgão especial aos quais eles estiverem 
funcionalmente vinculados.2 

1 ZANETI JR., Hermes. O Valor Vinculante dos Precedentes. Salvador: Jus Podivm, 2015. Como afirmou a doutrina: 
“O legislador brasileiro inequivocamente já havia importado, portanto, mesmo antes da promulgação do Novo CPC, a 
técnica do precedente vinculante ou obrigatório. Não trouxe com isso, porém, o mais importante, que é a técnica cuidadosa 
de se tomar em conta todas as circunstâncias do caso, ouvir atentamente os argumentos por analogia e diferenciação, 
justificar sua decisão em argumentos de princípio e argumentos consequencialistas e assegurar a igualdade das partes e 
a integridade de suas decisões”. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A Dificuldade de se Criar uma Cultura Argumentativa 
do Precedente Judicial e o Desafio do Novo CPC, nesta coletânea.
2 Evidentemente surgirão críticas ao rol definido pelo legislador. A postura deste texto, contudo, partindo da constatação 
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Há, nestes dispositivos, a clara obrigatoriedade de os juízes e tribunais de aplicarem as pró-
prias decisões e as decisões dos tribunais superiores, principalmente, como normas - não como 
conselhos ou boas razões, mas levando a sério as decisões judiciais anteriores, já que estas 
passam a ser obrigatórias para o caso concreto e para os casos futuros, em um duplo discurso 
jurídico (discurso da decisão do caso concreto e discurso do precedente).3 “No Brasil, há prece-
dentes com força vinculante – é dizer, em que a ratio decidendi contida na fundamentação de um 
julgado tem força vinculante. Estão eles enumerados no art. 927, CPC.”4

Com isto, podemos identificar a normatividade dos precedentes (caracterizada pelo dever ser, 
seu caráter deontológico, portanto, normativo), a sua vinculatividade (demarcada pela sua obri-
gatoriedade. A lei não contém palavras inúteis e, quando para além dos deveres de estabilidade, 
coerência e integridade, o dispositivo fala em juízes e tribunais observarão, trata-se de uma 

de que os precedentes são antes de tudo vinculantes do ponto de vista racional (ZANETI JR., Hermes. O Valor Vinculante 
dos Precedentes, passim), é admitir esse rol como um ponto de referência normativo e formal. Apenas para ilustrar, 
mencionaremos dois recentes textos que diferem neste ponto. O primeiro defende que “Apenas o Supremo Tribunal 
Federal e o Superior Tribunal de Justiça formam precedentes” e que “Os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de 
Justiça formam jurisprudência”, cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso 
de Processo Civil. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 
613. Observe-se que admitir que os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça formam jurisprudência significa 
eliminar todas as técnicas de controle argumentativo das decisões destes tribunais (arts. 489, § 1º e art. 10), quando 
eles deixarem de aplicar as suas próprias decisões anteriores, e, em especial, importa negar o caráter vinculante das 
decisões dos próprios Tribunais de Justiça em matéria local (direito local estadual), para os quais os Tribunais de Justiça 
são a última instância. Por outro lado, o segundo, afirma que a vinculação às súmulas constitui ampliação da competência 
do tribunal, o que somente poderia ocorrer por emenda constitucional, alegando ainda que: “qual a diferença entre 
uma Súmula ‘comum’ do STF ou do STJ de um lado e uma Súmula vinculante do outro? Se todas, afinal, vincularão, 
então por que diferenciar? Será que a única diferença é quanto à possibilidade de Reclamação (art. 985 [rectius: 988])? 
A questão que fica é: pode-se aumentar a competência de Tribunal a não ser via emenda à Constituição?” THEODORO 
JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC. Fundamentos e 
Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 312. Neste caso, nos parece, deve ficar claro que a atribuição de eficácia 
normativa formalmente vinculante às súmulas não tem nenhuma relação com a competência do tribunal, pois não se 
está questionando a sua competência. Aliás, todos sabem e é notório que Constituição garante ao STF e ao STJ a função 
de dar unidade interpretativa, respectivamente, ao direito constitucional e infraconstitucional. As súmulas serviriam 
para quê? Para nada? Evidentemente, estabelecendo-se uma regra de racionalidade, as súmulas devem vincular (antes 
de tudo o próprio tribunal). Assim, sendo as súmulas – desde que ligadas aos fundamentos determinantes de fato e 
de direito dos casos que lhes deram origem e com eles conjuntamente interpretadas – o extrato dos precedentes, elas 
funcionarão como uma técnica de divulgação da ratio decidendi, conforme o entendimento do próprio tribunal. Portanto, 
negar vinculatividade, seria negar qualquer utilidade a esta técnica. Qual a diferença então entre as súmulas e as súmulas 
vinculantes? Antes de tudo, o quorum de estabelecimento e modificação. No caso das súmulas vinculantes, o quorum 
será por decisão de dois terços de seus membros (art. 103-A, caput, CF/88, incluído pela EC nº 45/2004). Há ainda a 
possibilidade expressa de reclamação (art. 988, IV, CPC c/c art. 103-A, § 3º, CF/88), mas existe outras diferenças, como 
a diferença topológica no rol do CPC, qual seja, na eventual concorrência entre súmulas (incisos II e IV), prevalente será 
a súmula vinculante.  Além disto, para concluir, as súmulas vinculantes obrigarão também os órgãos da administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, pelo que sua eficácia vinculante expressa vai além 
daquela prevista no art. 927 do CPC (art. 103-A, caput). Justamente por tais razões, independentemente da vinculatividade 
das súmulas no novo CPC, o STF recentemente converteu nove súmulas em súmulas vinculantes, conforme se verifica 
nos enunciados da súmula vinculante nºs 38 (645), 39 (647), 40 (666), 41 (670), 42 (681), 43 (685), 44 (686), 45 (721), 46 
(722), com indicação dos precedentes e dos debates no site do Tribunal (www.stf.jus.br). Próximo ao nosso entendimento, 
cf. DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. Teoria da prova, direito 
probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2014, vol. 2, § 3.3.2.2.
3 MITIDIERO, Daniel. “Fundamentação e precedente: dois discursos a partir da decisão judicial”. In: Daniel Mitidiero; 
Guilherme Rizzo Amaral (coords.). Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (org.). Processo civil. Estudos em homenagem ao 
Professor Doutor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. São Paulo: Atlas, 2012, p. 85/99, esp. p. 91; DIDIER JR., Fredie; BRAGA, 
Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. Teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, 
decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2014, vol. 2, § 1.1.
4 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. Teoria da prova, direito 
probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2014, vol. 2, § 3.2.2.
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vinculação de caráter jurídico)5 e o seu caráter de fonte formal (os precedentes são reconhecidos 
formalmente como fonte pela legislação processual que determina sua aplicação normativa e 
vinculante no direito material ou processual).

A mudança de paradigma consiste em abandonar o caráter meramente persuasivo da juris-
prudência anterior (precedentes persuasivos) para assumir o papel normativo dos precedentes 
atuais (precedentes vinculantes). A finalidade desta mudança está em assegurar racionalidade 
ao direito e, ao mesmo tempo, reduzir a discricionariedade judicial e o ativismo judicial subjetivis-
ta e decisionista. Justamente por isto estas decisões foram expressamente vinculadas a funda-
mentação adequada, art. 489, § 1º, especialmente incisos V (fundamentos determinantes) e VI 
(distinção e superação), e a vedação das decisões surpresa (art. 10). 

A defesa da regra da universalização é feita por grande parte da doutrina, Marina Gáscon, 
Neil MacCormick, Frederick Schauer, Martin Kriele, Robert Alexy, Michele Taruffo, Thomas 
Bustamante, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero.6

A universalização é mais ampla que a igualdade. Para além de incluir a premissa da igualda-
de, a universalização exige que os juízes dos casos-futuros tenham, a partir da adoção de um pe-
sado ônus argumentativo decorrente da regra da universalização, o dever (normativo) de seguir 
os precedentes de forma adequada, afastando a presunção a favor do precedente, quando o caso 
deva ser julgado de forma diferente (ônus argumentativo e pretensão de correção).

Os princípios da igualdade e segurança jurídica, normalmente elencados para justificar a 
teoria dos precedentes, são, portanto, consequências colaterais do atendimento da racionalida-
de e universabilidade das decisões. 

O direito processual civil brasileiro acertou, ao reconhecer formalmente, no texto legal, a 
força normativa dos precedentes. Com isto, tornou-os obrigatórios e vinculantes, induzindo a pas-
sagem do direito jurisprudencial - vinculado apenas à lei e ao livre convencimento do juiz, na 
sua falta -, para o direito de precedentes, no qual os juízes e tribunais são responsáveis por suas 
escolhas, escolhas que irão vincular a si e aos seus pares no futuro; portanto, não são mais “li-
vres”, se é que um dia o foram. 

5 Apenas para ilustrar a força normativa deste termo sugiro a leitura de Kelsen, “o problema da liberdade”, no qual fica 
clara a diferença entre o ser e o dever ser, entre causalidade e imputação (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2ª ed. 
trad. João Baptista Machado. Coimbra: Arménio Amado, vol. I, p. 179 ss.). Note-se ademais que o art. 927, § 1º refere ao 
mesmo termo “observarão” em relação aos arts. 10 e 489, § 1º do CPC que são de observância obrigatória por implicarem 
em nulidade da decisão. Logo, a inobservância do art. 927 e incisos atrai a incidência das referidas normas, completando 
o suporte fático com a consequência jurídica.
6 GASCÓN, Marina. “Rationality and (self) precedent: brief considerations concerning the rounding and implications 
of the rule of self-precedent”.  In: Thomas Bustamante; Carlos Bernal Pulido (ed.). On the Philosophy of Precedent: 
Proceedings of the 24th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, 
Beijing, 2009, vol. III. Stuttgart/Sinzheim: Franz Steiner Verlag/Nomos, 2012, p. 35/50.p. 39; MACCORMICK, Neil. “La 
argumentación y la interpretación en el Derecho”. Revista Vasca de Administración Pública 36/201-217, 1993, esp. p. 
203; SCHAUER, Frederick. “Precedent”. Stanford Law Review, vol. 39, p. 571, Feb, 1987, p. 595/596; KRIELE, Martin. “Il 
precedente nell’ambito giuridico europeo-continentale e angloamericano”. Trad. Giuseppe Zaccaria. In: La sentenza in 
Europa. Metodo, tecnica e stile. Padova: CEDAM, 1988, p. 515/528, p. 521; ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación 
jurídica [1983]. Trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo, 2ª ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, 
p. 262/265; TARUFFO, Michele, Precedente e giurisprudenza. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007, p.38/40; BUSTAMANTE, 
Thomas. “Finding analogies between cases”. In.: BUSTAMANTE, Thomas; PULIDO, Carlos Bernal (ed.). On the Philosophy 
of Precedent: Proceedings of the 24th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social 
Philosophy,Beijing, 2009, vol. III. Stuttgart/Sinzheim: Franz Steiner Verlag/Nomos, 2012. p. 59/71, p. 68; MARINONI, 
Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. Tutela dos Direitos Mediante 
Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 613. Próximos, falando em parametricidade,  a 
partir das lições de Robert Summers e Neil MacCormick, THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre 
Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC. Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 292. 
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A melhor doutrina já exigia a compreensão dos precedentes dos tribunais como obrigató-
rios, independentemente de mudança na legislação.7 A nova legislação processual, contudo, re-
presenta uma forte ferramenta para uma mudança de todas as regras e princípios que regiam 
a formação e a aplicação dos precedentes no direito anterior. Esse é o sentido de mudança que 
deve ser reconhecido no novo CPC/2015. Afinal, se as regras e os princípios de um ordenamento 
jurídico podem mudar, nada mais correto que reconhecer que a lei nova é uma das formas de 
realizar esta mudança.8 

1.1 Padronização judicial e a função do jurista: comunidade de trabalho

Direito é construído e determinado por ele mesmo, são os textos escritos pelos homens que 
lhes dão o conteúdo, os limites e a conformação. Por essa razão, por ser produto da ação e da 
inteligência humana, o direito é artificial, e, nos Estados Democráticos Constitucionais, está a 
serviço dos direitos fundamentais do cidadão, não dos interesses do Estado e da burocracia ju-
dicial. Por isto, o modelo de precedentes, corretamente aplicado, jamais poderá significar uma 
simplória padronização das decisões judiciais. O juiz e os juristas não são máquinas, mas seres 
pensantes, inteligentes e capazes de interpretar os precedentes assim como interpretam os tex-
tos da lei. A norma é sempre o resultado da interpretação. Todos os textos, sejam eles textos 
legais, sejam precedentes judiciais, exigem interpretação. A tarefa de interpretar é típica dos 
juízes e juristas. 

Hoje, com o modelo de precedentes, teremos de repensar a metodologia de trabalho dos 
juízes, advogados, professores e de todos aqueles que escrevem e pensam o Direito - a comuni-
dade de trabalho dos juristas. O exemplo dos processualistas civis é digno de ser referido, uma 
vez que, objetivamente, serão os mais afetados imediatamente, já que a mudança principia pelo 
CPC. Ademais, os processualistas foram formados para interpretar o processo insulados no seu 
campo de pesquisa e estudavam os institutos do Código de Processo Civil em separado, limitan-
do-se à análise dos dispositivos legais em uma interpretação legalista formalista. O Código novo 
exigirá uma radical mudança na forma de interpretar o direito. A interpretação não poderá 
mais ser feita aos pedaços. A leitura do CPC deverá ser efetuada a partir de uma unidade de pro-
pósitos, de uma leitura harmônica do todo, pensada, claramente, a partir de sua conformação 
constitucional, à luz do Estado Democrático Constitucional e da tutela dos direitos fundamen-
tais, de acordo com a nova interpretação jurídica e a nova hermenêutica constitucional (arts. 1º, 
8º, 489, § 1º e 926 do CPC/2015, entre outros). 

Portanto, este momento requer a aplicação de uma interpretação realista moderada e res-
ponsável, ou seja, uma interpretação comprometida com o texto e com o contexto, apresentando 
uma fidelidade dinâmica ao texto e ao ordenamento jurídico visto em sua unidade e coerência. 
Esta interpretação, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de interpretação de todo 
e qualquer texto, uma vez que texto e norma não se confundem, corrigindo o desvio formalista 
interpretativo, busca eliminar os erros de afirmações absurdas, subjetivistas e arbitrárias, eli-
minando o vício realista do decisionismo judicial.9 

7 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010; MITIDIERO, Daniel. 
Cortes superiores e cortes supremas. Do Controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014.
8 MACCORMICK, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory. New York: Oxford University Press, 1978, reprinted 2003, p. 154.
9 CAPPELLETTI, Mauro. The Judicial Process in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press/Clarendon 
Press, 1991, p. 208; CHIASSONI, Pierluigi. Tecnica dell’Interpretazione Giuridica. Bologna: Il Mulino, 2007; ZANETI JR., 



13 Precedentes no Brasil? Precedentes normativos formalmente vinculantes.

1.2 Compreensão do Código a partir da Constituição: precedentes como mo-
delo pensado a partir dos deveres constitucionais de coerência e integridade

Como vimos, o Código deve ser compreendido em seu conjunto e em harmonia com a Cons-
tituição (art. 1º, CPC/2015), evitando-se interpretações bizarras, fruto de ignorância ou inacei-
tável arbítrio. O processualista deverá compreender, cada vez mais, o modelo constitucional 
do processo. É importante essa ressalva porque, isoladamente interpretados, alguns institutos 
do CPC/2015 não revelam esta mudança de direção; por outro lado, tais institutos, se inter-
pretados em conjunto, demonstram mudança inegável. Neste sentido, a eliminação do “livre” 
convencimento judicial (art. 371), a fundamentação adequada (489, § 1º), a justificação interna 
e externa, fática e jurídica, com exigências para utilização da ponderação como método de solu-
ção da colisão entre normas (art. 489, § 2º) e os deveres de estabilidade, coerência e integridade 
(art. 926), são exemplos de exigências interpretativas do novo diploma que vão muito além do 
modelo legalista e da interpretação-formalista.10

Com o CPC/2015, suplantou-se, em definitivo, o paradoxo metodológico da justiça brasileira, 
que tinha sua matriz constitucional na Constituição Republicana de 1891, com nítida influência 
do common law norte-americano e tinha sua matriz infraconstitucional no direito do civil law, a 
exemplo do CPC/1973.11 Hoje, com o novo CPC, temos uma só lei processual (figurativamente é 
claro), com elementos de common law e civil law, abaixo de uma só Constituição, ambas, portan-
to, com natureza híbrida. Equal justice under Law, igual justiça sob o Direito.

Definitivamente avançamos em relação aos modelos privatistas e publicistas de processo, 
ligados ao CPC/1973, dando um salto diretamente para o paradigma constitucional que combi-
na, ao mesmo tempo, direitos liberais e direitos sociais, direito individuais e coletivos, direito 
público e direito privado, na matriz pluralista do Estado Democrático Constitucional.

A teoria dos precedentes normativos vinculantes é um claro exemplo desta mudança para-
digmática, pois os juízes e tribunais são menos livres e mais responsáveis pela interpretação 
no quadro da teoria dos precedentes do que no quadro da mera legalidade. Lei e precedentes 
vinculam, ambos têm caráter normativo. A mudança mais clara é esta. O modelo de precedentes 
não é uma forma de liberar o juiz da lei, mas um método de vincular a discricionariedade do 
juiz na interpretação da lei, controlando a sua autoridade de forma democrática, tendo como 
parâmetro a universalização da decisão para os casos futuros (formação do precedente) e o já 
decidido nos casos anteriores (aplicação do precedente).

Hermes. O Valor Vinculante dos Precedentes, p. 145; PINO, Giorgio. Diritti e Interpretazione. Il Ragionamento Giuridico 
nello Stato Costituzionale. Bologna: Il Mulino, 2010, p.15.
10 O CPC não adota uma teoria da justiça, acena, contudo, para dois caminhos, a teoria de Robert Alexy e a teoria de 
Ronald Dworkin. Basta a leitura dos arts. 8º e 489, § 2º para perceber a influência de Robert Alexy. A leitura do art. 926 
claramente adota a concepção teórica de Dworkin. O caminho pragmático de utilizar os pontos convergentes entre as 
duas conhecidas compreensões teóricas nos parece mais adequado. Não se pode questionar o papel de fechamento 
da discricionariedade do juiz que ambas teorias pretendem alcançar. Os modelos de princípios adotados por ambos 
autores servem como limites à liberdade de interpretação deixada como espaço irredutível no positivismo hartiano. Cf., 
por todos, demonstrando como há grave distorção no debate brasileiro: MICHELON, Claudio. “Princípios e coerência na 
argumentação jurídica”. In: Ronaldo Porto Macedo Jr; Catarina Helena Cortada Barbieri. (coords.). Direito e interpretação: 
racionalidade e instituições. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 261/262.
11 ZANETI JR., Hermes. A Constitucionalização do Processo. O Modelo Constitucional da Justiça Brasileira e as Relações 
entre Processo e Constituição. São Paulo: Atlas, 2014, tese original desenvolvida em 2005, como requisito para conclusão 
do curso de doutorado junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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2 Direito jurisprudencial ou precedentes? 

Para superar o paradigma do Código anterior, compreendendo adequadamente a mudança 
ocorrida com os arts. 926 e 927 do CPC/2015, devemos deixar de utilizar, no vocabulário teórico 
brasileiro, a expressão “direito jurisprudencial”. Há uma forte razão para isto. A expressão car-
rega dois problemas de ordem teórica que a tornam incompatível com a teoria dos precedentes 
normativos formalmente vinculantes ora vigente: o primeiro é ligado ao jusnaturalismo; o se-
gundo, ligado ao juspositivismo. 

Os dois tópicos a seguir tratarão destes dois problemas.

2.1 Dever de coerência/consistência, dever de integridade/coerência em senti-
do amplo e o abandono do “livre” convencimento do juiz (paleojusnaturalismo)

Quanto ao primeiro problema, pode-se dizer que a doutrina da jurisprudência, ou do direito ju-
risprudencial, é vinculada a postulados pré-modernos, paleojusnaturalistas, isto é, o jusnaturalismo 
mais antigo, anterior à recepção do Direito Natural normatizada em princípios constitucionais. 

A jurisprudência, compreendida como conjunto reiterado de decisões no Brasil, revela-se 
técnica ultrapassada, em prejuízo da racionalidade da decisão e em benefício da decisão indivi-
dualizada para o caso concreto, ensejando toda sorte de subjetivismos e contradições. 

O mesmo tribunal, muitas vezes, o mesmo órgão fracionário (sessão, câmara, turma etc.), 
decide em contraste com as suas decisões anteriores ao mesmo tempo (contrastes sincrônicos) 
ou em tempos distintos (contrastes diacrônicos).12 Isso ocorre porque, a jurisprudência, via de 
regra, particulariza o caso de tal forma e sorte, escolhendo raciocinar pela exceção, para que a 
solução aplique-se tão só e apenas àquele caso e aos casos em que o julgador entender correta a 
decisão reiterada dos tribunais, tomando a decisão anterior como exemplo de boa decisão (pre-
cedentes persuasivos, ad exemplum ou de facto). Essa técnica de decidir é baseada na opinião do 
tribunal, e não na sua vinculação aos próprios precedentes. Em outras palavras, pode-se dizer 
que a jurisprudência só será aplicável, quando o tribunal disser que ela resolve bem o caso, bas-
tando, por outro lado, o tribunal entender que as razões que fundamentaram o julgamento an-
terior não eram “boas”, para não utilizá-las novamente para o julgamento do novo caso. A rigor 
ele nem precisa justificar a sua não utilização, pois as decisões anteriores são absolutamente 
desprovidas de caráter normativo. 

12 A doutrina a respeito fala dos contrastes sincrônicos (ao mesmo tempo) e diacrônicos (em momentos diferentes) 
apontando para a inexistência de um coerente sistema de precedentes. Na Itália o problema dos contrastes da Corte de 
Cassação foi extensamente mapeado. A necessidade de uma harmonização jurisprudencial é reconhecida e estimulada, 
mas infelizmente nem sempre é obtida, cf. CHIARLONI, Sergio. “Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi in 
Cassazione: l’inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza”. In: http://www.processocivile.org/
chiarloni%5Cart0002.html, acesso em 18.01.2014, § 2; CHIARLONI, Sergio. “Sui rapporti tra funzione nomofilattica della 
cassazione e principio della ragionevole durata del processo”. Giustizia insieme, Roma: Aracne, p. 21/33, 2009. § 2; 
CHIARLONI, Sergio. “Efficacia del precedente giudiziario e tipologia dei contrasti di giurisprudenza”. Revista de Processo, 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 403, ano 39, v. 229, março, 2014. Sobre os contrastes na jurisprudência da Corte 
de Cassação e sua insuficiência, no modelo atual, para garantir a função nomofilácica na Itália cf. TARUFFO, Michele. 
Precedente e giurisprudenza, op. cit., p. 19/20; MONETA, Gabriele. I mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione 
Civile. Ottocentosessantasette casi di contrasto nel quinquennio 1988-1992. Padova: CEDAM, 1993; MONETA, Gabriele. 
Conflitti giurisprudenziali in Cassazione. I contrasti della Cassazione Civile dal settembre 1993 al dicembre 1994. Padova: 
CEDAM, 1995.
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O julgador, que é livre para optar pelas “boas razões” (razões subjetivas), não está vinculado 
aos precedentes e não tem o dever de testar a universabilidade dos fundamentos determinantes 
fáticos e jurídicos de suas decisões.

Nega-se, assim, o dever de coerência/consistência em sentido estrito, compreendida como 
não-contradição com as decisões anteriores do mesmo julgador, do mesmo tribunal e do mes-
mo ordenamento jurídico, e o dever de integridade/coerência em sentido amplo, compreendida 
como a conformidade da decisão com a unidade do ordenamento jurídico como um todo (art. 
926, caput), e, ao mesmo tempo, o caráter normativo da norma-precedente (art. 927, § 1º e 489, 
§ 1º, VI).13 14 

Indiscutível, ainda, a abertura recursal que este comportamento provoca, pela ausência de 
estabilidade das decisões proferidas pelo tribunal (art. 926, caput). 

Portanto, o “direito jurisprudencial” entendido na concepção paleojusnaturalista, ao invés 
de visualizar categorias mais amplas e universalizáveis, restringe-se, em todos os casos em 
que não se quer seguir a jurisprudência, ao detalhe, à diferenças sutis, ao particularismo (e ao 

13 Há grande convergência na teoria jurídica e na filosofia jurídica atual sobre a importância dos deveres de consistência/
coerência em sentido estrito e integridade/coerência em sentido amplo. A coerência, no sentido amplo (integridade), é 
um tema central para a teoria do direito hoje. Por isso, é melhor compreender integridade, do CPC/2015, como coerência 
em sentido amplo, desfazendo a conexão forte com a concepção de integridade em Dworkin (AARNIO, Aulis. Essays 
on the Doctrinal Study of Law. London/New York: Springer, 2011, p. 144/146). Adotaremos, neste texto, como já se 
pode perceber a menção aos pares conceituais. Não se trata de mera questão de nomes, mas desfazer a atração para o 
CPC/2015 de uma vertente da filosofia jurídica muito forte, que pretende, com a noção de integridade, a admissão da 
teoria da única resposta correta (Dworkin). Esta respeitável opção teórica é incompatível, por exemplo, com a ponderação 
e a proporcionalidade igualmente previstas no CPC (art. 489, § 2º e art. 8º). A interpretação do novo CPC deve preservar a 
unidade do texto, a unidade da Constituição e a tradição jurídica, dando um sentido às palavras que garanta a consistência 
interna à nova lei. Portanto, para corretamente compreender os deveres de coerência/consistência (em sentido estrito, 
dever de não-contradição) e integridade/coerência (coerência normativa em sentido amplo), eles devem ser considerados 
como pares conceituais. Esta é a melhor solução para o problema da integridade/coerência no novo CPC. Justamente 
por isso, defendemos a convergência - sem identidade absoluta - entre as teorias de Dworkin e MacCormick, entre os 
termos integridade e coerência em sentido amplo, convergência já admitida pela doutrina brasileira (MARTINS, Argemiro; 
ROESLER, Cláudia; JESUS, Ricardo. “A noção de coerência na teoria da argumentação jurídica de Neil MacCormick. Novos 
Estudos Jurídicos, vol. 16, n. 2, p. 207-221, mar./agos., 2011. In: www6.univali.br, acesso em: 01.12.2014; STRECK, Lenio 
Luiz. “Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?”, op. cit., acesso em 23.12.2014, 
nota 07) e internacional (AARNIO, Aulis. Essays on the Doctrinal Study of Law. op. cit., p. 145; PECZENICK, Aleksander. 
“Certainty or coherence?”. In.: KRAWIETZ, Werner et al. (eds.). The Reasonable as Rational? On Legal Argumentation 
and Justifiction. Festschrift for Aulis Aarnio. Berlin: Duncker un Humblot, 2000, p. 169). A convergência coerência/
integridade limita-se a reconhecer o aspecto mais amplo dos conceitos de coerência e integridade, ligados aos princípios 
e a possibilidade de dar um sentido de conjunto às normas jurídicas (“hanging together” e “making sense”), a partir da 
justificação das decisões judiciais em um contexto mais geral de unidade do direito (MACCORMICK, Neil. “Coherence in 
legal justification”. In.: PECZENIK, Aleksander; LINDAHL, L.; van ROERMUND, G.C. (ed.). Theory of Legal Science. Dordrecht: 
Springer, 1984, p. 235/251). Este é o principal dever previsto no art. 926, caput.
14 O CPC/2015, ao referir aos termos “coerência e integridade”, utilizou a terminologia de Ronald Dworkin (DWORKIN, 
Ronald. O império do direito. Trad. Jéferson L. Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 63/69; STRECK, Lenio Luiz. 
“Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?”. Senso incomum, Conjur. In: www.conjur.
com.br, acesso em 23.12.2014; THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, 
Flávio Quinaud. Novo CPC. Fundamentos e Sistematização, p. 306). Isto contudo não significa que o CPC siga a doutrina 
de Dworkin. Observe-se, ainda, na doutrina crítica, o entendimento de que os precedentes não devem seguir a teoria do 
direito de Dworkin em DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. Teoria 
da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª 
ed. Salvador: Jus Podivm, 2014, vol. 2, § 4.5.1 e  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 
Novo Curso de Processo Civil. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 
Vol. II, p. 611. Outra vertente teórica que chega às mesmas conclusões, ou pelo menos a conclusões muito próximas as 
de Dworkin, decorre dos trabalhos de Neil MacCormick (MACCORMICK, Neil. Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of 
Legal Reasoning. New York: Oxford University Press, 2005, p. 190; Id. “Coherence in legal justification”. In.: PECZENIK, 
Aleksander; LINDAHL, L.; van ROERMUND, G.C. (ed.). Theory of Legal Science. Dordrecht: Springer, 1984, p. 235/251; Id. 
Legal Reasoning and Legal Theory. New York: Oxford University Press, 1978, cap. VII e VIII, reprinted, 2003). MacCormick 
adota os termos “consistência” e “coerência” (coerência normativa).
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subjetivismo, que dele decorre), sem procurar uma razão de decidir que seja aplicável para caso 
presente e para todos os casos futuros similares ou análogos. A decisão, assim, não é necessa-
riamente universalizável e passa a atender a cada um dos casos isoladamente. Basta perceber 
que a “doutrina da jurisprudência” afirma a liberdade de interpretar do juiz, escolhendo a “me-
lhor” razão para fundamentar a decisão “justa”.  

Portanto, a “doutrina da jurisprudência” e a “doutrina do livre convencimento”, expurgada 
do CPC/2015 (art. 371), guardam uma íntima relação. Essa concepção do direito como fonte 
natural de justiça foi superada, na tradição de civil law, pela “doutrina da legalidade”, mas não 
no Brasil. A forte conexão entre o juiz brasileiro e a “doutrina da jurisprudência” tem origens 
históricas, culturais e religiosas.15 O retorno do paleojusnaturalismo não contribui para resolver 
os graves problemas da aplicação no direito no Brasil. 

Marcada pelo personalismo e pela predominância do senso de justiça individual, a “doutrina 
da jurisprudência” acaba por permitir, inconstitucionalmente, que os tribunais, e não o legis-
lador, determinem as boas razões para a tomada das decisões, caso a caso, determinando um 
modelo de justiça casuísta. 

Não é este o caso da teoria dos precedentes, que procura limitar a discricionariedade dos jul-
gadores, vinculando-os às próprias decisões, constrangendo o julgador a racionalizar sua deci-
são e elaborar categorias de fato suficientemente amplas para que, nos casos futuros, a decisão 
tenha impacto em todos os casos similares ou análogos. Dessa forma, podemos concluir que o 
primeiro problema teórico que nos impede de melhor compreender a teoria dos precedentes é o 
ranço existente na tradição do “direito jurisprudencial”, que, ao deixar o juiz livre para decidir 
como ele quiser, de acordo com suas concepções subjetivas de justiça (paleojusnaturalismo), 
nega a vinculatividade do juiz e do próprio tribunal aos seus precedentes.

2.2 Dever de coerência/consistência, dever de integridade/coerência em 
sentido amplo e o abandono da centralidade exclusiva da lei como fonte pri-
mária e formal do direito (paleojuspositivismo)

Quanto ao segundo problema, é importante referir que a jurisprudência, na concepção pa-
leojuspositivista da tradição de civil law – doutrina da mera legalidade – não tem força normati-
va de fonte primária. Por isso, a força normativa formalmente vinculante dos precedentes, na 
atual redação dos arts. 926 e 927 do CPC/2015, combinados com os incisos V e VI do art. 489, 
é incompatível com o paleojuspositivismo e, consequentemente, com o modelo tradicional de 
common law. 

Percebe-se, na “doutrina da jurisprudência”, uma fraqueza diante dos argumentos de direito 
estrito, pois, pela tradição atual do civil law, após a adoção do princípio da legalidade (centralidade 
da lei como fonte formal primária do direito), não há falar-se de “direito jurisprudencial” no senti-
do de fonte primária - não constituem as decisões dos tribunais uma fonte normativa formalmen-
te vinculante, sendo seu valor o mesmo valor atribuído para a doutrina e para os costumes - meras 
fontes secundárias. Escamoteadas por fontes sem importância, as fontes secundárias decidem 
apenas os casos em que o próprio tribunal decide aplicá-las, sem que sejam submetidas ao rigoro-
so controle da crítica, certamente uma operação lógica não muito transparente. 

15 MARINONI, Luiz Guilherme. A Ética dos Precedentes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
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Por esta razão, entre os teóricos da tradição de civil law é muito comum encontrar a justifica-
tiva para a força normativa secundária da jurisprudência no mesmo grupo de fontes destinadas 
ao direito consuetudinário, à analogia e ao direito doutrinário (art. 4º, LINDB), servindo como 
fonte apenas na omissão normativa, na falta das leis.16 Portanto, os dois problemas referidos 
acima demonstram que uma interpretação do novo Código que consagre o conceito de “direito 
jurisprudencial” deixa de perceber a mudança de paradigma ocorrida na lei processual, man-
tendo a tradição brasileira que oscila entre o personalismo paleojusnaturalista subjetivista e 
o (falso) caráter secundário do Poder Judiciário no paleojuspositivismo legalista, que também 
resulta em personalismo, casuísmo e subjetivismo degenerável em decisionismo. Fosse para 
manter esta tradição, não haveria de se escrever uma nova lei, esta já era a tradição brasileira 
da jurisprudência persuasiva, atávica em nossa cultura, herdada de Portugal. É, em razão da 
“doutrina do direito jurisprudencial”, que temos hoje o “caos de jurisprudências” instalado no 
Brasil fruto das diversas contradições internas dos tribunais superiores e da inobservância de 
suas decisões pelos juízes e tribunais inferiores.17

3 A normatividade dos precedentes no art. 927 do CPC

O brasileiro, nos últimos anos, passou a usar cinto de segurança, parou de fumar em luga-
res públicos fechados e começa a respeitar o gênero e as opções de vida das pessoas, graças às 
mudanças legislativas ocorridas depois da Constituição de 1988. A lei, portanto, é um poderoso 
indutor das mudanças culturais.18

O art. 927 apresenta o rol de precedentes que, segundo a legislação processual, serão conside-
rados vinculantes. A força normativa dos precedentes será diferenciada, conforme caibam ou não 
o estabelecimento de quórum qualificado para formação, ampliação, revogação ou superação do 

16 LARENZ, Karl, Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997, p. 610 e ss. A noção é profundamente arraigada na dogmática alemã, capitaneada por Savigny, como demonstra 
Giuseppe Zaccaria: “Quest’estensione della categoria di consuetudine giudiziaria consente in sostanza di riconoscere 
alla giurisprudenza la dignità di fonte del diritto. Era stato Savigny per primo a considerare i precedenti come diritto 
consuetudinario e come momento del diritto scientifico: e all’interno della cultura giuridica tedesca giocano un ruolo assai 
importante, tra Otto e Novecento, l’influsso della Scuola storica del diritto e l’idea che il diritto entra a far parte e si afferma 
nella vita della comunità essenzialmente attraverso la pratica dei giuristi [...] uso giudiziale e del diritto consuetudinario 
giudiziale [...] usus fori [...] la via del diritto consuetudinario altro no sai che un mascheramento ideologico – basato non 
a caso su un’idea ampiamente diffusa, fin dalla Scuola storica del diritto, nella cultura giuridica tedesca – com la funzione 
di occultare una conclusione che in quel momento storico non si può ancora esplicitamente riconoscere, e cioè la natura 
di fonte di diritto tout court del Richterrecht.” ZACCARIA, Giuseppe. La giurisprudenza come fonte di diritto. Un’evoluzione 
storica e teorica. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007, p. 9/11. 
17 Não se trata apenas de importar o modelo de precedentes vinculantes, é preciso também importar a cultura dos 
precedentes. Conforme apontou a doutrina o Brasil já havia importado os precedentes vinculantes sem importar a 
cultura. Neste sentido, foi demonstrado empiricamente que falta reponsividade e motivação adequada nas decisões 
de suspensão e nas decisões que julgam os recursos repetitivos, cf. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. A Dificuldade 
de se Criar uma Cultura Argumentativa do Precedente Judicial e o Desafio do Novo CPC, nesta coletânea, citando a 
pesquisa da UFMG para o CNJ, BUSTAMANTE, Thomas et alli. A Força Normativa do Direito Judicial: Uma Análise da 
Aplicação Prática do Precedente no Direito Brasileiro e dos seus Desafios para a Legitimação da Autoridade do Poder 
Judiciário. Pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa constituído na Universidade Federal de Minas Gerais, contratada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (Relatório de Pesquisa). Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2014, pp. 186-187. O 
art. 927, § 1º e o art. 489, § 1º do CPC podem colaborar para criar esta cultura.
18 No mesmo sentido, mencionando a Lei da Boa Razão, afirma Bustamente que “A nossa história ensina que é 
possível, sim, mudar um paradigma jurídico a partir de uma decisão política racional”, cf. BUSTAMANTE, Thomas da Rosa 
de. A Dificuldade de se Criar uma Cultura Argumentativa do Precedente Judicial e o Desafio do Novo CPC, nesta coletânea.
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precedente e seu desrespeito enseje ou não a impugnação por meio de reclamação (art. 988, II, III 
e IV, CPC/2015).

Analisemos brevemente a formação do atual art. 927 do CPC.
Os projetos de Código oscilaram no tratamento dado aos precedentes. No Substitutivo da 

Câmara dos Deputados (SCD), aprovado em 26.03.2014, a opção pelo modelo de precedentes ha-
via sido bem mais clara do que na versão final prevista nos arts. 926 e 927 da Lei 13.105/2015. 
Também era melhor a localização do texto. No SCD, os precedentes apareciam como o Capítulo 
XV, do Livro I - Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença, logo após o Capí-
tulo XIV, que tratava da sentença e da coisa julgada. 

Os precedentes na redação aprovada na Câmara estavam, portanto, dentro da lógica da te-
oria da decisão judicial, e não da mera uniformização de jurisprudência. Lá era o local mais ade-
quado para a sua colocação topográfica no CPC, já que os precedentes não dizem respeito aos 
processos nos tribunais, mas a todas as decisões judiciais. A doutrina já percebeu que “em rigor, 
a matéria aqui tratada refere-se a qualquer decisão jurisdicional, não apenas ao que ocorre no 
âmbito dos tribunais”.19 

Os precedentes serão aplicados, não somente nos tribunais, mas por todos os juízes de pri-
meiro grau. Tratam, portanto, da teoria da decisão judicial e, por essa razão, é incorreta a colo-
cação topográfica dada pela redação final. Perceba-se que o erro vem do projeto originalmente 
apreciado pelo Senado, o qual tratava, no art. 882, do dever de uniformização e estabilidade, 
falando em “jurisprudência”, não em “precedentes”. Percebe-se, contrario sensu, o acerto da tese 
aqui defendida. Devemos ressaltar ainda que, de arrasto, diversos e importantes parágrafos do 
modelo de precedentes brasileiro que haviam sido construídos pelo legislador na Câmara dos 
Deputados foram deletados da versão final aprovada pelo Senado.

Não obstante, a questão há de ser superada pela boa dogmática, capaz de extrair os novos con-
ceitos e sonoridades das partituras entregues, mesmo que nem todas as notas estejam explícitas. 

O texto legal somente será aplicável em interpretação conforme à constituição, se reconhe-
cer o intérprete que os precedentes vinculam, que os precedentes obrigam, que os juízes e tri-
bunais observarão os precedentes, para usar a expressão do art. 927, caput, em todas as hipóte-
ses dos incisos ali previstos. 

Precedentes, portanto, dizem respeito à teoria da decisão judicial, e não à ultrapassada preo-
cupação da doutrina processual civil com a mera uniformização da jurisprudência. 

3.1 Jurisprudência persuasiva (vinculação de facto ou ad exemplum - pre-
cedentes persuasivos) e precedentes normativos formalmente vinculantes 
(vinculação jurídica obrigatória)

Jurisprudência persuasiva é o conjunto de decisões reiteradas do tribunal que, sem força 
normativa formalmente vinculante, orientam o julgador subsequente em critérios possíveis 
de decisão, segundo seu convencimento subjetivo a respeito das razões adotadas. Geralmente 
a jurisprudência persuasiva será de outro tribunal, até mesmo de outros países. A doutrina 

19  BUENO, Cássio Scarpinella. Projetos de Novo Código de Processo Civil Comparados e Anotados. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 442; tb., ZANETI JR., Hermes. “Precedentes (treat like cases alike) e o novo Código de Processo Civil 
- Universalização e vinculação horizontal como critérios de racionalidade e a negação da “jurisprudência persuasiva” 
como base para uma teoria e dogmática dos precedentes no Brasil.” Revista de Processo, São Paulo: RT, vol. 235, p. 293, 
setembro/2014, esp. p. 340/341
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chama estas decisões exemplificativas de precedentes persuasivos. A eficácia dos preceden-
tes, na tradição de civil law, seria apenas persuasiva, e não vinculante. Por isto a doutrina 
brasileira que afirma ser o Brasil um país de civil law não consegue compreender a força 
vinculante dos precedentes (em verdade, o Brasil não é um país de civil law, mas um país de 
tradição híbrida - civil law e common law).20

Na interpretação correta do novo CPC, precedentes normativos formalmente vinculantes 
são as decisões passadas (casos-precedentes) que tem eficácia normativa formalmente vincu-
lante para os juízes e tribunais subsequentes (casos-futuros) e são de aplicação obrigatória, 
independentemente das boas razões da decisão. Não valem como mero exemplo, obrigam. 

 Assim, precedentes normativos formalmente vinculantes para os juízes e tribunais da 
Bahia, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, por exemplo, serão as decisões do pleno STF, em 
matéria constitucional, e da Corte Especial do STJ, em matéria infraconstitucional. As decisões 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não serão precedentes vinculantes para os juízes e 
tribunais da Bahia e do Espírito Santo, sendo, válidas, apenas como argumentos, exemplos, ou 
seja, como jurisprudência persuasiva.

Por isto, insistimos na distinção, a jurisprudência e o direito jurisprudencial são baseados 
unicamente em bons exemplos de decisão, que podem ou não ser seguidos, a depender do juízo 
crítico do julgador. Daí resultarem na chamada vinculação de facto ou ad exemplum, sem caráter 
normativo ou força vinculante.21

Ora, a diferença não é pouca, nem sutil. Precedentes vinculam. Jurisprudência persuasiva 
não vincula.

Assim, um precedente persuasivo vinculante de facto ou ad exemplum é uma contradição em 
termos, pois, ao não ter conteúdo normativo, dever ser, imposição e obrigatoriedade, não pode 
ser vinculante, será apenas persuasivo e seu descumprimento não acarretará violação das fon-
tes primárias formais do ordenamento jurídico.

O CPC/2015 rompeu definitivamente com a tradição brasileira do direito jurisprudencial e 
da jurisprudência persuasiva, elencando no art. 927 e incisos os casos em que os precedentes no 
Brasil obrigam, portanto, são normativos e vinculantes, e não meros exemplos de boas decisões. 
Daí falarmos, nestes casos, de precedentes normativos formalmente vinculantes, uma vez que 
são normas primárias, estabelecidas como tal pela legislação processual formal, que determina 
a sua vinculação independentemente de suas boas razões.

3.2 Os precedentes no Estado Democrático Constitucional: divisão de traba-
lho entre juízes e legisladores na atividade de interpretação operativa 

 Em um Estado Democrático Constitucional, fundante de uma democracia contramajoritá-
ria de direitos fundamentais, que, ao mesmo tempo, garante a liberdade política, através da ativi-
dade legislativa (princípio democrático) e limita-a, através dos direitos e deveres fundamentais, 

20 VARANO, Vincenzo; BARSOTTI, Vittoria. La tradizione giuridica occidentale, 4ª ed. Torino: Giappichelli, 2010, p. 509; 
ZANETI JR., Hermes. A Constitucionalização do Processo. [2005] São Paulo: Atlas, 2014; DIDIER JR, Fredie. Curso de direito 
processual civil. Introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 13ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, 
vol. 1, p. 41/43
21 PECZENIK, Aleksander. “Sui precedenti vincolanti de facto”. Ragion Pratica, p. 35-43, 1996/6, p. 35; PECZENICK, 
Aleksander, The Binding Force of Precedente. In.: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert (ed.). Interpreting precedents. 
A comparative study. Aldershot: Dartmouth, 1997, p. 461/479, esp. p. 466/467.
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inevitável será, aos juízes e tribunais, a resolução de questões controversas, polêmicas, difíceis e, 
nesta atividade, exercer a função de (re)construir o ordenamento jurídico.22

A atividade reconstrutiva do ordenamento jurídico pelos juízes e tribunais irá ocorrer me-
diante a interpretação operativa, entendida esta como aquela interpretação que acrescenta con-
teúdo reconstruído ao ordenamento,23 conferindo-lhe, nas palavras do novo Código, coerência 
e integridade (art. 926). A exemplo deste tipo de interpretação operativa, podemos citar a que 
ocorre na densificação de normas-princípio, de conceitos jurídicos indeterminados e de cláusu-
las-gerais. O intérprete não cria os conteúdos, mas os (re)constrói.

Nos casos de interpretação operativa, a função interpretativa dos juízes e tribunais não é 
independente da função do legislador e das normas previstas na Constituição eclipsadas como 
direitos fundamentais, limites e vínculos para a decisão judicial, pois os juízes e tribunais, ao 
chegarem a uma decisão que reconstrua o ordenamento, passam, necessariamente, pela obser-
vância do princípio democrático, pela tradição jurídica e por uma premissa racional de univer-
salização, que os vincula e vinculará todos os demais juízes e tribunais no momento futuro.

Não se pode falar em ofensa à legalidade, quando é a própria lei que estabelece a vinculati-
vidade formal dos precedentes (art. 927). Obviamente, não haverá ofensa, desde que os prece-
dentes formados respeitem à vinculatividade formal das leis, em uma relação circular (prece-
dentes respeitam as normas legais e formam novas normas). Trata-se, portanto, de distinguir a 
função criativa do legislador da função interpretativa dos juízes e dos tribunais. Como é função 
dos juízes e tribunais interpretar os textos jurídicos e os textos não se confundem com normas 
(porque todo texto depende de interpretação e a norma é o resultado do texto interpretado), 
não há ofensa ao princípio da separação de poderes, quando o juiz ou tribunal aplicar a norma 
decorrente da interpretação dos textos legais, esta é a sua função. Ofensa haverá, entretanto, 
quando cada tribunal ou cada juiz interpretar a norma de um jeito, a partir de critérios total-
mente subjetivos - na expressão popular, dois pesos e duas medidas.

Por outro lado, evidentemente, esta reconstrução não é tão ampla quanto aparece. A uma 
primeira vista, se a fidelidade à lei é um ideal irrealizável, por certo isto não significa aceitar 
uma interpretação qualquer, desprovida de significado ou com significado absurdo, que seja 
unanimemente considerada pelos juristas e pela comunidade jurídica como errônea, equivo-
cada, bizarra ou inaceitável. Contudo, como revela a doutrina, mesmo nestes casos, existe uma 

22 Nas palavras de Humberto Ávila: “Além de levar às mencionadas conclusões, o exposto também exige a substituição 
de algumas crenças tradicionais por conhecimentos mais sólidos: é preciso substituir a convicção de que o dispositivo 
identifica-se com a norma, pela constatação de que o dispositivo é o ponto de partida da interpretação; é necessário 
ultrapassar a crendice de que a função do intérprete é meramente descrever significados, em favor da compreensão 
de que o intérprete reconstrói sentidos, quer o cientista, pela construção de conexões sintáticas e semânticas, quer o 
aplicador, que soma àquelas conexões as circunstâncias do caso a julgar; importa deixar de lado a opinião de que o 
Poder Judiciário só exerce a função de legislador negativo, para compreender que ele concretiza o ordenamento jurídico 
diante do caso concreto”. ÁVILA, Humberto, Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14ª ed. 
atualizada. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 37, sem grifos no original. Mais recentemente, reforçando o papel da doutrina 
cf. ÁVILA, Humberto. Ciência do Direito Tributário e Discussão Crítica. Revista Direito Tributário Atual, vol. 32, São Paulo: 
Dialética, p. 159, 2014.
23 Só ocorre interpretação operativa se a atividade identifica um caráter dúbio no sentido da interpretação. Não 
são, portanto, quaisquer decisões que formarão os precedentes, precedentes são apenas as decisões que acrescem 
conteúdo ao ordenamento jurídico. FERRAJOLI, Luigi, “Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa”. Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto, 1, p. 290-304, 1966, esp. p. 291/292; WRÓBLEWSKI, Jerzy. “Legal decision and 
its justification”. Logique et Analyse. n. 14. Bruxelles: Centre National de Recherches de Logique, p. 412, 1971, p. 413; 
CHIASSONI, Pierluigi, Codici interpretativi. “Progetto di voce per un Vademecum giuridico”. Analisi e Diritto, v. 2002, p. 
55-124, 2003, nota 14, p. 60 e p. 82.
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escolha do intérprete, mesmo que coagido pela opinião dos demais juristas, o intérprete exerce 
a reconstrução, excluindo os sentidos inválidos.24 

Concluindo, os precedentes são subordinados à legislação. O princípio da legalidade é um li-
mite à aplicação dos precedentes. Os precedentes somente podem contrariar a lei, quando a de-
cisão afastar a lei por inconstitucionalidade. O papel dos juízes e tribunais é, muitas vezes, (re)
construir o ordenamento jurídico, a partir do direito legislado e da Constituição, interpretando/
aplicando o direito (interpretação operativa). Quando há aplicação direta de lei ou precedente, 
sem necessidade interpretação operativa, não há se falar em força normativa dos precedentes, 
mas da força vinculante da própria lei ou do precedente anterior.25 

CONCLUSÃO:

Pelas razões expostas, argumentos de legalidade e argumentos de valores não servem para 
negar a normatividade ao art. 927 e incisos do CPC (Lei 13.105/2015). Alegar que a lei não pode 
autorizar ao Poder Judiciário que observe as próprias decisões é continuar no paradigma do 
CPC de 1973. 

Exigir para cada caso uma decisão conforme a lei, quando a lei é interpretada de forma dife-
rente a cada caso, ou justificar para cada caso uma justiça, quando todos devem ter igual justiça 
perante o direito, é negar que o direito deve preservar os valores da racionalidade, da seguran-
ça jurídica e da igualdade e manter o caos jurisprudencial que temos hoje.

A manutenção deste estado de coisa impede o planejamento, a tomada de decisões racionais 
e o progresso, negando a um só tempo a justiça e a seriedade à jurisdição brasileira.

O modelo de precedentes normativos formalmente vinculantes estabelecido pelo CPC/2015 
é constitucional e não fere a legalidade. 

O direito, entre outras coisas, disciplina a sua própria formação. 
Precedentes são normas formais e materiais, sendo necessário o cotejo entre o rol estabe-

lecido no art. 927 (precedentes verticais – rol formal) e a vinculatividade material dos art. 926 
(stare decisis e vinculação horizontal) e art. 489, § 1º (fundamentação adequada), incs. V (ratio 
decidendi ou fundamentos determinantes) e VI (superação e distinção), somente assim o núcleo 
do modelo de precedentes vinculantes será devidamente respeitado. 

A mudança ocorrida atinge a racionalidade jurídica e contribui para sanar um problema 
que não é decorrente da opção entre a tradição de civil law ou common law, mas um problema 
de teoria do direito comum a qualquer ordenamento jurídico. A opção pela vinculatividade dos 
precedentes, respeitados os seus aspectos formais e materiais, torna o direito brasileiro mais 
racional, seguro e igual.

24 “I noncognitivisti non si nascondono, infine, che vi sono certamente delle situazione in cui la scelta degli interprete 
“non può” che cadere su di un determinato significato, suscettibile di rilevazione: nel senso che ogni diversa interpretazione 
sarebbe (pressoché) unanimemente considerata, dagli operatori del diritto e dalla cultura giuridica esterna, come frutto 
di ignoranza, bizzarria, o inaccettabile arbitrio – sarebbe, in altre parole, oltremodo inopportuna, se non del tutto 
impraticabile. Per costoro, tuttavia, una scelta conformistica, imposta dalle circostanze, è pur sempre una scelta (“coactus 
interpres tamen voluit”)”, cf. CHIASSONI, Pierluigi. Tecnica dell’interpretazione giuridica, p. 145.
25 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. A philosophical examination of rule-based decision-making in law and in 
life. Oxford: Oxford University Press, 1991, § 3.4.
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Renato Sedano Onofri1*

RESUMO: Este artigo enfrenta o enquadramento normativo destinado ao precedente judicial pela Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil), em perspectiva histórico-compara-
tista. Demonstra-se, em um primeiro momento, que a ideia de precedente vinculante não é estranha à 
história do direito brasileiro; em seguida, analisa-se resumidamente o papel do precedente no preen-
chimento do conteúdo normativo das cláusulas gerais; ao final, após verificar qual o papel atribuído 
pela nova legislação ao precedente, conclui-se que o regramento não representa, necessariamente, uma 
aproximação com a tradição do Common Law.

PALAVRAS-CHAVE: Common Law; Civil Law; precedente; Código de Processo Civil. 

ABSTRACT: This paper regards the legal treatment of the judicial precedent stablished by the Statute 
nº 13.105, published in March 16th 2015 (the new Brazilian Civil Process Code) through historical-
comparative analysis. I demonstrate, at first, that the idea of binding precedents is not alienated from 
the Brazilian legal history. Then, I analyse briefly the role of the precedent in fulfilling the normative 
meaning of the so-called general clause. At last, after verifying the role given to the precedent by the 
new legislation, I conclude that its legal treatment does not allow the conclusion that Brazilian legal 
system is converging with the Common Law tradition. 

KEYWORDS: Common Law; Civil Law; precedent; Brazilian Civil Process Code. 

SUMÁRIO: Introdução 1. Precedente e casuísmo na formação do Civil Law; 1.1. Estilos e assentos no 
direito português; 2. A doutrina manualística a respeito do sistema de fontes no direito brasileiro; 2.1. 
Código Civil de 2002, o sistema de cláusulas gerais e seu impacto na tradicional teoria das fontes; 3. O 
novo CPC e o papel do precedente; 3.1. Duas linhas sobre o papel do precedente como elemento de cria-
ção normativa na tradição do Common Law; 3.2. Panorama do regime jurídico do precedente no novo 
Código de Processo Civil. Conclusão. Referências. 

INTRODUÇÃO:

Ao longo de nossa iniciação dogmática ao direito, associamos a doutrina de precedentes ju-
diciais vinculantes a uma tradição alheia e com poucos pontos de contato com a nossa. O prece-
dente como fonte de direito estaria umbilicalmente ligado ao Common Law, tendo escapado da 
formação da tradição romano-germano-canônica, também designado por Civil Law.

O Common Law, como aponta Mario Losano, é um sistema jurídico de formação consuetu-
dinária. Entretanto, o costume que serve de fonte de direito não é, propriamente, a reiteração 

1 * Bacharel, mestre e doutorando em Direito Civil (subárea História do Direito) pela Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco da Universidade de São Paulo; Professor de Direito Civil e História do Direito no Centro Universitário 
UNIFIEO; Professor do Curso de Especialização em Direito Civil da rede LFG/Anhanguera, em que também atua como 
tutor. Advogado em São Paulo. 
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de um comportamento popular em função da convicção de vinculação, mas o costume judiciário, 
que se expressa na prática de reiteração das decisões judiciais para os casos com as mesmas 
circunstâncias fáticas relevantes2. Na cultura jurídica anglo-americana, portanto, a doutrina 
do stare decisis implica que os juízes das cortes inferiores estão vinculados ao precedente, ou 
seja, devem aderir ao mesmo princípio de julgamento fixado pelas cortes de última instância 
para casos futuros3. 

A Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que institui o novo Código de Processo Civil, contudo, 
parece sugerir uma aproximação – ou, quem sabe, reconhecer que tal aproximação, na prática, 
se efetivou – à doutrina do precedente por meio dos enunciados normativos contidos nos arti-
gos 926, acompanhado dos respectivos parágrafos, 927 e, especialmente, 489, §1º.

Antes mesmo de qualquer discussão a respeito do novo Código, já havia quem afirmasse que 
o direito brasileiro estivesse passando por uma verdadeira commonlawlização4, em vista da 
crescente importância do precedente jurisprudencial na atuação cotidiana de juízes e advoga-
dos. Teríamos que, a despeito da vigência da regra do livre convencimento motivado para tomada 
de decisões por parte do juiz, a prática judiciária nacional teria aproximado a tradição romano-
-germano-canônica do Common Law. Deste modo, o novo Código de Processo Civil representaria 
mais um passo rumo à relativização das diferenças entre os sistemas. 

O notório comparatista belga Raoul Charles Van Caenegem apresenta, em sua obra Juízes, 
legisladores e professores, diversos pontos em que Civil Law e Common Law se divorciam; para 
este autor, há tamanha ruptura entre ambas as tradições que o jurista formado no ambiente 
continental teria imensas dificuldades para transitar para o direito inglês. 

Entretanto, observa Caenegem a certa altura, que a atuação ordinária, cotidiana, do advoga-
do ou juiz civil lawyer não se distancia muito daquela do common lawyer, uma vez que também 
o primeiro volta os olhos, constantemente, para a jurisprudência. Isto é, no Civil Law, ainda que 
não se inclua o precedente judiciário como fonte de direito, obedecendo ao primado da lei, as 
decisões dos tribunais impactam na configuração e no modo de aplicar o direito5. 

2 Losano, Mario G. I grandi sistemi giuridici. Roma: Laterza, 2000 (trad. port. Varejão, Marcela. Os grandes sistemas 
jurídicos. São Paulo: Martins Fontes, 2007), p. 325. 
3 Cole, Charles D. Stare dicisis na cultura jurídica dos Estados Unidos. O sistema de precedente vinculante do common 
law, In: Revista dos Tribunais, ano 87, n. 752, junho de 1998, pág. 12. 
4 O neologismo foi empregado por Porto, Sérgio Gilberto. Sobre a common law, civil law e o precedente judicial, 
disponível em <http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Sergio%20Porto-formatado.pdf >, último acesso em 17/10/2013, 
p. 20.
Outros autores também se manifestam no sentido de que tendem à ruina as fronteiras erguidas entre as tradições do 
Civil Law e do Common Law. Cândigo Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes afirmam que “há algum 
tempo vem sendo questionada a divisão em compartimentos estanques entre os sistemas jurídicos da common law e 
da civil law, ou entre os sistemas jurídicos ligados à chamada família romano-germânica do direito e os da família anglo-
americana. São crescentes nos países de civil law o prestígio e a força da jurisprudência, enquanto que na common law 
as leis crescem em número e adquirem maior relevância – relativizando-se com isso as tradicionais e notórias diferenças 
entre esses dois sistemas” (Teoria geral do novo processo. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 42). 
Neste mesmo sentido, Sílvio de Salvo Venosa aduz que “os direitos têm mostrado certa tendência de aproximação, 
podendo-se falar hoje ‘de uma grande família de direito ocidental’ que englobe as duas” tradições, o Civil e o Common 
Law (Direito civil: parte geral, 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2015). 
Luis Eduardo Simardi Fernandes também aponta que nota-se “nessa valorização [da jurisprudência] uma aproximação 
do nosso sistema com a tradição do common law, em que os precedentes servem de fundamento para as decisões 
futuras, ao mostrar como as leis devem ser aplicadas na solução de casos concretos” (Comentários art. 926 do novo CPC, 
In: Cruz e Tucci, José Rogério et alii (coord.). Código de processo civil anotado. São Paulo: AASP, 2015, p. 1449). 
No tópico 4, infra, procurarei analisar e, eventualmente, desconstruir a ideia de que haja, efetivamente, uma aproximação 
entre as duas tradições jurídicas. 
5 O autor, ao tratar do código, ou melhor, da ausência dele como nota distintiva do Common Law, faz duas notas 
de advertência: a) a primeira delas, lembrando que o código é um fenômeno relativamente recente e que, antes do 
século XVIII, o “continente vivera com o Direito romano, o Direito costumeiro (...), o Direito canônico, administrado 
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O texto de Caenegem aponta para a relação conflituosa que os juristas da tradição roma-
no-germano-canônica têm com o precedente: este, como fonte de direito, não nos pertenceria; 
todavia, é forçoso reconhecer que, de algum modo, ele participa do sistema jurídico. Como lidar 
com ele?

Formam-se, então, dois discursos a respeito do papel do precedente no sistema jurídico: de 
um lado, há uma visão oficial, segundo a qual as decisões judiciárias apenas poderiam represen-
tar uma fonte indireta de direito, não criando, por si próprias, normas jurídicas; isso porque na 
nossa tradição não há espaço para o precedente vinculante, afeito ao Common Law; os incursos 
judiciários na inovação jurídica nacional são tomados como anomalias que extrapolam as re-
gras do jogo6. 

Por outro lado, há a formação da visão não-oficial, que reconhece, ainda que tacitamente, a 
importância e o impacto do precedente judicial em uma tradição jurídica filiada ao Civil Law, 
como é o caso da brasileira. Embora a teorização a respeito das fontes de direito permaneça 
inalterada, vê-se formar um discurso paralelo a ela que desloca o eixo das decisões dos litígios 
da lei para os precedentes7. 

Nota-se, assim, que o novo CPC não revolucionou a ordem jurídica brasileira ao trazer em 
seu bojo normativo a menção aos precedentes. Como veremos a seguir (tópico 2, infra), rigoro-
samente, a figura do precedente como fonte não é alheia à história jurídica luso-brasileira, que 
conheceu nos estilos das Cortes e nos assentos a possibilidade de inovação na ordem jurídica por 
meio da casuística. 

No entanto, o mencionado deslocamento do eixo decisório para a jurisprudência não é ape-
nas um acidente, ou uma tentativa de usurpação de poderes legislativos pelo Judiciário. Ao con-
trário, se podemos cogitar a insuficiência da teoria tradicional das fontes de direito no siste-
ma brasileiro, isso se dá muito em função da própria outorga de responsabilidade ao juiz pelo 
preenchimento do conteúdo normativo de fórmulas deliberadamente vagas, em especial, as 
chamadas cláusulas gerais. 

A adoção das cláusulas gerais pelo ordenamento brasileiro, notadamente, por meio do Códi-
go Civil de 2002, possibilita, por um lado, o constante arejamento do sistema sem a incômoda 
instabilidade legislativa; por outro, demanda, por parte dos agentes que exercem a jurisdição, 
atenção à coerência dos julgados e a permanente concretização destas fórmulas vagas que, sem 
intervenção do discurso jurídico doutrinário e jurisprudencial, nada significam. 

Para o texto deste artigo, parto da hipótese de que os conteúdos normativos dos enunciados 
do novo Código de Processo Civil a respeito do precedente judicial não significam, em si mes-
mos, a introdução da doutrina do precedente vinculante no direito brasileiro; além disso, não 

pelos tribunais eclesiásticos, e a casuística, que podia ser encontrada em coletâneas de julgamentos proferidos por 
vários tribunais importantes, eclesiásticos e legais, régios e urbanos”; b) a segunda é que, “na prática diária de juízes 
e advogados, o contraste entre o common law e o civil law está longe de ser absoluto: os tribunais continentais levam 
os precedentes em consideração em grande medida. Tanto que os tribunais chegam a desconsiderar certos artigos 
do código que pareçam estar completamente fora de sintonia com os hábitos e ideias modernas, sem esperar que o 
legislador revogue formalmente os artigos em questão” (Canegem, Raoul Charles van. Judges, legislators and professor: 
chapters in european legal history. Cambridge: University Press, 1987 (trad. port. Borges, Luís Carlos. Juízes, legisladores 
e professores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010), pág. 28).
6 Veja-se, para um panorama a este respeito, Lima Lopes, José Reinaldo. As palavras e a lei. São Paulo: FGV/34; 2004, 
especialmente o capítulo IV. 
7 Sobre este ponto, especialmente a análise da formação de um autorretrato oficial e outro não-oficial do sistema 
jurídico no que se refere ao uso do precedente e ao poder criativo de normas por parte dos tribunais, veja-se a excelente 
monografia de Mitchel Lasser, Judicial (Self-)Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System, in Cornell Law 
Faculty Publications. Paper 744, acessível em http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/744 . Acesso em: 16 fev. 2016.
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há, em razão do novo Código – ou mesmo de eventual efeito vinculante do precedente judicial –, 
qualquer aproximação do direito brasileiro da tradição do Common Law.

 A partir das premissas lançadas, pretendo, ao longo do texto: a) acenar para o fato de que o 
precedente judicial não é em absoluto estranho à tradição jurídica brasileira, ou, de modo mais 
amplo, à formação histórica da tradição romano-germano-canônica; b) indicar que o observado 
descolamento da lei para a jurisprudência na busca por soluções para os casos concretos não 
é, em todas as hipóteses, uma anomalia do sistema, mas uma necessidade em vista da presen-
ça das cláusulas gerais no direito brasileiro; c) consequência disso, é a eventual insuficiência 
da tradicional teoria das fontes, que enquadra o precedente como fonte normativa indireta; d) 
por fim, procurarei apontar, a partir deste panorama, como o regramento do novo Código de 
Processo Civil se projeta neste contexto e quais potenciais de sistematização de uma teoria do 
precedente lhe são inerentes.

1 Precedente e casuísmo na formação do Civil Law.

O célebre jurista italiano Gino Gorla, em um de seus textos comparatistas, afirmou, de mo-
do contundente, que o método empregado para decidir, no âmbito dos tribunais das Rotas, era 
casuístico, “tão casuístico quanto o inglês”, não se empregando, em regra, a formação de princí-
pios gerais e conceitos para deduzir a solução para o caso8.

Este juízo pode causar algum espanto, pois não se costuma ligar o casuísmo típico do Common 
Law aos ambientes da tradição romano-germano-canônica. 

Mas se abandonarmos por um instante os parâmetros que comumente associamos ao Civil 
Law – predominância das sistematizações legislativas, soluções forjadas em abstrato, predomi-
nância do método dedutivo sobre o indutivo, etc. – podemos, quem sabe, observar que Gorla 
tinha alguma dose de razão. 

A força criativa das Rotas não é um caso isolado no continente europeu. Encontra-se, por 
exemplo, nos parlements franceses, especialmente no parlement de Paris, que geravam os arrêts 
de règlement (decisões reguladoras). Os arrêts eram pronunciados durante um julgamento e 
impunham, dentro da circunscrição do parlement, normas de caráter geral e abstrato, corres-
pondendo, nestes limites, a “uma espécie de legislação”9.

Também o direito português conheceu mecanismos de criação normativa por meio de ór-
gãos judicantes. As próprias Ordenações do Reino tratavam de atribuir autoridade vinculante, 
embora subsidiária, aos estilos e assentos das cortes. Com isso, nota-se que a tradição jurídica 
portuguesa, a que se liga geneticamente o direito brasileiro, não excluiu ao longo de parte de sua 
história, a atividade criativa do juiz. 

8 Gorla, Gino. Civilian judicial decisions – an historical account of italian style, In: Tulane Law Review, vol. 44. 
New Orleans: Tulane University, 1969-1970, págs. 742-743, nota nº 12. Também de autoria de Gino Gorla, vejam-se 
os comentários a uma decisão da Rota florentina do auditor Giuseppe Vernacci, em que o julgador se aproveita do 
expediente dos argumenta a similibus para criar o preceito a ser aplicado a uma decisão sobre responsabilidade civil por 
jogo de bola. (A decision of the Rota fiorentina of 1780 on liability for damages caused by the “ball games”, In: Tulane Law 
Review, vol. 49. New Orleans: Tulane University, 1975). 
9 Caenegem, Raoul Charles van. Introduction historique au droit privé, Bruxelles: Story-Scentia, 1988 (trad. port. Carlos 
Eduardo Lima Machado. Uma introdução histórica ao direito privado, 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000), pp. 137-
138.  
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Tal atividade não é, portanto, um elemento estranho à história do direito nacional; a prática 
de observar o modo de julgar imposto por determinadas cortes superiores concorreu, por sécu-
los, com a composição do quadro de fontes do direito luso-brasileiro, como passo a demonstrar.

1.1 Estilos e assentos no direito português.

Todas as diferentes versões que conheceram as Ordenações do Reino de Portugal consa-
graram longas disposições às fontes de direito subsidiário10. Longe de se pretender um texto 
normativo que pudesse esgotar o direito vigente – algo bem diverso do espírito das primeiras co-
dificações modernas –, as Ordenações buscavam controlar o preenchimento de suas lacunas com 
métodos de heterointegração, indicando ao intérprete tanto fontes subsidiárias internas, colhidas da 
própria experiência jurídica portuguesa, quanto externas, ou seja, que não eram fontes primárias do 
direito nacional português. Entre estas últimas, encontrava-se o direito romano, o direito canônico, 
as glosas de Acúrsio, os comentários de Bártolo, além da comum opinião dos doutores (communis 
opinio doctorum)11. 

Entre as fontes internas indicadas estavam os estilos das cortes. As Ordenações reconhe-
ciam expressamente o styllus como fonte de direito, mas sua definição foi construída por au-
tores ligados ao ius commune. A noção geral é a de que o estilo seria uma espécie de costume. 
Bartolo o diferencia, no entanto, de consuetudo apontando que seria este induzido por atos 
judiciários e por exempla, por comportamentos repetidos; styllus, por sua vez, seria criado 
apenas por atos judiciários a respeito dos assuntos que são versados em juízo12. Tratar-se-ia, 

10 Refiro-me, aqui, às Ordenações Afonsinas, às Manuelinas, em suas duas versões, e às Filipinas, que estiveram 
vigentes no Brasil, pelo menos, até 1917. A respeito das Ordenações do Reino, veja-se Gomes da Silva, Nuno José 
Espinosa. História do direito português: fontes de direito, 4ª ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2006; especificamente 
acerca das questões concernentes ao direito subsidiário nas Ordenações, veja-se, por todos, Braga da Cruz, Guilherme. 
O direito subsidiário na história do direito português, in Obras esparsas, vol. II, 2ª parte. Coimbra: Acta Universitatis 
Conimbrigensis, 1981.  
11 Com efeito, o livro 3ª, título LXIV, das Ordenações Filipinas, tratava do modo “como se julg[avam] os casos, que não 
fo[ssem] determinados por as Ordenações”. Nesta disposição, determinava-se a precedência das fontes internas sobre 
as externas: “quando algum caso fôr trazido em pratica, que seja determinado per alguma lei de nossos Reinos, ou stylo 
de nossa Còrte, ou costume em os ditos Reinos, ou em cada huma parte deles longamente usado, e tal, que por Direito 
se deva guardar, seja per eles julgado, sem embargo do que as Leis Imperiaes ácerca do dito caso em outra maneira 
dispõem; (...)”. 
Em seguida, as Ordenações determinam as fontes a serem utilizadas em caso de lacuna na lei nacional: “(...) mandamos 
que seja julgado sendo materia, que traga peccado, per os sagrados Canones. 
E sendo materia, que não traga peccado, seja julgado pelas Leis Imperiaes, posto que os sagrados Canones determinem 
o contrario. 
As quaes Leis Imperiaes mandamos, sómente guardar pela boa razão em que são fundadas”. 
O direito canônico e o direito romano tinham, como fontes subsidiárias, precedência sobre as demais apontadas pelas 
Ordenações como aptas ao preenchimento das lacunas do direito português. No entanto, caso a solução do caso em 
prática não fosse encontrado também nestas fontes, dever-se-ia observar “as Glosas de Accursio, incorporadas nas ditas 
Leis, quando por commum opinião dos Doutores não forem reprovadas; e quando pelas ditas Glosas o caso não fôr 
determinado, se guarde a opinião de Bartolo, por que sua opinião commumente he mais conforme á razão, sem embargo 
que alguns Doutores tivessem o contrario; salvo, se a commum opinião dos Doutores, que depois delle screveram, fôr 
contraria”. 
Por fim, determinavam as Ordenações que, se por nenhum dos métodos anteriormente apontados se pudesse dar 
solução ao caso, que se o remetesse ao monarca para que este apresentasse a determinação jurídica para a questão. 
Escapa aos limitados propósitos deste artigo realizar o balanço a respeito do direito subsidiário português e sua rica 
história. Remetemos o leitor, por isso, ao magnífico texto de Guilherme Braga da Cruz. O direito subsidiário (...), op. cit. 
(nota 09). 
12 “Differentiam esse talem, quia consuetudo inducitur per actus iudiciarios et exempla(...), et styllus solum per actus 
iudiciarios earum (rerum) quae in iudicio versantur”. Tomei a transcrição da obra de Nuno Espinosa Gomes da Silva 
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portanto, de costume de tipo especial, forjado no âmbito judiciário, impondo regras de conte-
údo exclusivamente processual. 

 A definição de Bartolo para consuetudo, no entanto, deixa entrever que a criação de nor-
mas de conteúdo substantivo, que tivessem caráter vinculante para além do âmbito processual 
também era admitido (consuetudo inducitur per actus iudiciarios et exempla...). Havia ainda a 
admissão expressa de que o estilo não se limitaria ao campo do processo, podendo ser criado 
por um ou vários juízes sobre matéria tanto processual quanto de direito substantivo. Vislum-
bra-se, então, que as decisões judiciais como fonte de direito não eram exclusividade do sistema 
inglês, mas algo próprio do modo de ser também do ius commune. 

A doutrina dos estilos lança luz sobre um outro ponto que aparece como um dado de desen-
volvimento semelhante entre as tradições romano-germano-canônica e o Common Law, que vai 
de encontro à ideia tradicional de evoluções históricas absolutamente apartadas entre elas13.

Não são os estilos, todavia, os únicos modos de criação normativa levados a efeito por órgãos 
judicantes a que as Ordenações do Reino reconheciam caráter vinculante. Figuravam, também, 
como fonte subsidiária, os assentos da Casa da Suplicação e dos Tribunais da Relação do Porto 
e das Relações Ultramarinas. 

É importante notar, antes de tudo, que a disposição das Ordenações referente aos assentos 
não está no tópico que trata do direito subsidiário. Introduzido no direito português pelo Alvará 
de 10 de dezembro de 1518 e, posteriormente, recolhido pelas Ordenações Manuelinas e Filipinas14, 
a previsão figurava, tanto na primeira, quanto na segunda, entre os enunciados a respeito do 
direito penal, no Livro V, título LVIII, destas Ordenações, que dispunha sobre os Desembargua-
dores, e Julguadores, que nom guardam as Ordenações, ou as interpretam. E que tomam conheci-
mento dos feitos que lhe nom pertencem.

A cabeça do enunciado normativo deste título mandava que os julgadores que não obser-
vassem as Ordenações pagassem às partes prejudicadas vinte cruzados e fossem suspensos de 
seus ofícios. 

Em seguida, no §1º, determinava-se que, em eventual caso de dúvida sobre o enunciado de 
dada ordenação, fosse ela submetida ao Regedor; então, na Mesa Grande dos Desembargadores, 
dirimir-se-ia a dúvida, impondo-se sentença ao caso. A determinação sobre o entendimento da 
ordenação seria, ao final, feita escrever pelo Regedor no “livrinho” para que não mais fosse o 
caso de incerteza15. 

indicada na nota 09, supra.  
13 Neste sentido, Mario Losano. I grandi sistemi (...), op. cit. (nota 01), pág. 324. Sobre o alheamento em relação ao 
direito romano, leia-se, do mesmo autor: “a unidade jurídica, a centralização judiciária e a homogeneidade da classe 
forense explicam por que o direito romano não foi adotado na Grã-Bretanha (...)”. (Idem, Ibidem, p. 327). 
14 Veja-se, a este respeito, Cruz e Tucci, José Rogério. Tradição luso-brasileira dos assentos da Casa da Suplicação, 
In: Bittar, Eduardo C.B. (org.). História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional, 3ª ed. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 115. 
15 Para facilitar o acesso ao texto, transcrevo, a seguir, o passo do Livro V, título LVIII, §1º, das Ordenações Manuelinas: 
“E assi Auemos por bem, que quando os Desembarguadores que forem no despacho d´alguu feito, todos, ou alguu deles 
teverem algua duuida em algua Nossa Ordenaçam do entendimento della, vam com a dita duuida ao Regedor, o qual na 
Mesa grande com os Desembarguadores que lhe bem parecer a determinará, segundo o que hi for determinado se poerá 
a sentença. E se na dita Mesa forem isso mesmo em duuida, que ao Regedor pareça que he bem de No-lo fazer saber, 
pera a Nós loguo determinarmos, No-lo fará saber, pera Nós nisso Prouermos. E os que em outra maneira interpretarem 
Nossas Ordenações ou serem sentenças em alguu feito, tendo alguu deles duuida no entendimento da dita Ordenaçam, 
sem hirem ao Regedor coo dito he, seram suspensos atee Nossa Merce. E a determinaçam que sobre o entendimento da 
dita Ordenaçam se tomar, mandará o Regedor escreuer no liurinho pera depois nom viir em duuida”. 
O texto transcrito está disponível digitalmente, no conjunto das reproduções integrais dos textos das Ordenações 
Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, no portal ius lusitaniae, acessível por meio do endereço eletrônico http://www.
iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/. Acesso em: 18 mai. 2016. 
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Nota-se, assim, que os assentos surgem como determinação da intepretação autêntica de leis 
que houvessem suscitado dúvidas. A solução seria registrada no livrinho, o Livro dos Assentos, e 
vincularia as decisões futuras16. 

Com a Lei de 18 de agosto de 1769, a conhecida Lei da Boa Razão, mantém-se a possibilidade 
de criação de assento, mas restrita à Casa da Suplicação. A reforma pombalina retirou, portan-
to, dos tribunais das Relações o poder de impor a interpretação autêntica. Os assentos criados 
por estas cortes teriam de ser confirmados pela Casa da Suplicação para que gerassem efeitos. 
Revela-se na justificativa expressa no texto legal para a alteração a preocupação com a certeza 
e segurança jurídica17. 

Com essas breves anotações, é possível constatar que a ideia de precedente, inclusive como 
mecanismo de fomento à uniformidade da jurisprudência, como se vê na prática dos assentos, 
especialmente após a reforma pombalina, não é de todo alheia à tradição jurídica luso-brasilei-
ra, como se poderia supor por sua filiação ao Civil Law. 

Deste modo, já em função disso, as referências do vigente Código de Processo Civil ao pre-
cedente não poderiam ser tomadas como absoluta novidade. Há, entretanto, mais um aspecto 
que deve ser visitado como preliminar à análise do tratamento do estatuto processual: o uso 
sistemático das cláusulas gerais pelo Código Civil de 2002. 

Como passo a expor a seguir, a adoção das cláusulas gerais pelo Código Civil desafia a teoria 
tradicional sobre as fontes de direito, pois coloca em cheque a ideia de que a decisão do caso 
preexiste, na lei, à atuação do julgador. 

2 A doutrina manualística a respeito do sistema de fontes no direito brasileiro.
 
No campo do direito privado, um processo de tentativa de ruptura com o passado pré-mo-

derno levou ao abandono das formas da experiência jurídica do antigo regime. Neste movimento, 
a pluralidade de fontes que caracterizava o ius commune perde lugar para a lei18. 

A figura do código civil ganha, neste contexto, ares de fonte normativa apta a reger, com 
exclusividade, a vida dos cidadãos. O Código Napoleão – o Code Civil, de 1804, apontado pela 
historiografia como o primeiro código paradigmático da era contemporânea –, fruto do movi-
mento revolucionário iniciado em 1789, carrega em seu bojo a consagração legislativa de certos 
caracteres político-ideológicos da Revolução. 

Como cediço, os revolucionários pretendiam, por mecanismos diversos, mitigar o poder dos 
juízes, imensamente poderosos, segundo eles, ao longo do antigo regime. O código civil seria de 
grande serventia neste mister, pois, com suas disposições concisas e de fácil apreensão, além, 

16 Cfr. Gomes da Silva, Nuno José Espinosa. História (...), op. cit. (nota 09), pág. 375. No mesmo sentido, Cruz e Tucci, 
José Rogério. Tradição (...), op. cit. (nota 13), p. 116. 
17 Veja-se, a respeito, Pousada, Estevan Lo Ré. Por um triunfo do direito científico de F.K. von Savigny: cláusulas gerais, 
uniformização de jurisprudência e súmula vinculante (acerca de um eventual paralelo relativo ao judge-made law do 
sistema de origem anglo-americana), In: Pereira Júnior, Antônio Jorge; Jabur, Gilberto Haddad (org.). Direito dos 
contratos II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, págs. 168-172 (agora In: Pousada, Estevan Lo Ré. Direito civil aplicado. São Paulo: 
Leud, 2013, pp. 217-222).
18 Veja-se, a respeito, Bobbio, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito (trad. port. Pugliesi, Márcio 
et alii). São Paulo: Ícone, 1995. Sobre o uso das expressões modernidade, pré-modernidade e pós-modernidade no campo 
jurídico, veja-se Hespanha, António Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milénio. Coimbra: Almedina, 2011. 
Para um aceno a respeito da contraposição entre as fontes de direito do ius commune e da época contemporânea, veja-se 
Braga da Cruz, Guilherme. O direito subsidiário (...), op. cit. (nota 09); Gomes da Silva, Nuno José Espinosa. História (...), 
op. cit. (nota 09); além do próprio Hespanha, citado nesta nota, supra. 
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é claro, da concentração de todo um setor do direito legislado em uma única fonte, tornaria 
despiciendas as gens de la lois, ou seja, os juristas. Não haveria a necessidade dos eruditos para 
intermediação na identificação do direito, uma vez que o código, como vade mecum do cidadão, 
seria facilmente apreendido de modo direto.

A Revolução também visou o recrudescimento da organização estamental da sociedade. O pri-
mado da lei serviria, neste contexto, para a planificação das relações entre cidadãos, independen-
temente do estamento ou classe a que pertencessem. 

Sob este pano de fundo, o enunciado normativo do art. 4º do Code Civil, que proibia o non 
liquet, foi interpretado como a proibição de se decidir com base normativa diversa do código19. 

Ao redor desta ideia, formou-se a conhecida Escola da Exegese, que teria alçado o Código 
Napoleão ao status de fonte única do direito civil, com exclusão de qualquer método herme-
nêutico heterointegrativo. 

Os reflexos deste modo de ver o direito ainda se fazem sentir na ciência jurídica contempo-
rânea, especialmente na visão tradicional a respeito da teoria das fontes de direito. 

Como cediço, o paradigma20 contemporâneo aponta, como fonte primordial do direito civil, 
a legislação e o código civil como espinha dorsal do subsistema de direito privado; para a inte-
gração de lacunas, seguindo o disposto no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, o julgador poderia lançar mão dos princípios gerais de direito, do costume, bem como 
da analogia.

Assim, ter-se-ia, como fonte heterointegrativa expressamente admitida pelo ordenamento, o 
costume; a superação de lacunas por meio dos princípios gerais de direito e da analogia figura-
riam como métodos de autointegração. 

Qual seria, então, neste contexto, o papel da doutrina e da jurisprudência? De modo quase 
unânime, responde-se que tratar-se-iam de fontes indiretas ou mediatas de direito, uma vez que 
não teriam aptidão para inovar, por seus próprios meios, o sistema jurídico. 

Tais formulações deixam entrever, pelo menos, dois pontos fundamentais que estão no sub-
texto político-ideológico desta construção teórica: a) a decisão a ser dada ao caso concreto já foi 
pré-estabelecida pela lei, de modo que cabe ao intérprete apenas encontrá-la entre os preceitos 
normativos vigentes; b) o juiz seria, então, um autômato da ordem legislada, la bouche de la lois, 
sendo-lhe vedado qualquer inovação na ordem; a atuação jurisdicional que foge a esta orienta-
ção é tida como uma anomalia. 

A entrada em vigência do Código Civil brasileiro de 2002 não concorreu para causar, na lite-
ratura jurídica brasileira, a revisão desta teoria tradicional. Mas, se o modo de organizar o di-
reito – o modo codificado – permanece o mesmo, parece que há um elemento apto a gerar certa 
insuficiência do paradigma teórico ora observado: o recurso do Código Civil aos preceitos nor-
mativos, cujo conteúdo deve ser preenchido, justamente, pela atividade interpretativa tanto por 
parte da jurisprudência, quanto da doutrina; as cláusulas gerais determinariam, assim, a con-
corrência das chamadas fontes indiretas na construção mesma de um dado preceito normativo. 

Se reconhecermos que, efetivamente, o Código Civil ora vigente tenha tido tal impacto no sistema 
de fontes nacional, seria possível atestar que o novo Código de Processo Civil vem complementar, por 
meio do regime jurídico dedicado ao precedente, uma reforma que já se encontraria em curso e que 

19 A disposição tem a seguinte redação no original francês: “le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de 
l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice”. Sobre o histórico 
de interpretação do referido enunciado normativo, veja-se o já mencionado Bobbio, Norberto. O positivismo jurídico (...), 
op. cit. (nota 17). 
20 Para a noção de paradigma, veja-se Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolution (trad. port. Boeira, Beatriz 
Vianna; Boeira, Nelson. A estrutura das revoluções científicas, 11º. São Paulo: Perspectiva, 2011).
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demandaria, por sua vez, uma revisão da teoria das fontes. Este é o ponto que passo a explorar 
a seguir. 

2.1 Código Civil de 2002, o sistema de cláusulas gerais e seu eventual impacto 
na tradicional teoria das fontes.

A adoção, pelo legislador brasileiro, do uso sistemático das cláusulas gerais no corpo do 
Código Civil, embora mantenha intacto o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, inc. II, da 
Constituição da República, revela que, em algumas hipóteses, o julgador é instado a concorrer 
no preenchimento do conteúdo normativo de determinado enunciado. 

Ao atuar deste modo, muito além de estar em situação de autômato da lei, o juiz decide e age 
de modo semelhante ao legislador21. 

As cláusulas gerais não se confundem, de imediato, com conceitos indeterminados, normati-
vos ou com a atribuição de poderes discricionários22; embora a cláusula geral possa se apresentar 
na forma de um conceito indeterminado ou normativo, isto não é de sua essência. O que genuina-
mente a caracteriza é a oposição à técnica legislativa casuística; ou seja, o recuso às cláusulas 
gerais representa uma opção do legislador em antagonismo ao casuísmo na construção das 
hipóteses legais. 

Assim, a cláusula geral é uma formulação que, por sua grande generalidade, abrange e sub-
mete a um dado regime jurídico todo um domínio de casos, sem proceder à enumeração casuís-
tica das hipóteses que àquele regime se submetem23.  

O direito privado é farto em exemplos destas hipóteses, como o dos ilícitos civis, cuja prática 
impõe ao agente o dever de indenizar a vítima. O Código Civil não enuncia quais são as condutas 
que acarretam dever de indenizar; apenas aponta, genericamente, nos arts. 186 e 187, em que 
circunstâncias se caracterizam os ilícitos. 

Desta maneira, o intérprete, ao se deparar com a cláusula geral deve, em primeiro lugar, 
atuar para a formação de grupos de casos e ao tratamento dos elementos que lhes são comuns. 
Nesta operação, há um espaço de liberdade do magistrado, ainda que restrita, em um primeiro 
momento, à concretização do preceito abstrato a uma dada situação24. 

A cláusula geral, como técnica legislativa, permite que se promova o arejamento do sistema, 
sem a necessidade de reforma legislativa. Assim, concebe-se uma variabilidade temporal dos 

21 Engish, Karl. Einführung in das juristische Denken. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1983 (trad. port. Machado, João 
Baptista. Introdução ao pensamento jurídico, 6ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1988), p. 207.  
22 Segundo Engish, conceitos indeterminados são aqueles “cujo conteúdo e extensão são em larga medida incertos”; 
os conceitos jurídicos são, em larga medida, indeterminados (cfr. idem, ibidem, pp. 208-209). 
Conceitos normativos, no sentido mais restrito do termo normativo, preferido por Engish, implica a necessidade que 
sempre se proceda a uma valoração para aplicar ao caso concreto. Exemplos seriam os conceitos de indignidade, vileza, 
blasfêmia, etc. “Os conceitos normativos dessa espécie chamam-se conceitos ‘carecidos de um preenchimento valorativo’. 
Com esta horrorosa expressão quer-se dizer que o volume normativo destes conceitos tem de ser preenchido caso a caso, 
através de actos de valoração”. (cfr. idem, ibidem, p. 213). 
Ainda segundo Engish, as genuínas atribuições de poder discricionário (isto é, da atribuição de poder para uma 
discricionariedade ‘livre’) pelo facto de que as últimas reconhecem um ‘espaço ou domínio de liberdade de decisão 
própria’ onde deve decidir-se segundo as ‘concepções próprias’ daquele a quem a competência é atribuída” (idem, 
ibidem, pág. 221). E.g., o governador tem discricionariedade na nomeação do reitor da Universidade de São Paulo; são 
critérios pessoais seus a determinação se o indivíduo a ser nomeado deve ser um eminente cientista, um grande didata 
ou, ainda, um sujeito com amplas e reconhecidas habilidades políticas. 
23 Idem, ibidem, p. 229. 
24 Cfr. Liquidato, Alexandre Gaetano Nicola. Elementos para a teoria das cláusulas gerais no direito civil, disponível em 
http://rabonezeliquidato.com.br/pdf/Elementos_Teoria_Clausulas_Gerais.pdf. Acesso em: 18 mai. 2016. 
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casos que “se encaixam” na cláusula geral, como cumprimento ou violação da boa-fé em sentido 
objetivo, da função social da propriedade ou do contrato25. 

Pelo menos desde o início da vigência do Código Civil brasileiro, em 2003, pode-se apontar 
que o legislador compartilha, de modo inequívoco, com a jurisprudência, a atividade de compo-
sição do conteúdo dos preceitos das cláusulas gerais. Poder-se-ia, então, discutir se este dado, 
por si só, não indicaria a tendência a se considerar a eficácia vinculante do conjunto de decisões 
que constituem este preenchimento do enunciado normativo – e, assim, se a técnica legislativa 
da cláusula geral não geraria a eficácia vinculante do precedente entre nós. 

Reforçaria este argumento levar em consideração que algumas das cláusulas gerais adota-
das pelo Código Civil brasileiro são, ao mesmo tempo, conceitos normativos, cujo sentido depen-
de de um preenchimento valorativo exercido pelo intérprete26. Desta natureza são as cláusulas 
gerais de boa-fé e função social, apontadas acima.  

Em vista destas observações, como já se apontou no tópico 1, supra, o novo Código de Pro-
cesso Civil não implicaria, pela referência ao precedente, uma inovação no sistema de fontes do 
sistema jurídico brasileiro; tal inovação, se existente, seria decorrência de fenômenos diversos, 
entre os quais, o recurso às cláusulas gerais. 

Entretanto, o legislador, ao grafar em um texto normativo a palavra precedente, o faz de 
modo deliberado para transmitir algo ao intérprete. É evidente que tal vocábulo está umbilical-
mente ligado à uma tradição jurídica diversa daquela a que se filia o direito brasileiro; estaria o 
codificador processual procurando enxertar em nosso sistema de fontes um elemento estranho 
– ou feito estranhar – à nossa tradição? É este o questionamento que, a partir de agora, propo-
nho-me a enfrentar. 

3 O novo CPC e o papel do precedente no direito brasileiro. 

3.1 Duas linhas sobre o papel do precedente como elemento de criação 
normativa na tradição do Common Law. 

Não há dúvida de que a doutrina do precedente impõe ao common lawyer uma relação espe-
cial com a jurisprudência, já que esta compõe o quadro de fontes dos sistemas anglo-america-
nos, constituindo uma de suas notas distintivas27. 

25 Neste sentido, veja-se Engish: “graças à sua generalidade [a generalidade das cláusulas gerais], elas tornam possível 
sujeitar um mais vasto grupo de situações, de modo ilacunar e com possibilidade de ajustamento, a uma consequência 
jurídica. O casuísmo está sempre exposto ao risco de apenas fragmentária e ‘provisoriamente’ dominar a matéria jurídica. 
Este risco é evitado pela utilização das cláusulas gerais”. (Engish, Karl. Einführung (…), op. cit. (nota 20), pp. 233-234). 
26 Cf. nota 22, supra. 
27 Prefiro utilizar, neste texto, a expressão anglo-americano para indicar os sistemas jurídicos inglês e dos Estados 
Unidos, que se filiam à tradição do Common Law. 
Cumpre esclarecer que, obviamente, não são apenas Inglaterra e Estados Unidos que se filiam à tradição do Commom 
Law; é possível, no entanto, aduzir que estes dois países compõem os dois tipos ideais de sistemas jurídicos concretos 
filiados ao Common Law. 
Além disso, não há dúvida de que os sistemas jurídicos inglês e estadunidense são bastante diferentes entre si, inclusive 
em suas raízes históricas; há, no entanto, traços em comum entre eles que permitem a sua colocação como componentes 
da tradição do Common Law, notadamente a observação da doutrina do precedente, designada pelo adágio latino stare 
decisis et quieta non movere, que passo a explorar no corpo de texto. 
Para um olhar panorâmico e sistematizado a respeito dos principais matizes da prática do Common Law nos Estados 
Unidos da América, veja-se Farnsworth, E. Allan. An introduction to the legal system of the United States. Columbia: 
New York, 1963. Uma introdução voltada para a perspectiva do cultor da tradição romano-germano-canônica pode ser 
encontrada na breve obra de Ascensão, José de Oliveira. As fontes do direito no sistema jurídico anglo-americano. Lisboa: 
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Como visto no tópico anterior, a literatura jurídica brasileira arrola, em regra, a jurisprudên-
cia como fonte indireta de direito, sem a possibilidade, portanto, de inovar na ordem jurídica. 
A doutrina do Common Law, por sua vez, vê na decisão judicial uma dupla função: a primeira, 
que não é a ele peculiar, é a de definir a controvérsia apresentada ao órgão judicante; a segunda 
função seria a de o tribunal em questão ter como dever de ofício descobrir ou criar a norma jurí-
dica aplicável ao caso em que não haja uma regra pré-existente para julgamento, estabelecendo, 
com isso, um precedente28. 

Esta segunda função, a de estabelecimento do precedente, é usualmente referida como con-
cretização do stare decisis et quieta non movere. Ela implica que, após a descoberta ou criação do 
preceito jurídico aplicável à situação concreta, a futura submissão de um caso análogo ao órgão ju-
risdicional deverá ensejar uma decisão nos mesmos termos, ou seja, seguindo o mesmo preceito29. 

O juiz commom lawyer está submetido à lei, e é a ela tão submisso quanto o juiz civil lawyer. 
Entretanto, além do respeito à legalidade, no Common Law está-se vinculado, igualmente, ao 
modo de decidir dos tribunais de apelação e das cortes superiores, de modo que, nesta tradição, 
o princípio do livre convencimento motivado do juiz resta mitigado. 

A referência expressa do novo Código de Processo Civil brasileiro ao precedente implicaria, 
então, o estabelecimento de uma vinculação similar àquela existente entre os juízes de hierar-
quia diversa no Common Law no sistema brasileiro? Passo a enfrentar tal problema, abordando, 
no primeiro momento, o regime jurídico do precedente no Código e, a seguir, o impacto deste 
regime em nosso sistema jurídico. 

3.2 Panorama do regime jurídico do precedente no novo Código de Proces-
so Civil.

O Código de Processo Civil ora vigente estabelece o regime jurídico do precedente a partir 
de três dispositivos centrais, quais sejam, os arts. 926, 927 e o art. 489, §1º, inc. VI. 

O art. 926 contém o dispositivo que abre o título do Código referente à ordem dos processos 
e dos processos de competência originária dos tribunais. Trata-se de uma norma secundária que 
determina aos tribunais que mantenham sua jurisprudência uniforme, estável e coerente. 

José Rogério Cruz e Tucci qualifica a regra contida neste enunciado como “totalmente des-
necessária e inócua”, pois apenas indicaria o mínimo que se espera dos tribunais em sua atua-
ção30. Entretanto, a norma tem, no mínimo, a função de apontar qual a via hermenêutica que se 
deve tomar ao analisar o papel do precedente na nova sistemática processual.

Pode-se vislumbrar, em primeiro lugar, que se o legislador se preocupou em emitir regra 
com tal conteúdo, a conduta adotada pelos tribunais, destinatários do comando, estaria, até 
então, lastreada em orientação diversa daquela imposta pela norma.  

Além disso, o conteúdo do art. 926 revela a preocupação do legislador com a uniformidade 
da jurisprudência, que fomentaria, por sua vez, a previsibilidade das decisões. Este é, a propósito, 

Ministério das Finanças, 1974. 
Para a história do direito inglês, veja-se Maitland, Frederick William; Polock, Frederick. History of english law before the 
time of Edward I, 2 vols. Cambridge: University Press, 1923. Plucknett, Theodore. A concise history of the common law. 
Indianapolis: Liberty Fund., 2010. 
28 Farnsworth, E. Allan. An introduction (…), op. cit. (nota 26), p. 61. 
29 Idem, ibidem, loc. cit.
30 Cruz e Tucci, José Rogério. O regime do precedente judicial no novo CPC, In: Revista do advogado, ano XXXV, nº 126. 
São Paulo: AASP, maio de 2015, p. 149. 
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o sentido dos dispositivos contidos nos §2º, §3º e §4º ao art. 927, que se voltam às eventuais 
alterações de fundamento e conteúdo de súmulas, bem como na alteração do entendimento pa-
cificado, que devem ser sempre acompanhados da fundamentação adequada, visando garantir 
aos jurisdicionado a segurança, a proteção à confiança e à isonomia31. 

A exposição de motivos que acompanhou o anteprojeto de Código de Processo Civil também 
evidenciava, em seu discurso, a preocupação com a uniformização e estabilização das deci-
sões judiciais. Com efeito, segundo a comissão expositora, conservaram-se, aperfeiçoaram-se 
e criaram-se novos mecanismos de estímulo à uniformização da jurisprudência, partindo dos 
tribunais superiores para as cortes de segundo grau. A uniformização e estabilização da juris-
prudência constituiriam a própria razão de ser dos tribunais superiores, cuja aptidão seria a de 
moldar o ordenamento por meio do exercício de sua função32.

O art. 489, §1º, inc. VI, talvez o mais contundente em relação ao papel do precedente dentre 
aqueles até aqui mencionados, enuncia normativamente que não se considera fundamentada a 
decisão judicial que se esquive de apontar as razões pelas quais não se aplicou enunciado de sú-
mula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte.  Ou seja, a decisão judicial será inválida 
caso não acompanhe o entendimento da corte superior em casos análogos, ou não apresente a 
distinção entre caso por ela dirimida e os que geraram o entendimento sumulado, a jurisprudên-
cia pacificada ou o precedente. 

A terminologia da lei sugere a aproximação ao sistema anglo-americano. Precedente e distin-
ção – distinguishing, no inglês – são duas técnicas muito próprias do Common Law33. 

Maria Lúcia Lins Conceição afirma que o dispositivo é um dos pontos mais relevantes 
do novo Código, pois o legislador teria deixado claro que o juiz pode basear suas decisões em 
precedentes34. Segundo Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, 
o enunciado contido no art. 489, §1º, inc. VI, do novo Código de Processo Civil, não deixa dúvida 
de que a “jurisprudência deixou de ser uma mera influência no espírito dos aplicadores da lei e 
passou a integrar o conjunto normativo a ser considerado nos julgamentos”. Passariam, então, 
as decisões dos tribunais a constituir fontes do direito brasileiro35. 

O alcance desta afirmação deve ser precisado: se se afirma que o precedente judicial é fonte 
de direito, está-se a afirmar que as decisões judiciais têm o potencial de inovar no sistema jurí-
dico, isto é, ao judiciário é atribuído o poder de criação normativa; se, em vista do novo regime 
jurídico do processo civil, é possível apontar que tal poder fora atribuído ao judiciário, temos 
que, efetivamente, o precedente cria normas e é fonte de direito, assim como ocorre na tradição 
do Common Law; no entanto, se não é este o caso, há de se investigar qual é o seu papel no orde-
namento brasileiro36. 

31 Cruz e Tucci aponta que equivoca-se o legislador ao longo do enunciado contido no art. 927, pois imporia ao 
magistrado o dever de observar o precedente em diferentes situações; com isso, estaria eivado de inconstitucionalidade 
o dispositivo, pois o efeito vinculante das decisões judiciárias estaria reservado pela Constituição apenas às sumulas 
vinculantes e aos julgados derivados de controle direto de constitucionalidade (idem, ibidem, p. 150). 
32 Brasil. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil. Exposição de 
motivos, In: Código de Processo Civil: anteprojeto. Brasília: Senado Federal, 2010, p. 17. 
33 A respeito da caracterização do precedente como técnica, veja-se o já citado Farnsworth, E. Allan. An introduction 
(…), op. cit. (nota 27), p. 63. A respeito da técnica do distinguishing, veja-se Charles D. Coles. Stare dicisis (...), op. cit. 
(nota 02). 
34 Conceição, Maria Lúcia Lins. Comentários art. 489, §1º, do novo CPC, In: Cruz e Tucci, José Rogério et alii (coord.). 
Código (...), op. cit. (nota 03), p. 789, in fine. 
35 Dinamarco, Cândido Rangel; Lopes, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria (...), op. cit. (nota 03), pp. 42-43. 
36 Curioso notar que Humberto Theodoro Júnior aponta que, “no direito positivo contemporâneo, a força da 
jurisprudência como fonte normativa deixou de ser especulação doutrinária e assumiu corpo dentro da própria ordem 
jurídica legislada”, já que a força vinculante do precedente está prevista na própria Constituição da República. Com isso, 
“esse processo dinâmico de aproximação de nosso sistema jurídico ao dos precedentes do common law culminou com o 
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Esta análise comporta dois níveis: pode-se, em um primeiro momento, tentar apreender o 
papel do precedente dogmaticamente por meio da extração dos sentidos das normas que re-
gram a figura no novo Código de Processo Civil; em um segundo momento, pode-se verificar 
se a noção de precedente, tomada como construção teórica e cultural, está inserta em um cam-
po enunciativo semelhante àquele vinculado à doutrina do Common Law, em que é notório seu 
papel como fonte de direito; em outras palavras,  seria possível inferir, a partir de uma regra 
que imponha a observação do precedente judicial, uma aproximação ao sistema decorrente da 
doutrina do stare decisis do Common Law?

A partir do regime normativo do novo Código, pode-se observar que as referências ao pre-
cedente implicam, ao contrário do que um olhar apressado poderia sugerir, não a atribuição de 
maiores poderes ao judiciário, mas a limitação à liberdade criativa do juiz. A preocupação do 
legislador está voltada à uniformização da jurisprudência, à previsibilidade das decisões e a 
consequente garantia de segurança jurídica. Deste modo, a vinculação inerente à ideia de pre-
cedente não se coloca, no direito brasileiro, em nível de criação normativa, mas em fixação do 
modo uniforme de julgar. 

Todavia, quando se observa a prática judiciária brasileira, nota-se que, em alguns casos, o 
eixo de orientação para as decisões não está na lei, mas deslocado para a própria jurisprudên-
cia. Tende-se a enxergar nisso uma anomalia e há um sem-número de artifícios argumentativos 
para acomodar tal situação aos quadrantes do paradigma teórico hegemônico37. 

Nas reiteradas ocasiões em que se atesta a aproximação entre as tradições do Civil Law e 
do Common Law, apresentando-se como comprovação deste dado, justamente, a crescente im-
portância da jurisprudência, de um lado, e da legislação, de outro, vislumbra-se que a ideia de 
judiciário bouche de la lois encontra-se em crise. Em função disso, é possível que o peso dado 
pelo novo Código de Processo Civil ao precedente deixe uma janela aberta para que se consolide 
a noção de que as decisões judiciárias inovam, efetivamente, o sistema jurídico.

Quero, então, apresentar um ponto de vista a respeito desta questão – a eventual aproxi-
mação entre Civil Law e Common Law – tantas vezes reiterada no texto, a partir da sugestão 
teórica acenada alguns parágrafos acima: extrapolando-se a análise dogmática, ainda que se 
concordasse que o precedente fosse, entre nós, fonte de direito nos mesmos termos em que o é 
na tradição do Common Law, estaríamos autorizados a concluir pela convergência de nosso sis-
tema à tradição de origem inglesa?

advento das súmulas vinculantes(...)”; para o autor, assim, o “vigente sistema processual brasileiro elevou a jurisprudência 
à categoria de fonte de direito”. Ao contrário do que poderiam sugerir essas observações iniciais, o autor aduz que não 
caberia atribuir à jurisprudência o qualificativo de fonte primária, pois a primazia da lei é um dos imperativos para o 
Estado Democrático de Direito, não podendo ser mitigado. Ainda que certos julgados possa ter caráter vinculativo erga 
omnes, “seus precedentes só podem ser construídos a partir da lei ou do direito positivo lato sensu”, de modo que a “a 
atividade jurisdicional criativa é limitada à otimização da lei, e não ao seu afastamento ou desprezo”. (Curso de direito 
processual civil, vol. I. 57ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 35-38).
É interessantíssimo o discurso do eminente processualista. A jurisprudência é, sim, segundo ele, fonte de direito, mas... 
não cria direito. Não vejo, neste posicionamento, qualquer contradição em termos. Trata-se do esforço de um cientista 
formado e atuante sob um determinado paradigma de encaixar todas as peças em seu puzzle (cfr. Kuhn, Thomas S. The 
structure (...), op. cit. (nota 19), especialmente pp. 58-60). 
Não é de se estranhar que algumas das análises mais contundentes a respeito do papel da jurisprudência nos sistemas 
filiados à tradição romano-germano-canônica venham de juristas desvinculados de seus paradigmas, tais como o já 
mencionado Mitchel Lasser, Judicial (Self-)Portraits (...) op. cit. (nota 06) e, antes dele, Dawson, John P. The oracles of 
the law. Ann Arbor: The University of Michigan Law School, 1968. 
37 Uma análise destes mecanismos argumentativos pode ser encontrada na já tantas vezes mencionada monografia de 
Mitchel Lasser (Judicial (Self-)Portraits (...) op. cit. (nota 06)). 
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A resposta que sugiro, sem muita hesitação, é não.  Ainda que se observem as mesmas re-
gras, os mesmos métodos, o direito é uma construção cultural que tem a ela colada a identidade 
de seus cultores. O common lawyer que utiliza o termo precedente, o faz invocando um conjun-
to de referências histórico-culturais muito diferentes daquelas invocadas pelo civil lawyer que 
utiliza-se do mesmo termo; termos como código, lei, statute, carregam consigo um campo enun-
ciativo que compõe a memória do sistema jurídico e, com ela, a sua própria identidade. Assim, 
para que se possa falar em aproximação entre tradições jurídicas, é preciso mais que implantar 
um quadro de fontes diverso: há necessidade de se desconstruir para, a seguir, reconstruir uma 
identidade a partir de diferentes referências culturais e novos lugares de memória38. 

CONCLUSÃO:

Se o atual estado da arte da prática judiciária brasileira permite que se vislumbre a com-
monlawlização de nosso sistema, é preciso alertar que, a despeito do poder criativo do juiz 
common lawyer, a atuação deste está, em regra, muito mais amarrada de que a do civil lawyer. 
O sistema de vinculação ao precedente efetivamente subtrai do juiz a amplitude de movimen-
tos que os quadrantes da lei lhe permitem. 

Deste modo, a expressa referência ao precedente, presente no novo Código de Processo Civil, 
não implica reconhecimento do poder do judiciário, mas, ao contrário, uma tentativa, se não de 
contê-lo, de organizá-lo.

Nesta esteira, o novo Código não enxerta um elemento estranho à nossa tradição, pois não 
é a primeira vez que se impõe a observância do modo de julgar das cortes superiores: sem se 
invocar o termo precedente, a prática judiciária e as próprias Ordenações do Reino de Portugal 
reconheciam a força normativa dos estilos e dos assentos. 

Por outro lado, ainda, não se inova, necessariamente, no sistema de fontes do direito brasi-
leiro, pois é notório que o sistema de cláusulas gerais e conceitos normativos, presente no Código 
Civil, imputa ao judiciário a responsabilidade pelo preenchimento do conteúdo normativo de 
dados preceitos. Com isso, é forçoso reconhecer que a jurisprudência, nestes casos, participa da 
construção da norma jurídica, atuando, efetivamente, como fonte de direito – reitero, não por 
força do novo Código de Processo Civil, mas das cláusulas gerais.

Não tenho dúvida, outrossim, de que a própria escolha de palavras do legislador – termos 
como precedente e distinção – foi deliberada no sentido de sugerir elementos que caracterizam 
o Common Law. Há nisso um propósito político de indicar ao intérprete que se pretende unifor-
mizar, de modo eficiente, a jurisprudência.

Se levarmos em conta que a regra jurídica é um elemento de identidade, os termos empre-
gados pelo legislador não bastam para concluir pela aproximação de nosso direito ao Common 
Law. Uma tão significativa alteração de paradigma implicaria um conjunto avassalador de mo-
dificações culturais e no próprio modo de ver e contar a história da ciência jurídica brasileira; 
como bem aduz Thomas Kuhn, trata-se de uma ruptura que não cabe em um ato legislativo: é 
um trabalho que dura gerações, ou é matéria de conversão. 

38 Sobre a relação proposta no texto, entre direito, cultura e identidade, veja-se Pierre Legrand: “A legal rule is an 
incorporative cultural form. Just as culture is a source of identity, rules, for instance, are a source of identity. Rules 
help constitute legal – that is, political – identity (which, in one of these recurrent loops, helps constitute rules in its 
turn). Rules encode experience. Because rules are but the outward manifestation of an implicit structure of attitude and 
reference, they are a reflection of a given legal culture. (European legal systems are not converging, In: International and 
Comparative Law Quarterly, vol. 45, nº 01. Cambridge, 1996, p. 57).  
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RESUMO: O presente trabalho busca discorrer acerca da aqui denominada ‘crise sentencial’, que nada 
mais é do que a presença de vícios que maculam esta espécie de pronunciamento judicial, tornando-a 
nula ou inexistente. De outra banda, através da classificação de Teresa Arruda Alvim Wambier, tecer-
-se-ão modestas considerações acerca da influência do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) 
nas sentenças, mormente quanto à ‘taxatividade’ da fundamentação trazida pelo novo diploma proces-
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ABSTRACT: The present work aims to discourse about the therefore denominated “verdict crisis”, 
that is nothing more than the presence of defects that stains this sort of judicial decision, turning 
it null or inexistent. On the other hand, through the academic classification of Teresa Arruda Alvim 
Wambier, unpretentious reflections will be weaved about the influence of the new Civil Process 
Code(Law 13.105/15) on verdicts, mainly regarding to the new legal reasoning paradigm brought by the 
new procedure diploma. In conclusion, it will be analysed the appeal possibility that fits in each case, 
regarding the guidelines from the referred classification.
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Decisão Interlocutória. 1.3 Da Sentença. 1.3.1 Dos elementos da sentença. 1.3.2 Dos vícios da sentença: a 
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INTRODUÇÃO:

O presente artigo surgiu do estudo de tese monográfica que objetivou tecer considerações 
acerca da crise existente na sentença, eivada de vício que a torna inválida, bem como a solução 
jurídica aplicável ao caso. De outra banda, buscou-se, ainda, apresentar notas sobre a sistemáti-
ca do novo Código de Processo Civil e a fundamentação da sentença.1

Num primeiro momento, tratou-se, de forma genérica, dos pronunciamentos judiciais em 
sentido amplo, estudando-se, perfunctoriamente, os despachos, e as decisões interlocutórias, 
para que se pudesse, ao final, estudar-se a sentença, pronunciamento judicial por excelência. 

1 A classificação dos vícios sentenciais apresentadas no presente artigo foi embasada na obra de Teresa Arruda Alvim 
Wambier, intitulada “Nulidades do Processo e da Sentença”.
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Seguidamente, estudou-se a classificação de Wambier e, ato contínuo, uniu-se as duas ex-
planações a fim de concluir o raciocínio: como se aplica a classificação majoritária perante a 
taxatividade do novo Código de Processo Civil?  E, sendo o caso de nulidade, persiste a arma 
recursal? E, não sendo caso de nulidade, haveria outra discussão sobre o teor da sentença? A fim 
de responder tais questões, desenvolveu-se o presente trabalho.

Por derradeiro, cabe mencionar que por meio dos métodos dedutivo e sistemático desenvol-
veu-se o presente estudo.

1 Dos pronunciamentos judiciais brasileiros em primeiro grau

Para Carvalho2, pronunciamento é o “ato de pronunciar-se coletivamente contra qualquer 
medida, ordem ou governo; sublevação, revolta”. A fim de tornar ainda mais claro o sentido da 
palavra, registra-se que, para o mesmo dicionário, ‘pronunciar’ é “decretar; promulgar; publi-
car; declarar com autoridade”.

Por outro lado, judicial é aquilo que é “relativo aos tribunais, à justiça”3. Trata-se do que é 
relativo ao tribunais ou à justiça, conclui-se que se refere, portanto, à função típica do Poder 
Judiciário, o que torna necessário, para fins de melhor compreensão, uma breve diferenciação 
entre função típica e atípica de um Poder.

Função típica de um dos Poderes do Estado é o exercício do poder na esfera de sua primária 
destinação constitucional: a Constituição Federal, no art. 48, por exemplo, prevê que a compe-
tência para dispor sobre matéria de competência da União é do Poder Legislativo. Logo, conclui-
-se que a função típica deste poder é dispor sobre leis, regulamentando a vida em sociedade.

Por outro lado, a função atípica de um poder se verifica todas as vezes em que um dos Três Po-
deres exerce uma função que, em regra, não é por ele exercida, mas que, a fim de possibilitar a au-
tonomia e harmonia entre os Poderes, é a ele oferecida a possibilidade de exercê-la. Por exemplo: o 
Poder Legislativo, como acima mencionado é tipicamente o poder que regulamenta, cria leis. Mas, 
em determinadas situações, a ele é atribuída a função de poder julgador (art. 52, I c.c art. 86, §1º, I, 
ambos da CF) e, em outras, a de executar suas leis e fiscalizar recursos orçamentários (art. 70, CF).

Ao Poder Judiciário foi atribuída a função de julgar, de solucionar os conflitos a ele apresen-
tados, ou, simplesmente, permitir a formalização de um ato que necessita de fiscalização judi-
cial, como nos casos de jurisdição voluntária, por exemplo. Contudo, atipicamente, magistrados 
baixam portarias e tribunais administram suas verbas a fim de realizarem, ou não, concursos 
públicos para a contratação de novos servidores.

Do conceito literal anteriormente mencionado, conclui-se que pronunciamento judicial é to-
da declaração com autoridade, emanada da justiça. E disso decorrem duas conseqüências. A pri-
meira é que não se aplica à função atípica do Poder Judiciário qualquer consequência que se 
aplicaria ao pronunciamento judicial. E, justamente por isso, ainda que um magistrado, quando 
baixa uma portaria, ou publica um regimento interno, esteja devidamente investido de sua au-
toridade, àqueles atos não se aplicarão as disposições relativas à atividade típica do julgador, 
porque aquele ato não forarealizadono âmbito judicial em sentido estrito, mas no exercício de 
função atípica do Poder Judiciário. Logo, só é pronunciamento judicial aquele proferido quando 
no exercício da atividade típica do julgador. Daí decorre a segunda conseqüência em razão da 
delimitação do campo dos pronunciamentos judiciais: sobre os demais pronunciamentos não 

2 CARVALHO, José Mesquita de. Dicionário Prático da Língua Nacional. V. 04. 15 ed. Egéria S.A: São Paulo, 1969, p. 924.
3 CARVALHO, José Mesquita de. Dicionário Prático da Língua Nacional. V. 03. 15 ed. Egéria S.A: São Paulo, 1969, p. 708.
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recaem os efeitos que pairam sobre os judiciais. Veja: isso não significa que não pairem efeitos, 
porque eles existem, mas que não são os mesmos dos judiciais. 

Explica-se: ainda que se trate disso mais adiante, utiliza-se como exemplo a sentença. Se, em 
determinado processo, o juiz profere uma sentença, à primeira vista caberia, pois, recurso de 
apelação. Por outro lado, se, no âmbito administrativo, o mesmo juiz deixa de atender a um ad-
vogado, não haveria que se falar em qualquer peça recursal para resolver o problema. A uma 
porque não há equiparação das esferas (administrativa e judiciária), e a duas porque, ainda que 
o juiz que tenha decidido não atender o profissional esteja revestido de autoridade, não é aquele 
âmbito judicial em sentido estrito, vale dizer, processual, inerente à relação jurídica. O que, por 
sua vez, leva à conclusão de que só há pronunciamento judicial quando está instaurada a relação 
jurídica processual, de modo que somente neste caso há cabimento dos meios recursais típicos 
da relação instaurada para desafiar tais pronunciamentos emitidos pelo órgão judiciário. 

Conclui-se, portanto, que pronunciamentos judiciais são atos do órgão judiciário, praticados 
no âmbito da função típica deste poder, em que o magistrado decide questões, a lide ou impul-
siona o andamento do feito.

Por tais razões, e, já se tendo definido o campo de atuação deste trabalho, passar-se-á, pois, ao es-
tudo de cada pronunciamento judicial, detendo-se mais atentamente quando do estudo da sentença. 
Analisar-se-á, por ora, o despacho e a decisão interlocutória, para uma melhor compreensão do tema.

1.1 Do Despacho

Os despachos são, segundo o artigo 162, §3º do Código de Processo Civil vigente, “todos os 
demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito 
a lei não estabelece outra forma”. Embora não seja comum (nem recomendado) que o legislador 
conceitue, houve aqui, uma tentativa de conceituação, baseada no critério de exclusão. É como 
se o legislador dissesse: “se não é sentença, nem decisão interlocutória, é despacho”. 

Por outro lado, em uma novíssima vontade de inovar o processo civil brasileiro, bombardeado 
por críticas, assolado por ginásticas jurídicas inusitadas (necessárias, por vezes, diga-se de pas-
sagem) e criativas, formou-se uma reunião de grandes nomes do Processo Civil brasileiro, como 
Teresa Arruda Alvim Wambier, Humberto Theodoro Júnior e José Roberto dos Santos Bedaque4, a 
fim de se modificar alguns aspectos práticos do procedimento, que careciam de atenção legislativa.

Veio, pois, o novo Código de Processo Civil, devidamente sancionado pela Chefe do Poder 
Executivo, objeto de estudo e de críticas antes mesmo de “sair do forno”. Mas, por ora, cabe ape-
nas a definição de despacho, contida neste novo diploma legal.

Para o novo Código (Lei 13.105/15), os despachos são todos os demais pronunciamentos do 
juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte (art. 203, §3º).

Duas conclusões devem ser extraídas do “novo” conceito legal: a primeira é que houve a ma-
nutenção do critério de exclusão (ou seja, ainda é despacho o que não for sentença, nem decisão 
interlocutória); e a segunda é que a supressão da expressão “a cujo respeito a lei não estabelece 
outra forma” foi extremamente apropriada, posto que desnecessária.

Veja: o artigo 458 do Código vigente traz os requisitos da sentença. Logo, contendo estes 
requisitos, implicando em alguma das situações dos artigos 267 e 269, e, conforme doutrina 
majoritária, colocando fim ao procedimento em primeiro grau, estar-se-á diante de sentença.

4 A relação completa dos juristas encarregada de elaborar o Anteprojeto do novo Código está disponibilizada em 
http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/1a_e_2a_Reuniao_PARA_grafica.pdf. Acesso em: 08.dez.2015.
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Por outro lado, se resolver questão incidente, é decisão interlocutória (art. 162, §2º), restan-
do, pois, por exclusão,o despacho. Ou seja, não haveria qualquer necessidade de previsão legal 
de que se verificaria o despacho apenas quando a lei não prescrevesse outra forma. Até porque, 
pode ser que algo com aparência de despacho seja, em verdade, decisão interlocutória.  Logo, 
a ausência de formalidade na elaboração não qualifica o instituto como despacho, mas apenas 
exclui a possibilidade de ser sentença.

E, por restar afastada a possibilidade de ser sentença, em razão da ausência de formalidade, 
há que se questionar, certamente, se existe alguma consequência jurídica recursal gerada pela 
alteração da classificação do pronunciamento (se despacho ou decisão interlocutória).

O despacho é irrecorrível, a teor do art. 504 do CPC vigente e art. 1.001 do novo Código. 
Contudo, em atenção à divergência acerca da recorribilidade dos despachos, há que se apontar a 
existência de corrente doutrinária que leciona sobre do cabimento dos embargos de declaração 
interpostos contra despachos. 

A espécie recursal prevista no art. 535 do Código de Processo Civil vigente, denominada 
“embargos de declaração”, pode ser definida como meio de impugnação a pronunciamento ju-
dicial manejado no mesmo processo, dirigido ao órgão que proferiu a decisão, e que visa sanar 
eventual obscuridade, contradição ou omissão:

Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I – houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II – for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
A aparente generalidade do dispositivo (que trata de sentença, acórdão e ponto) permitiu 
que, em sede de análise doutrinária, surgissem correntes permissivas quanto ao cabi-
mento de embargos de declaração em face de despachos. 

Atendo-se ao comando legal previsto no art. 504 do Código de Processo Civil vigente, Marinoni5 
leciona que o despacho é irrecorrível, não comportando tal regra qualquer exceção: se embargos de 
declaração é espécie de recurso, mas, o despacho é irrecorrível, não cabem embargos de declaração 
contra despacho, portanto.

Contrapondo-se à lição de Marinoni, ensina Barbosa Moreira6 que, mesmo com a regra con-
tida no art. 504 do CPC, caberia, no caso concreto, a interposição de embargos de declaração em 
caso de omissão, obscuridade ou contradição:

contra qualquer decisão judicial, seja qual for a sua espécie, o órgão de que emane e o grau 
de jurisdição em que se profira- não se limitando o cabimento, no primeiro grau, às sentenças, 
ao contrário do que pode sugerir o teor literal do art. 535, nº I (na redação da Lei 8.950), e muito 
menos às sentenças de mérito.

É de se mencionar, ainda, o posicionamento de Lênio Streck7 ao defender que os embargos 
de declaração são responsáveis pela a existência de decisões já viciadas. O jurista leciona que, 
trata-se de uma virose epistêmica que assola o direito, produto da invencionice dos juristas. 
Isso vem de longe. Desde já lanço a pergunta: como é possível que um Código de Processo Civil 
(também o de processo penal) admita que um juiz ou tribunal, agentes políticos do Estado, pro-
duzam decisões (sentenças e acórdãos) omissas, obscuras ou contraditórias?.

5 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Curso de Processo Civil: processo de conhecimento. V. 02. 7 ed. 
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p.554.
6 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro: exposição sistemática do procedimento. 27 ed. 
Forense: Rio de Janeiro, 2008, p. 155.
7 STRECK, Lenio Luiz. Compreender Direito: desvelando as obviedades do discurso jurídico. 2 ed. Revista dos 
Tribunais: São Paulo, 2014, p. 91.
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O novo Código de Processo Civil, voltado, novamente, à solução de problemas de ordem prá-
tica, adicionou ao rol de hipóteses de cabimento dos embargos de declaração a correção de erro 
material, mantendo-se os demais termos da legislação processual vigente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício 
ou a requerimento;
III- corrigir erro material.

Depreende-se da leitura do texto legal que qualquer decisão judicial está sujeita à impugnação re-
cursal via embargos de declaração. Evidentemente, a sutileza interpretativa reside no termo “deci-
são”, vez que o despacho assim o é por exclusão, por não possui conteúdo decisório, mas meramente 
instrutório, porque se decidir questão ou ponto, será decisão interlocutória e não despacho.

Diante da união das regras processuais que preveem, de um lado, a existência de um recur-
so denominado embargos de declaração, e, de outro, a irrecorribilidade dos despachos, há que 
se concluir que não cabem embargos de declaração contra despachos, o que, inclusive, é regra 
contida no art. 1.001 do novo Código. Repetindo disposição prevista no Código vigente, a Lei 
13.105/15 proíbe a aplicação de analogia para cabimento de recurso contra pronunciamento 
judicial que conta com expressa vedação legal, em harmonia com o princípio da taxatividade. 
Quando o texto legal diz que os despachos são irrecorríveis, diz que são irrecorríveis, apenas.

1.2 Da Decisão Interlocutória

Voltando os olhos à legislação vigente, observa-se que decisão interlocutória é o ato pelo 
qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente (162, §2º). Veja que o critério adota-
do pelo legislador para (mais uma vez) conceituar foi o momento: é no curso do processo e para 
resolver questão incidente. Ou seja, além de um momento, define-se o conteúdo da decisão.

Esse conceito já era objeto de crítica, principalmente se colocado em ponto de contato com 
os despachos.

Para Didier Jr.8, “decisão interlocutória é o pronunciamento pelo qual o juiz resolve questão 
(incidente ou principal, pouco importa) sem pôr fim ao procedimento em primeira instancia ou 
a qualquer de suas etapas”.

Compreendendo que a decisão interlocutória tem caráter decisório (com o perdão pela re-
dundância necessária), ou seja, implica em algum ônus à parte, e que o despacho não tem este 
conteúdo, já que seu critério é de exclusão, pergunta-se: e aquele pronunciamento que parece 
despacho, mas tem conteúdo decisório? É despacho recorrível? É despacho interlocutório? 
Nem despacho é? Ou seja, o tal despacho interlocutório criou mais um caos. E não é um caos 
eventual, não! Do contrário: o “cite-se o réu” já se enquadraria aqui.

O entendimento que tem sido adotado pela doutrina, ao qual se filia, é que, se contiver con-
teúdo decisório, ainda que “tenha aparência” de despacho, pareça despacho e seja tratado pelo 
juiz como despacho, não será despacho, mas será considerado para todos os efeitos como deci-
são interlocutória, submetendo-se, pois, aos recursos cabíveis.

8 JUNIOR, Fredie Didier; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil: teoria 
da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. V. 
02. 8 ed. JusPodivm: Salvador, 2013, p.315.
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E exatamente aí entra a redação do novo Código, no artigo 203, §2º do mencionado diploma 
legal, em que decisão interlocutória é toda decisão judicial de natureza decisória que não se 
enquadre no §1º. Pelo §1º, sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz, com arrimo nos arti-
gos 485 e 487, encerra a fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução. Leia-se: 
tudo o que não for sentença, pelo conteúdo somado à extinção do processo (de uma forma ou de 
outra), será decisão interlocutória, por exclusão.

Logo, não cabe mais a discussão acerca da possibilidade de existência de ‘despacho interlo-
cutório’, justamente porque a hipótese de sentença já está delimitada no próprio conceito legal, 
mais feliz que o conceito legal vigente. Não há que se ampliar o texto legal: conteúdo dos artigos 
485 e 487, colocando fim ao procedimento em primeiro grau, caracteriza sentença. 

A decisão interlocutória, como mencionado, tem uma carga decisória que, muitas vezes, per-
mite certa confusão acerca da real natureza do pronunciamento: às vezes, a decisão tem tama-
nha importância no curso do processo que, para um leigo ou um iniciante nos estudos jurídicos, 
pode se assemelhar à sentença.

E, sentença, como observado pela redação legal contida no art. 535, CPC vigente (e art. 1.022, 
do novo Código) está sujeita ao aperfeiçoamento por meio de embargos de declaração, quando 
nela estiverem presentes os vícios autorizadores da interposição do recurso (omissão, obscuri-
dade, contradição e, doravante, erro material).

Não seria razoável que o ordenamento jurídico permitisse a correção, esclarecimento ou 
adição de algum ponto no pronunciamento judicial por excelência (a sentença), mas não au-
torizasse as mesmas alterações naquele pronunciamento que carrega certa carga decisória, 
e que não se adequa aos requisitos sentenciais: valendo-se de expressão do Direito Adminis-
trativo, “quem pode o mais, pode o menos”. Se a sentença se sujeita à interposição de embargos, 
com mais razão ainda há que se permitir o cabimento deste recurso quando interposto em 
face de interlocutória.

Ademais, não cabe aqui a mesma regra que impede a interposição de embargos de decla-
ração em face de despacho, porque inexiste disposição legal correspondente para as decisões 
interlocutórias: ou seja, não há impedimento recursal expresso. Por outro lado, também não é 
possível dizer que há vedação tácita, vez que, se embargos de declaração encontram previsão 
no rol taxativo de recursos (art. 496, inc. IV, CPC vigente e art. 994, inc. IV do novo Código), e, se 
a decisão interlocutória é recorrível (porque apenas os despachos não são), logo, cabem embar-
gos de declaração contra este pronunciamento judicial.

O novo Código, encerrando a controvérsia acerca do cabimento de embargos de declaração 
em decisão interlocutória, dispõe expressamente no art. 1.022 que “cabem embargos de decla-
ração contra qualquer decisão judicial”, abarcando, além da sentença, a decisão judicial de natu-
reza decisória que não se enquadre no art. 203, §1º.

1.3 Da Sentença

Antes de se adentrar ao estudo jurídico de sentença, entende-se que, mais uma vez, uma 
parte substancial do estudo pode ser retirado da literalidade das coisas. Para Carvalho9, sen-
tença é “julgamento ou decisão final de um juízo ou tribunal; máxima, axioma, anexim, rifão, 

9 CARVALHO, José Mesquita de. Dicionário Prático da Língua Nacional. V. 03. 15ª ed. Editora Egéria S.A. São Paulo, 
1969, p. 1.045.
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provérbio; frase, oração; parecer, voto, conselho, opinião; protesto, juramento, palavra ou frase 
que encerra uma resolução inabalável”.

Veja que, com uma mescla oportuna dos significados, podemos obter que, sentença é o julga-
mento ou decisão final de um juízo ou tribunal, que encerra uma resolução inabalável.

Dando inicio à análise legal, reza o artigo 162, §1º do Código de Processo Civil vigente que 
sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269 deste 
diploma legal. Estes dois artigos, por sua vez, tratam da extinção sem e com resolução de méri-
to, respectivamente. 

Por outro lado, entende a doutrina que, além de ter o conteúdo dos artigos 267 e 269, a sen-
tença deve colocar fim ao processo ou encerrar a fase de conhecimento, no caso deste último 
artigo, como ensina Marinoni10.

Nas palavras de Marinoni11, “a sentença pode não encerrar o processo, porém colocar fim 
apenas à fase de conhecimento, mas nenhum ato que trate do mérito no interior da fase de co-
nhecimento pode ser admitido como sentença”.

Cássio Scarpinella Bueno12 leciona que sentença é:

ato do juiz que revela que não há mais qualquer atividade jurisdicional a ser desenvol-
vida naquele caso com vistas ao reconhecimento do direito, é dizer, com relação à sua 
declaração ou, quando menos, à constatação de que não há condições mínimas para que 
se dê aquele reconhecimento.

Para Arruda Alvim13, a sentença:

por sua vez, é o ato culminante da fase processual de conhecimento. Na sentença, o juiz, 
na qualidade de representante do Estado, dá, com base em fatos, na lei e no Direito, uma 
resposta imperativa ao pedido formulado pelo autor, bem como à resistência oposta a 
esse pedido, pelo réu, na defesa apresentada. Mesmo não havendo defesa, e tendo sido o 
réu revel, não fica liberado o Estado- juiz do dever de resolver a pretensão, o que é feito 
essencialmente pela sentença.

Contudo, em análise das disposições legais do Código vigente, criou-se um imbróglio dou-
trinário quanto ao texto do artigo 475-H desse mesmo diploma legal. Veja que da decisão de 
liquidação caberá agravo de instrumento, conforme a redação do artigo.

Cabe observar que a decisão a que se refere o artigo põe fim a uma fase processual, em razão 
do caráter sincrético do processo instituído pela lei 11.232/05. Desta forma, ainda que tenha con-
teúdo de sentença, já que coloca fim à fase, há determinação legal que retira a autoridade de sen-
tença desta decisão (ainda que esta seja, à primeira vista, sua natureza), passível, pois, de agravo.

Logo, à luz da legislação vigente, é possível conceituar sentença como sendo o pronuncia-
mento judicial pelo qual o juiz aplica ao caso uma das situações previstas nos artigos 267 e 269, 

10 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Curso de Processo Civil: processo de conhecimento. V. 02. 7ª 
ed. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2008, p. 410-411.
11 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz. Curso de Processo Civil: processo de conhecimento. V. 02. 7ª 
ed. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2008, p. 411.
12 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Procedimento Comum: ordinário e 
sumário. V. 02, t. 01. 1ª ed. Editora Saraiva. São Paulo, 2007, p.327.
13 MALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. 02. 12 ed. Revista dos Tribunais: 
São Paulo, 2008, p. 635.
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colocando fim à fase procedimental ou ao processo, à exceção do artigo 475-H, que, embora 
tenha conteúdo de sentença, não é tratado desta forma pela legislação.

Por outro lado, o novo Código de Processo Civil conceitua (também) a sentença como sendo o 
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase 
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (203, §1º NCPC).

Apenas do conceito legal já se extrai uma ideia importantíssima para a fixação do raciocínio: 
o conceito de sentença é taxativo, restrito. Só é sentença se tiver conteúdo dos artigos 485 e 487, 
colocar fim ao processo ou à determinada fase do procedimento comum, ou ainda, se extinguir 
a execução. Por outro lado, ausente qualquer desses “componentes”, não se subsumindo a estas 
hipóteses, estar-se-ia diante de decisão interlocutória, nos moldes do §2º. 

Conceituada a sentença nos moldes legais e doutrinários, cabe, ao momento, fazer uma 
análise perfunctória sobre os elementos essenciais da sentença, assim denominados pelo no-
vo Código de Processo Civil.

1.3.1 Dos elementos essenciais da sentença

O Código de Processo Civil vigente prevê, em seu art. 458, que são requisitos essenciais da 
sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. A essencialidade de tais requisitos se man-
tém no novo Código, que repete os termos do dispositivo vigente e acrescenta, em parágrafo, 
hipóteses de expressa nulidade do pronunciamento, o que se estende, inclusive, à decisão inter-
locutória e ao acórdão (art. 489 e parágrafos da Lei 13.105/15).

No relatório, conforme a própria disposição legal (seja a vigente ou a entrar em vigor), o juiz 
trará dados básicos que permitam perceber que ele tomou conhecimento dos atos processuais, 
bem como por quem foram praticados: identificam-se as partes, o caso, resumo do pedido e da 
contestação e o registro das principais ocorrências do processo (art.458, I, CPC vigente e 489, 
I, NCPC). Mas, veja que, mesmo sendo elemento da sentença, o relatório é dispensável quando 
houver previsão legal (artigo 38 da Lei 9.099/95, por exemplo), e as implicações de sua ausência 
serão tratadas em um segundo momento.

O destaque do momento, em verdade, vai para a fundamentação. Ponto para o princípio da 
congruência (correlação, adequação), pois,na fundamentação, o juiz “analisará as questões de 
fato e de direito” (art. 458, II, do Código vigente e 489, II, NCPC). E é de se observar que o verbo 
utilizado pelo legislador infraconstitucional não deixa duvidas: o juiz “analisará”. 

E por quê? Porque ainda assim tem quem não analise. Tanto que o artigo 489, §1º é nada 
mais, nada menos, que uma “taxativação da não-fundamentação judicial”. O legislador simples-
mente diz o que não é fundamentação. Analise-se, pois, o texto legal:

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, in-
firmar a conclusão adotada pelo julgador;
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V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fun-
damentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento.

A ideia de enunciar o que vem a não ser fundamentação, de forma taxativa, é extremamente 
oportuna. O afã legislativo de resolver uma situação incomoda à parte, ao defensor e até mesmo 
aos Tribunais, resultou na união de ideias que geravam projetos de fundamentações, mas que, 
em si, não exteriorizavam o dever-direito previsto no artigo 93, IX da Constituição Federal. 
Aplaudível. 

Veja que, não se considera fundamentada a decisão judicial que preencher uma das hipóteses 
legais. Trata-se, pois, de hipótese de nulidade expressa de decisão judicial, conforme interpreta-
ção constitucional do dispositivo (art. 93, IX da Constituição Federal), e por motivos evidentes.

A mera reprodução de texto (inciso I) não é, pois, fundamentação de decisão, e não merece 
ser chamado de elemento essencial da sentença, posto que não legitima o devido processo legal, 
constitucionalmente previsto (art. 5º, LIV da Constituição Federal). Ninguém debate, em juízo, 
para que o prestador jurisdicional diga que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo” (art.927, Código Civil). Se “o juiz conhece o direito”, cabe a ele apli-
cá-lo, não apenas mencionar o texto legal, já que isso poderia ser feito por qualquer um, sem 
necessidade de socorrer-se do Poder Judiciário (evidentemente, não se está tratando aqui das 
consequências da busca ao julgador).

E, nesta toada, andam os incisos II e III: se apenas indicar o texto a ser aplicado não é funda-
mentar, tampouco poderia ser considerada fundamentada a decisão em que o magistrado se ba-
seia em termos genéricos sem explicar, exatamente, por quais motivos estão “ausentes os pressu-
postos”ou, ainda, porque “pelo postulado da proporcionalidade”, julga (im)procedente o pedido. 

O inciso IV, por sua vez, impõe ao magistrado o dever de enfrentar, na sentença, todos os fun-
damentos que possam reforçar o acolhimento ou não do pedido formulado na inicial. Atualmen-
te, deve o magistrado superar todas as alegações para julgar improcedente, mas pode o julgador 
julgar procedente com base em apenas um dos fundamentos da inicial (art. 459, CPC vigente): 
logo, o que o novo Código faz é acrescentar ao julgador o dever de superar todas as alegações, 
seja pela improcedência ou não do pedido.

O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Câmara, disse que, 
“para quem sabe fundamentar decisão, esse artigo não vai mudar nada”, como noticiado por 
Gisele Souza14.

Por fim, há que se mencionar a perfeita harmonia existente entre os incisos V e VI: veja que, 
se por um lado, não pode o juiz deixar de seguir enunciado ou súmula sem justificar os motivos 
pelos quais se afasta da incidência daquela norma, por outro, não pode o julgador simplesmente 
aplicá-los sem justificar as razões de sua aplicação. 

Por exemplo: não vale dizer que se aplica ao caso a súmula vinculante nº13, sem explicar o 
motivo, e também não vale deixar de aplicar esta mesma súmula sem explicar o motivo. É har-
mônico, e traduz perfeitamente a celeridade processual buscada pelo novo Código.

14 SOUZA, Gisele. Advogado critica fundamentação no novo CPC e magistrado a defende. Consultor Jurídico, Rio de 
Janeiro, 12.mar.2015. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2015-mar-12/advogado-critica-fundamentacao-cpc-
magistrado-defende>. Acesso em: 27.abr.2015, s.p.
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Nesta análise breve que se faz neste momento, cabe mencionar, ainda, a inevitável e conclu-
dente presença do dispositivo na sentença, em que o juiz resolverá as questões principais que 
as partes lhe submeterem (artigo 489, III, NCPC). 

Não há como negar que o dispositivo é necessário. Isso é evidente e inerente à ideia de sen-
tença. É nele que o magistrado profere o comando que vinculará às partes com a formação da 
coisa julgada soberana, ou que permitirá que se ajuíze nova demanda em caso de não apreciação 
do mérito (art. 486, NCPC).

Ou seja, os três requisitos são necessários. Esta análise aqui realizada dará lugar a outro es-
tudo, agora de forma profunda, em que se destrincharão os elementos, os vícios que acometem 
as sentenças, bem como as consequências processuais que deles advém. 

1.3.2 Dos vícios da sentença: a classificação de Teresa Arruda Alvim Wambier

De início, menciona-se que o raciocínio que será apresentado adiante parte da classificação 
de Wambier15 justamente porque esta tem sido a adotada pelos manuais, e pela jurisprudência 
em geral.

Ademais, classificar torna o estudo mais prático, ainda que o conteúdo da classificação seja 
extremamente complexo, como é este em análise. Não se busca neste trabalho, de forma algu-
ma, apresentar outras nuances a este entendimento, pois a finalidade éa de verificar se, pela lo-
gica do novo Código de Processo Civil brasileiro, será possível a manutenção de tal classificação.

Em um primeiro momento, estruturou-se, de forma genérica, um estudo acerca dos três ele-
mentos essenciais da sentença, quais sejam o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Aqui, 
neste plano, estudar-se-á de forma aprofundada a classificação em relação a esses elementos.

1.3.2.1 Da sentença nula

A nulidade é um vício que contamina a sentença. Esta afirmação, por si só, já é hábil a im-
pactar a vida do aplicador do direito, para que dela se retire inúmeras consequências. Note-se 
que, em verdade, o natural, o normal das coisas é que não haja vício na sentença, ou ainda, em 
um plano geral, na prestação jurisdicional. Mas, é evidente que, até pela natureza humana dos 
envolvidos na relação jurídica, é possível que pequenas (ou grandes) e (im)perceptíveis máculas 
adentrem no seio processual ou sentencial. E é aí que reside o problema.

Este defeito pode estar no processo ou na sentença. Pode ser que todo o curso processual 
tenha ocorrido sem que sequer se notasse a presença daquele defeito, ou pode ser que todo o 
curso processual tenha se dado de forma válida, mas, quando do momento da prestação juris-
dicional por excelência, vale dizer, ao proferir a sentença, nasça um vício.  Quando o vício se 
configura no curso processual, mas até a sentença, chama-se de vício (ou nulidade, que aqui se 
trata como sinônimo) extrínseco; tendo sua origem na sentença, será vício intrínseco.

No que toca ao vício extrínseco, há que se imaginar que, inúmeras são as possibilidades que 
poderão gerá-lo, justamente pela concatenação de atos que é inerente ao procedimento. É ple-
namente possível que, alguém que não tenha capacidade seja parte, ou que, o juiz que presidiu 
a instrução não estivesse devidamente investido. Mas veja que, ambas as nulidades dadas como 

15 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007
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exemplo não podem ter sua existência prorrogada sob a alegação de que é necessário que haja a 
máxima eficácia processual. A razão de ser do reconhecimento da nulidade em sede de descons-
tituição de sentenças é justamente afastar a incidência de meras anulabilidades, que morrem 
com a formação da coisa julgada soberana16.

Assim, para uma melhor compreensão do tema, cuidou-se de exemplificar grupos de nulida-
des extrínsecas, que podem dar azo à rescisão sentencial. São eles: ausência dos pressupostos 
genéricos de admissibilidade do julgamento de mérito; ausência de citação; citação de pessoa 
falecida ou extinta; ausência de citação de litisconsorte necessário; ausência da advertência do 
art. 285 do CPC no mandado de citação; e, ausência de citação, impugnação e embargos à execu-
ção contra a Fazenda Pública.

No que toca à nulidade intrínseca, esta se verifica sempre que este pronunciamento judicial 
trouxer mácula, vale dizer, é dentro da sentença que há nulidade que adoecerá o pronunciamen-
to. Note-se aqui, que, se o curso processual não tiver sofrido qualquer mácula, com o preenchi-
mento dos elementos essenciais da sentença e sem a presença de nulidade, não haverá qualquer 
possibilidade de rescisão sentencial por vício, mas, eventualmente, apenas pela pura rescisão, 
nas hipóteses legalmente previstas.

Em que pese o fato de ter doutrina que serve de alicerce para o trabalho ter discorrido acer-
ca de outros nulidades processuais, estudar-se-ão, apenas, dois tipos de vícios que podem afetar 
a sentença: os que afetam a sua extensão, e os que afetam a sua fundamentação.

No que toca à extensão do vício intrínseco que causa nulidade da sentença, há que se rememo-
rar que, “tem de haver uma correlação entre o ‘objeto’ da ação e o ‘objeto’ da sentença. Esta regra 
é fruto do dúplice dever do juiz, de se pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só sobre o que for 
pedido”17. Aplica-se, pois, o princípio (que em verdade é uma regra) da correlação ou congruência: 
deve o juiz se manter adstrito ao pedido ao sentenciar, já que a sentença reflete o pedido.

Contudo, é possível que, em algumas situações, o julgador acabe por conceder à parte algo 
que não foi pleiteado, ou, ainda que tenha sido, além do que foi pleiteado. Pode ser, ainda, que 
o magistrado deixe de analisar algo que foi objeto de discussão na lide quando da sentença. 
Trata-se, pois, de sentença extra, ultra e citra (ou infra) petita, respectivamente. 

No que toca à sentença extra petita, em que o juiz decide fora do pedido, há que se mencionar 
que, o vício pode existir tanto pela concessão de algo que não foi pleiteado, quanto pela con-
cessão do que foi pleiteado, mas por outra fundamentação, que não a fixada na exordial. Logo, 
a sentença extra petita alcança o pedido e a fundamentação, que deve estar adstrita à causa de 
pedir. Nos dizeres de Marcus Vinicius Rios Gonçalves18:

não basta que o juiz se atenha àquilo que foi pedido, nos limites em que foi pedido, mas 
também aos fatos em que o pedido está embasado, e que constituem um dos elementos 
identificadores da ação. O réu se defende do pedido e dos fundamentos expostos na pe-
tição inicial. Por isso, o juiz, ao sentenciar, deve-se ater aos fundamentos expostos, sob 
pena de decidir ação distinta daquela que foi proposta.

16 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6ªed. Editora Revista dos Tribunais. São 
Paulo, 2007, p. 288.
17 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6ªed. Editora Revista dos Tribunais. São 
Paulo, 2007, p. 298.
18 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento (2ª parte) e 
procedimentos especiais. 10ed. Saraiva: São Paulo, 2014, p. 32.
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Mas, veja que, alterar a qualificação legal não é alterar a qualificação fática. Nas lições de 
Teresa Wambier19:

o juiz pode decidir a causa baseando-se em outro texto legal que não o invocado pela parte, 
mas não lhe é dado escolher, dos fatos provados, qual deve ser o fundamento de sua decisão, 
se o eleito for diferente daquele alegado pela parte, como fundamento de sua pretensão. 

Afinal, nahami factum, dabo tibi ius, porque iura novit curia: o texto legal a ser utilizado não é 
problema. Qualquer que seja o texto legal pode o juiz aplicá-lo, desde que o enquadre nos fatos nar-
rados. Só que ele não pode mudar os fatos para que eles se adequem ao direito, nem pode conceder 
outro direito que não o que pleiteado. Aqui, a prestação jurisdição acontece fora do provocado.

Quanto à sentença ultra petita, esta concede o que foi pleiteado e vai além do pedido. O juiz 
observa a causa de pedir e mantém-se adstrito a ela; identifica o pedido e o concede, mas, quan-
do da concessão, não se atem à exatidão do pleito, e dá algo além, que não foi objeto de discussão 
nos autos. É o típico caso em que se pleiteia reparação por danos materiais no importe de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), por exemplo, e o juiz concede a reparação, mas condena o réu ao 
pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Nula, pois.

De outra banda, há que se analisar com cautela a questão da sentença infra ou citra petita.
Note-se que, aqui, o juiz deixa de analisar algo que foi pedido, sendo que, aquele “algo” pode-

ria ser o único pedido, ou fazer parte de um conjunto de pedidos. Ocorre que, conceber a ideia 
de uma prestação jurisdicional defeituosa a ponto de não prestar a jurisdição, que é a função 
máxima do órgão julgador, é ofender, minimamente, direitos fundamentais constitucionalmen-
te previstos. O defeito aqui é extremamente grave, impróprio da atividade do Estado- juiz, e, 
justamente por isso, Teresa Wambier20 distancia a sentença citra petita de quando há apenas 
um pedido, e este não é analisado, para quando há mais de um pedido, e apenas um ou mais 
(enfim, há uma massa de pedidos) não são analisados. Para a autora:

se se consideram infra petitta os exemplos comumente citados pela doutrina, e que mais 
usualmente aparecem na jurisprudência, ou seja, aqueles em que a sentença, em verdade, 
se omite quanto a um pedido (havendo cumulação de ações, reconvenção, oposição etc.), 
não será caso de sentença nula, pois a cada uma delas se há de dar tratamento diverso: 
uma delas será imaculada; a outra, inexistente. 

Entretanto, quanto a uma sentença que realmente aprecie parte do pedido (por exemplo, se 
se pleiteia verba indenizatória de dez mil cruzeiros e o juiz concede seis, e só se aprecia estes 
seis, nem mencionando os outros quatro na sentença), aí sim, caso esta decisão se torne defi-
nitiva, tratar-se-á de decisão indubitavelmente nula, passível de rescisão, por infração a literal 
disposição de lei.

Ou seja, em se tratando de sentença em que não houve a análise de um único pedido, quando 
outros foram formulados, haverá uma cisão de sentenças (raciocínio que se completará quando 
da análise dos vícios sobre os elementos da sentença, a seguir), sendo uma perfeita e a outra ine-
xistente. Em havendo apenas um pedido e este não sendo analisado, haveria, pois, inexistência 
da sentença.

19 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, 
p. 299.
20 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, 
p. 309.
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Assim, há que se adentrar à segunda hipótese de nulidade intrínseca da sentença, que nada 
mais é que a ausência de (ao menos) um dos elementos essenciais.

No que toca à ausência de relatório, que, como foi tratado, é a parte da sentença em que se re-
sume o curso processual, Wambier21 entende que há nulidade neste pronunciamento, justamente 
porque o juiz deixou de manifestar inequivocamente que tomou conhecimento de todos os atos 
processuais, e, deixou, ainda, de mostrar à sociedade que a sua fundamentação não trará ape-
nas elementos jurídicos, mas terá também uma base fática gerada no processo, e alimentada no 
relatório. Isto, evidentemente, quando não for dispensada a sua elaboração por disposição legal. 

A fundamentação, por outro lado, é elemento mais que essencial: é o legitimador da decisão 
judicial, que não é dispensada em nenhuma hipótese legal, sob pena de incorrer em flagrante 
inconstitucionalidade (art. 93, IX da Constituição Federal), e, justamente por obediência a esta 
disposição, tem-se que, sentença sem fundamentação é nula.

Há quem lecione em sentido contrário, nos moldes da doutrina de Sérgio Nojiri22, que enten-
de que:

a decisão judicial proferida, mesmo contendo vícios de fundamentação, não pode ser 
considerada nula ou inexistente. Ao entrar no sistema jurídico, ela adquire status de va-
lidade, até e quando não surgir um determinado ato jurídico ou norma jurídica para 
expulsá-la. Considera-la nula ou inexistente representaria, no dizer de Kelsen, uma con-
tradição em termos.

Por outro lado, a ausência de dispositivo faz refletir a própria ausência do poder-dever do 
juiz de dizer o direito: se a função primeira do Poder Judiciário é apreciar a ameaça ou a exposi-
ção a perigo de um direito, quando provocado, ainda que tenha o julgador relatado e fundamen-
tado, não estará concluída a sua missão democrática, posto que terá deixado de dar o comando 
que vinculará as partes sob o manto da coisa julgada, que sequer se formará aqui: é o caso, pois, 
de inexistência da sentença, como leciona Gonçalves23. 

Na lição de Arruda Alvim24:

podemos dizer que a falta de qualquer dos elementos analisados, que denominamos, em 
conformidade com a lei, de essenciais, acarreta a nulidade do ato decisório, devendo ou-
tro ser proferido em substituição ao nulo, mercê de provimento de recurso interposto 
pelo interessado. Se a sentença de mérito tiver transitado em julgado, caberá ação resci-
sória (art. 485, V). 

Parece-nos, entretanto, que a falta absolutade “decisório” faz com que a sentença seja juridi-
camente inexistente, e não nula, o que implica não estar sujeita a possibilidade de sua vulneração 
ao prazo decadencial de dois anos da ação rescisória.

O que resta à análise é a diferenciação entre a cumulação de pedidos, em que não houve a 
apreciação de um ou mais pedidos, e a hipótese em que apenas um pedido foi formulado, e este 
não foi objeto de apreciação pelo julgador.

21 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, 
p. 310.
22 NOJIRI, Sérgio. O dever de fundamentar as decisões judiciais. 2 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2000, p.110.
23 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento (2ª parte) e 
procedimentos especiais. 10ed. Saraiva: São Paulo, 2014, p. 32.
24 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. 02. 12 ed. Revista dos Tribunais: 
São Paulo, 2008, p. 663.



53 Notas críticas acerca da crise sentencial: dos vícios da sentença à 
luz do novo código de processo civil.

Imagine-se uma situação em que, pleiteia-se a condenação do réu ao pagamento de danos 
materiais e morais e outra em que apenas é pleiteada a reparação dos danos materiais.

No primeiro caso, suponha que o magistrado, ao proferir a sentença, condene o réu ao paga-
mento dos danos materiais, e nada fale sobre os danos morais. No segundo, suponha que este 
mesmo magistrado relatou, fundamentou, mas não apresentou dispositivo. Ou seja, não disse se 
condena ou não o réu.

Veja que, no primeiro caso, ainda que de forma fragmentada, há um dispositivo na sentença: 
ele é incompleto, porque falta o pronunciamento do juiz quanto ao dano moral. Aqui, neste caso, 
é como se se tivesse ajuizado duas demandas: uma em que se pleiteia dano material, que restou 
analisado, e outra em que se pretende o recebimento de indenização por danos morais, que não 
foi objeto de apreciação. Ou seja, é como se a segunda demanda fragmentada da análise do pri-
meiro caso fosse aquela demanda que se utilizou como segundo exemplo.

Assim, materialmente, haveria uma única sentença. Mas, juridicamente, seriam duas deci-
sões judiciais distintas, cada qual passível de uma forma de ataque. É evidente que, em sede re-
cursal, deve o prejudicado alegar o vício na sentença, mas, no vício em si, pode-se verificar que, 
uma sentença (a que analisou o dano material) é perfeita, e plenamente possível de transitar em 
julgado, enquanto a outra (que não analisou o dano moral, dada a fragmentação da sentença) é 
viciada, porque falta nela o comando que vincula as partes: esta sentença é, portanto, inexisten-
te.Da mesma forma conclui-se que, em havendo apenas um pedido, e este não sendo objeto de 
apreciação, será também inexistente a sentença.

Veja que, Marcus Vinicius Rios Gonçalves25 concorda com a ideia de cisão da sentença, mas 
discorda quanto ao mecanismo jurídico hábil ao ataque: para o autor, a melhor solução será a 
propositura de outra ação, em que haverá nova formulação daquele pedido não apreciado. Con-
tudo, conforme o mencionado autor, “a jurisprudência inclina-se por considerar uma a sentença, 
de sorte que a falta de apreciação de um dos pedidos a torna nula, ensejando ação rescisória”26.

1.3.2.2 Da sentença inexistente

A ideia de nulidade na sentença é grave. Conceber a ideia de inexistir sentença é mais grave ainda.
Veja que, sendo a sentença o pronunciamento judicial por excelência, bom fruto do devido 

processo legal, do contraditório, da ampla defesa, iniciados pelo acesso à justiça, não é razoável 
que se permita que, num sistema democrático, possam existir vícios que maculem a sentença 
de tal forma.

O “não existir” de uma sentença é, evidentemente, no plano jurídico. Porque, faticamente, 
alguém, se pronunciou sobre algo, impondo a outrem alguma obrigação, declarando a existência 
de alguma relação. Enfim, alguém se manifestou sobre um fato. Mas, por certo, isto não quer 
dizer que se trate de sentença.

E veja que, ainda que se trate de sentença, não se pode confundir a inexistência da sentença 
com a inexistência de efeitos da sentença: ainda que inexistente, a sentença produz efeitos até 
que uma autoridade competente venha a dizer que ela não é apta à produção de tais efeitos. Ou 

25 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento (2ª parte) e 
procedimentos especiais. 10ªed. Editora Saraiva. São Paulo, 2014, p. 33.
26 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento (2ª parte) 
e procedimentos especiais. 10 ed. Saraiva: São Paulo, 2014, p. 33.
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seja, a inexistência jurídica da sentença não afasta a eficácia dela e isso não significa, de forma 
alguma, que o vício tenha se convalescido.

Veja: o que torna a sentença inexistente é um vício que não convalesce, pois, se convalesces-
se, torná-la-ia nula, não inexistente. Assim, mesmo a sentença inexistente produz efeitos, ainda 
que não forme coisa julgada, que é apenas uma das qualidades a que se sujeitará a sentença, 
oportunamente. Ensina Liebman27que se deve: precisar em que consiste a eficácia da sentença 
independentemente da autoridade da coisa julgada, e explicar assim, também e especialmente, 
como e em que sentido produz a sentença efeitos fora dos limites da coisa julgada e precisamen-
te em relação a terceiros.

Ou seja: continua a ser inexistente, até que alguém o declare; mas produz efeitos, até que 
alguém a declare inexistente.

Assim, no intuito de aclarar eventuais zonas cinzentas no que toca à sentença inexistente, 
Teresa Wambier também catalogou alguns vícios que podem gerar a inexistência do ato proces-
sual. E, aqui, frisa-se que, a inexistência pode se vincular ao processo ou à sentença: vale dizer, 
podem haver vícios intrínsecos e extrínsecos na inexistência. 

A fim de sistematizar o estudo a que se propôs este trabalho, tratar-se-á de determinada 
linha de classificação, que atinge os pressupostos processuais de existência e a ausência de dis-
positivo, em correlação com a sentença citra petita.

Considerando que dos dois últimos fez-se analise quando do estudo das nulidades, repisam-
-se aqui as afirmações ali feitas, e, por conseguinte, seguir-se-á na análise dos pressupostos 
processuais de existência e das condições da ação. 

Fazer uso desses elementos para fins classificatórios é, no mínimo, ousado. Principalmente 
porque, ainda não se chegou a um consenso acerca de quais são, realmente, as condições da 
ação, por exemplo.

E, justamente aí, nessa transição, entra uma das questões a serem enfrentadas pela classifi-
cação aqui adotada.

Veja que, para Wambier28, “as condições da ação, se efetivamente faltantes, dão origem a 
ação, a processo e a sentença inexistente”. Admitindo-se então que o CPC vigente adotou a Teo-
ria Eclética quanto ao direito de ação, em que a resolução do mérito fica condicionada à subsun-
ção aos requisitos legais (legitimidade ad causam, interesse de agir e possibilidade jurídica do 
pedido), mas que, não é a finalidade deste trabalho a análise das condições em si, mas apenas 
das consequências geradas por sua ausência, tratar-se-á, por conseguinte, da condição ‘proble-
mática’: a possibilidade jurídica do pedido.

Há um consensoquanto à legitimidade e interesse de agir, principalmente porque existem 
disposições legais que as consagram como condições da ação (art. 3º, CPC e art.17, NCPC). Mas, 
a possibilidade jurídica do pedido é a (não) condição que mais causa discórdia nos posiciona-
mentos dos juristas brasileiros. 

Contudo, o novo Código trouxe uma das principais, substanciais modificações na admissi-
bilidade da resolução de mérito: não há, nem uma única vez, a menção à ‘possibilidade jurídica’ 
no NCPC. 

27 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença e outros Escritos sobre a Coisa Julgada. Atualização de 
Ada Pellegrini Grinover. Tradução de Alfredo Buzaid e Bienvindo Aires, e de Ada Pellegrini Grinover nos textos posteriores 
à 1945. 4ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006, p. 131.
28 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, 
p. 244.
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E até o CPC vigente, mesmo adotando a Teoria Eclética, é meio indeciso quanto a quais con-
dições realmente são condições: enquanto no artigo 3º se verifica que, para propor ou contestar 
ação é necessário ter interesse e legitimidade, extingue-se o feito sem resolução de mérito se 
ausente a possiblidade jurídica do pedido, que, aqui, é posicionada ao lado da legitimidade e do 
interesse (art. 267, VI). Ainda: a possibilidade parece ser tão amada pelo Código, que é até causa 
de inépcia da inicial (art. 295, parágrafo único, inciso III).

Para Didier Jr.29, “a referência à possibilidade jurídica do pedido como condição da ação (art. 
267, VI) deverá ser considerada como equívoco semelhante àquele que já se constatou sobre a ex-
tinção do processo por indeferimento da petição inicial em razão da decadência/ prescrição [...]”.

Ou seja, para todos os efeitos, a possiblidade jurídica do pedido não deve ser (e, evidente-
mente, não será) considerada condição da ação. E disso decorre a principal consequência para o 
estudo a que se propôs este trabalho: se faltar condição da ação, a sentença é inexistente. Para 
aqueles que aceitam a (im)possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, a sua ausên-
cia também geraria a inexistência da sentença.

Mas o novo CPC não quis deixar dúvidas: não é condição da ação e ponto. Consequentemen-
te, a sentença não é mais inexistente, mas plenamente válida.Logo, a possibilidade jurídica do 
pedido é matéria a ser analisada em mérito, não como requisito de admissibilidade da resolução 
de mérito.

Resumindo: a ausência das condições da ação é causa de inexistência da sentença, salvo a 
(im)possibilidade jurídica do pedido, que, com o novo Código, deixará de ser (para aqueles que 
assim a consideram) condição da ação.

E os pressupostos processuais de existência? Rememorando que, sendo de ordem subjetiva 
(órgão investido de jurisdição e autor, com capacidade jurídica) e objetiva (existência de deman-
da), conforme leciona Didier Jr.30, sua ausência também gera inexistência da sentença.

Assim, conclui-se que, a ausência dos pressupostos processuais de existência acarreta na 
inexistência da sentença. E, como inexistente, não pode ser passível de rescisão, já que só se 
rescinde (quebra, destrói) o que existe. Qual a solução jurídica adequada, apta ao ataque da sen-
tença inexistente? A propositura de ação declaratória de inexistência (WAMBIER, 2007, p. 498). 

A partir dela, ou melhor, da sentença proferida nestes autos, é que será possível reconhecer 
como inexistente a sentença maculada, que estava produzindo efeitos no plano fático e jurídico, 
como já foi dito. Como toda sentença declaratória, seu efeito ‘ex tunc’ alcançará a sentença vicia-
da, que deixará de produzir efeitos.  

CONCLUSÃO:

Após o estudo do tema colocado em debate, é inevitável a conclusão de que, não é natural que 
haja um vício na sentença.

Como o ato reflexo da democracia que é, a sentença deve (ria) traduzir um olhar jurídico e 
social sobre uma crise fática e jurídica. Não deve ser uma mera reprodução concatenada de be-
las palavras ou brocardos que em nada esclarecem à parte se há direito a ser ou não. Não deve 

29 JUNIOR, FredieDidier. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. 1ed. 
Saraiva: São Paulo, 2005, p. 227.
30 JUNIOR, FredieDidier. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. 1 ed. 
Saraiva: São Paulo, 2005, p.110.
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ser uma lauda repleta de um ‘copia e cola’ que não traduz os princípios constitucionais inerentes 
à atividade jurisdicional.

Há uma crise sentencial que deve ser solucionada. E existem mecanismos que tentam reparar 
a crise sentencial, que, pela ótica do novo Código de Processo Civil, evidencia a situação em que 
se encontram os pronunciamentos judiciais brasileiros, padecedores da atenção do legislador.

Assim, o conclui-se que, a única alteração a ser feita quanto à classificação adotada neste 
trabalho, de Teresa Arruda Alvim Wambier, atinge a ausência das condições da ação como vício 
que causa a inexistência da sentença, e, apenas quanto à possibilidade jurídica do pedido, que 
deixa de ser (oficialmente) condição da ação legalmente reconhecida, com a entrada em vigor do 
novo Código de Processo Civil. Logo, não o sendo, não pode causar a inexistência da sentença, 
devendo o juiz analisá-la quando da resolução do mérito.

No mais, entende-se que deve haver permanência dos termos classificatórios, contidos na 
classificação adotada para fins de estruturação deste artigo, mantendo-se, assim, a relação entre 
sentença nula e ausência de relatório e fundamentação, bem como com a presença de vícios de 
extensão (sentenças extra e ultra petita, apenas), e a relação entre a sentença inexistente e a au-
sência de dispositivo e sentença citra (ou infra) petita, bem como com relação aos pressupostos 
de existência e às condições da ação, à exceção, repisa-se, da possibilidade jurídica do pedido.
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ASPECTOS GERAIS

A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015, revogando o Código anterior (de 1973), traz, de um lado, a esperança da solução ou de 
uma melhor otimização do Direito, da Justiça, fazendo frente a um colossal número de proces-
sos em andamento no Brasil (105 milhões em 2015), todavia, de outro lado, traz o receio em 
relação às mudanças e aos institutos adotados no novel Codex.

É nesse quadro que nos propomos a enfrentar o desafiador artigo cujo título, por si só, já 
deixa a todos perplexos.

Assim, diante da vigência do novo CPC, incursionaremos no tema para deixar ao leitor refle-
xões sobre a questão e o nosso posicionamento acerca do assunto, tão caro ao Direito Proces-
sual Civil brasileiro.
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1 Problematização

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em 18/03/2016, e diante de tantas inovações e ins-
titutos que foram abolidos, há de se perguntar se a livre convicção motivada do Juiz também 
desapareceu.

A questão ora problematizada tem em conta que o novo CPC não reproduz a norma do artigo 
131 do revogado CPC que rezava:

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias cons-
tantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, 
os motivos que lhe formaram o convencimento. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º. 
10.1973)

A matéria é de alta relevância, pois se trata da liberdade do Juiz de extrair as suas convic-
ções pelo exame das provas para poder bem decidir.

Dentre as várias inovações trazidas, ao cuidar da matéria aqui discutida, o novo CPC adotou 
os institutos da preponderância dos precedentes e do incidente de resolução de demandas 
repetitivas (art. 927), causando a impressão de que fora abolido o sedimentado instituto do 
livre convencimento motivado do juiz.

Entendendo que houve abolição do livre convencimento do Juiz no novo CPC, LENIO LUIZ 
STRECK1 assim se posiciona:

Por emenda supressiva do relator Paulo Teixeira, atendendo à minha sugestão e con-
tando com a aquiescência de Fredie Didier, Dierle Nunes e Luis Henrique Volpe, todas as 
referências de que o juiz-teria o poder-de-livre-convencimento foram colocadas em um 
exílio epistêmico. Isto é: foram retiradas do ordenamento processual. Neste ponto, viva 
o Novo Código de Processo Civil! (...)

Falando do exílio epistêmico do LC

Todos sabem de minha luta cotidiana contra o poder discricionário e seus genéricos, co-
mo o livre convencimento (motivado ou não) e a livre apreciação da prova (os processua-
listas penais da cepa já há tempo me dão razão — certo, Jacinto? Certo, Aury?). Denuncio 
isso há décadas. Na versão original do Novo Código de Processo Civil lá estava encravado 
o LCM (livre convencimento motivado). Dizia eu, então, que de nada adianta exigir do 
juiz que enfrente todos os argumentos deduzidos na ação (artigo 389) se, por exemplo, 
ele tiver a liberdade de invocar a “jurisprudência do Supremo” que afirma que o juiz não 
está obrigado a enfrentar todas as questões arguidas pelas partes. Dar-se-ia com uma 
mão e se tiraria com a outra... Pois bem. Depois de muita discussão, o relator do Proje-
to, deputado Paulo Teixeira, aceitou minha sugestão de retirada do livre convencimento 
motivado. Considero isso uma conquista hermenêutica sem precedentes no campo da 
teoria do direito de terrae brasilis. Portanto, todas as expressões que tratavam do livre 
convencimento foram expungidas do Novo Código de Processo Civil. O livre convenci-
mento passou a ser um apátrida gnosiológico. O relator Paulo Teixeira entendeu muito 
bem o problema. A nossa pergunta pelo processo jurisdicional democrático começa a 
ser respondida da seguinte forma: o processo deve ser pautado por direitos e suas dis-
posições têm o sentido de limite, de controle. O processo deve servir como mecanismo 
de controle da produção das decisões judiciais. E por quê? Pelo menos por duas razões: a 
uma, porque, como cidadão, tenho direitos, e, se eu os tenho, eles me devem ser garantidos 

1 STRECK, Lenio Luiz. Dilema de dois juízes diante do fim do Livre Convencimento do Novo Código de Processo Civil, 
capturado em 24.12.15 no endereço eletrônico: http://www.conjur.com.br/2015-mar-19/senso-incomum-dilema-dois-
juizes-diante-fim-livre-convencimento-ncpc
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pelo tribunal, por meio de um processo; a duas, porque, sendo o processo uma questão 
de democracia, eu devo com ele poder participar da construção das decisões que me 
atingirão diretamente. Some-se a isso a outra emenda de minha autoria: a da exigência 
de que todas as decisões estejam revestidas de coerência e integridade. Ao fazermos 
uma análise mais detida do Novo Código de Processo Civil, é possível perceber que as ba-
ses fundantes do Projeto, antes alicerçadas no vetusto — e autoritário — modelo social 
protagonista podem estar se alterando. Tenho convicção de que um dos pontos centrais 
a favor do Novo Código de Processo Civil é o abandono do livre convencimento. Sim-
bolicamente isso representa o desejo de mudar. Da perspectiva normativa do princípio 
que exige a fundamentação das decisões, o juiz não tem a opção para se convencer por 
qualquer motivo, uma espécie de discricionariedade em sentido fraco que seja; ele deve 
explicitar com base em que razões, que devem ser intersubjetivamente sustentáveis, ele 
decidiu desta e não daquela maneira, conforme bem diz Marcelo Cattoni.

Numa palavra: o que clamam os advogados de todo o Brasil?

Alvíssaras, portanto. Se alguém me perguntar por que lutei tanto contra o livre con-
vencimento, respondo com as vozes de milhares de advogados, que são surpreendi-
dos diariamente com os “livres convencimentos”, “livres apreciações” e “julgamentos 
conforme as consciências”. Peço que a comunidade jurídica me apoie e me acompanhe 
nessa cruzada. Não quero nada mais do que os juízes julguem de acordo com o direito 
(em várias colunas expliquei o conceito). Tenho pânico quando abro livros ou vejo em 
acórdãos coisas como: entre a lei e minha consciência, fico com a minha consciência. 
Ora, uma democracia se faz aplicando o direito e não a convicção pessoal de um con-
junto de juízes ou tribunais. Lamento informar isso para quem entender o contrário. 
Não vejam isso como implicância minha. Compreendem, agora, porque era necessário 
mandar para o exílio epistêmico o livre convencimento motivado? Compreendem o 
porquê de minha luta? Compreendem o porquê de meu pânico em face ao protagonis-
mo? Se ainda têm dúvidas de minha intenção, perguntem aos advogados. Eles sofrem 
na carne tudo isso cotidianamente. Numa palavra: não há uma fórmula mágica para 
construir um Judiciário democrático. Não há, repito, pensamento mágico. Há, sim, mui-
ta luta. Que está só iniciando.

A discussão envolve a sedimentação na decisão judicial pela uniformidade, da esta-
bilidade e da previsibilidade, vez que, como sabido, o que se busca é um padrão de decisão 
judicial, sem a oscilação tão visível e concreta que existe hoje dentre os Juízes, pois se uma 
mesma causa, hipoteticamente, for submetida a Juízes diferentes, ter-se-á a possibilidade de 
decisões distintas.

Sobreleva-se no plano constitucional duas normas imprescindíveis a serem inicialmente 
aqui colacionadas para a compreensão de maior dimensão da questão problematizada: a) a in-
dependência judicial consubstanciada com a norma do artigo 2º c.c. art. 95 da CF; b) dever 
de fundamentação na decisão judicial (art. 93, IX, da CF). Pela primeira norma, o juiz, livre 
de qualquer imposição externa ou interna ao Judiciário, deve decidir pelas suas próprias 
convicções. Pela segunda norma, o juiz, ao decidir, deve explicitar as razões, o raciocínio 
do porque decidiu de tal forma.

 Novamente, a ponderação crítica de LENIO LUIZ STRECK insurge-se contra o que chama 
de julgamento “conforme a consciência”. Ao se referir ao sistema de precedentes no Brasil, 
critica a ampla independência do juiz no momento do julgamento. Nessa esteira, diferencia 
decisão de escolha, explicando que a decisão jurídica “não pode ser entendida como um ato em 
que o juiz, diante de várias possibilidades possíveis para a solução de um caso concreto, escolhe 
aquela que lhe parece mais adequada. Decidir não é sinônimo de escolher”. A escolha é um ato 
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de opção que se desenvolve sempre que se está diante de duas ou mais possibilidades, sem que 
isso comprometa algo maior do que o simples ato presentificado em uma dada circunstância.2

A posição do mencionado autor inclina-se, inequivocamente, contra o livre convencimento 
do juiz, todavia, dessa posição discordamos como discorreremos no presente trabalho.

1.1 Significado do livre convencimento

O princípio do livre convencimento (ou da livre convicção), como leciona JOSÉ FREDERI-
CO MARQUES, “situa-se entre o sistema da certeza legal e o sistema do julgamento secundum 
conscientiam. Neste último pode o juiz decidir com a prova dos autos, sem a prova dos autos e 
contra a prova dos autos: é a chamada convicção íntima em que ‘a verdade jurídica reside por in-
teiro na consciência do juiz’, que julga os fatos segundo sua impressão pessoal, sem necessidade 
de motivar sua convicção. Pelo princípio da certeza legal, ao contrário, os elementos probatórios 
têm valor inalterado e prefixado, que o juiz aplica quase que mecanicamente. Já o livre conven-
cimento leva o juiz a pesar o valor das provas segundo o que lhe pareça mais acertado, dentro, 
porém, de motivação lógica que ele deve expor na decisão.”3

No sistema da livre convicção, também chamado de persuasão racional, o Juiz está vinculado 
à prova (quod non est in actis non est in mundo), todavia, a apreciação da prova não é pré-fixada, 
mas aquelas devem ser avaliadas segundo o critério da crítica sã e racional.4

Nessa linha, aliás, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu: “3. Vige em nosso sistema 
o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao 
Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constantes dos autos, desde que 
o faça motivadamente, com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabi-
lidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifa-
das, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de 
prova.” (STF – 1ª T. – RHC 91691/SP – Rel. Min. Menezes Direito – J. 19.02.08).

Consoante leciona ALÍPIO SILVEIRA, citado por JOSÉ FREDERICO MARQUES5, “as regras 
da sã crítica ‘são antes de tudo, as regras do correto entendimento humano. Nelas intervêm as 
regras de lógica, com as regras de experiência do juiz’. E ainda esclarece: ‘O juiz que deve decidir 
com relação à sã crítica, não tem a liberdade de raciocinar discricionariamente, arbitrariamen-
te’. O livre convencimento deve conjugar a lógica e a experiência, sem excessivas ‘abstrações de 
ordem intelectual’, mas observando sempre os preceitos e métodos que tendem ‘a assegurar 
o mais acertado e eficaz raciocínio’. É que, como assinala agudamente FLORIAN, o ‘método do 
livre convencimento não pode importar em anarquia na apreciação das provas”.

O livre convencimento é hoje o sistema consagrado pela doutrina processual, tanto no Di-
reito Processual Penal como no Processo Civil, todavia, como adverte GIOVANNI LEONE, “se o 
livre convencimento constitui uma conquista da ciência processual, por outro lado se 
apresenta como perigoso porque pode transformar-se em arbítrio.”6

Entende-se, pois, como livre convencimento a influência da verdade tirada pelo Juiz da 
prova dos autos, a qual alcança o espírito do julgador por meio de seus próprios sentidos. É o 

2 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – Decido conforme minha consciência?. 4ª ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2013. p. 107.
3 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Campinas: Bookseller , 1997, Vol. II, p. 275.
4 MARQUES, José Frederico. Op. cit. ib idem.
5 MARQUES, José Frederico. Op. cit. pp. 275/276.
6 Apud MARQUES, José Frederico. Op. cit. p. 277.
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que REGIS DE OLIVEIRA sustenta como a atividade, a partir da qual o julgador forma sua con-
vicção, ‘se exaure sob o pano íntimo e imperscrutável da mera subjetividade’ (Nobili, Massimo 
Apud Mata-Mouros, Maria de Fátima, ‘A Fundamentação da Decisão como Discurso Legitimador 
do Poder Judicial’, Comunicação ao Congresso da Justiça em Dezembro de 2003).7

O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou: “1. A preferência do julgador por esta ou 
por aquela prova inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado, não cabendo compe-
lir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras preten-
didas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos 
fatos.” (STF – 1ª T. – RE 656820 ED/RJ – Rel. Min. Luiz Fux – J. 06.12.11).

E interessante é a orientação da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal sobre 
o livre convencimento do Juiz:

“Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho 
de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos 
legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. 
Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a sufi-
ciente garantia do direito das partes e do interesse social.”

Ipso facto, a questão tratada no Código de Processo Penal Comum (CPP Comum)8 e no 
Código de Processo Penal Militar (art. 297)9 tem, assim, inteira aplicação no Código de Pro-
cesso Civil, pois o Juiz, além de liberdade de apreciação das provas, tem poderes instrutórios 
para a produção de provas. Nessa linha, já decidiu o STF: “1. A preclusão é instituto processual 
que importa em sanção à parte, não alcançando o magistrado que, em qualquer estágio 
do procedimento, de ofício, pode ordenar a realização das provas que entender impres-
cindíveis à formação de sua convicção. 2. Código de Processo Civil, artigo 130. Aplicação 
do princípio do livre convencimento do juiz, a quem cabe a direção do processo, deter-
minando, inclusive, as diligências necessárias à solução da lide. Instrução probatória. 
Preclusão pro judicato. Inexistência. Agravo regimental não provido.” (STF – Pleno – AR 1538 
AgRg/MG – Rel. Min. Maurício Corrêa – J. 04.10.01)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

STF: “Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persua-
são racional, segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os 
elementos de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que 
se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa 
operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo 
o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de 
prova”. (STF, 1ª T., RH 91691/SP, Rel.Min. Menezes Direito, J.19/02/2008).

STJ: “A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a 
lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual”. 
(STJ, 1ª T., REsp 908239/MT, Rel. Min. Denise Arruda, J. 21/08/2007).

7 OLIVEIRA, Regis de. Voto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 1.705/07, de 06.05.08.
8 CPP, art. 155: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as 
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).                                                    
9 CPPM, art. 297: “O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração 
de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância”. 
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STJ: “O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, a teor 
do que dispõe o art. 131 do Código de Processo Civil, revela que ao magistrado cabe 
apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos”. 
(STJ, 1ª T., AgRg no REsp 910568/DF, relator Ministro Luiz Fux, J. 12/02/2008).

De relevância se registrar que o livre convencimento, como se disse, está vinculado à 
prova dos autos e deve ser motivado na sentença, o que permite um rigoroso controle do 
julgador porque o ordenamento jurídico não deixa, pois, um cheque em branco para o juiz na sua 
liberdade de decidir. Assim, também entende o STF: “6. O artigo 93 da CF não resta violado por-
quanto o juiz não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame conforme o pleiteado pelas 
partes, podendo fazê-lo conforme o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, ju-
risprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso (iura 
novit curia)” (STF – 1ª T. – AI 794759 AgR/SC – Rel. Min. Luiz Fux – J. 13.04.11) e “IV – Ao juiz, 
na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu conven-
cimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença 
encontra-se harmonizada do conjunto probatório coligido aos autos.” (STF – 1ª T. – RE 665333 
AgR/DF – Rel. Min. Luiz Fux – J. 20.03.12).

O dever do Juiz de motivar sua decisão advém expressamente da Constituição Federal 
(art. 93, IX) como do próprio novo CPC, sob pena de nulidade (arts. 11 e 489).

E, em relação ao artigo 489 do novo CPC, o seu § 1º estabelece, de forma inovadora, quando 
a decisão judicial não estará fundamentada:

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, in-
firmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fun-
damentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento.

Não há, assim, qualquer dúvida, que o ofício do Juiz no livre convencimento está umbi-
licalmente ligado ao dever de motivação. Nesse sentido, a lição de ANTÔNIO CLÁUDIO DA 
COSTA MACHADO10 ao comentar o artigo 131 do revogado CPC:

É a consagração do princípio do livre convencimento ou persuasão racional (que se con-
trapõe radicalmente aos sistemas da prova legal e do juízo pela consciência). Decorre do 
princípio um grande poder e um grande dever. O poder concernente à liberdade de que 
dispõe o juiz para valorar a prova já que não existe valoração legal prévia nem hierárqui-
ca entre elas, o que é próprio do sistema da prova legal; o dever diz respeito à inafastável 
necessidade de o magistrado fundamentar sua decisão, ou seja, expressar claramente o 

10 COSTA MACHADO. Antônio Cláudio da.  Código de Processo Civil – Interpretado e Anotado, Barueri/SP: Manole, 
2011, p. 434.
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porquê do seu convencimento (no sistema do juízo pela consciência nada se exige nesse 
sentido do julgador).

1.2 Antecedentes históricos do livre convencimento

O princípio do livre convencimento do Juiz, como leciona REGIS DE OLIVEIRA, surgiu no Sé-
culo XVI e consolidou-se na Revolução Francesa, no entanto somente a partir do Século XVIII é 
que o sistema da prova legal foi substituído pelo sistema da livre convicção, onde o juiz é livre 
para apreciar as provas produzidas. No campo das ideias pode-se dizer que a livre convicção re-
fletia o empirismo de Locke pela necessidade de produção de provas, contrapondo-se, assim, ao 
racionalismo cartesiano da prova legal. O Código Napoleônico de processo civil acolheu impli-
citamente este princípio, mas é sobretudo com os estatutos processuais da Alemanha e Áustria 
que o juiz se libertou completamente das fórmulas numéricas.11

Até a Revolução Francesa, predominava o sistema da íntima convicção do julgador e este não 
estava atrelado à lei e nem às provas, como leciona RICARDO ARRONE12 sobre a figura do juiz 
à época, por meio do pensamento de Montesquieu: 

[...] chegou a denominar o juiz de um ente inanimado, mero repetidor da lei, pois o povo 
temia a possibilidade de um magistrado não atrelado à lei, como no sistema anterior, de-
vido às marcas que ficaram na sociedade, com as atitudes protecionistas destes julgado-
res que, inconsequentemente, sentenciavam em prol dos interesses que lhes favoreciam 
ou a que eram ligados.

Desde a Antiguidade, marcaram evolução na história do Direito pelo menos três grandes sis-
temas de avaliação da prova pelo juiz: a) o sistema da prova legal (tarifada); b) o sistema da livre 
convicção (íntima convicção) e c) o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racio-
nal, este último vigente no Brasil. Nesse sentido, é a lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO13:

Em tempos remotos, essas regras gerais de valoração da prova tiveram muito peso no 
processo civil, sendo fruto da superstição dos povos e, em alguma medida, da experiên-
cia do legislador. Foram de fundo supersticioso ou místico as ordálias ou juízos de Deus, 
vigorantes especialmente entre os antigos germânicos. Contava-se com a resposta divi-
na, realizavam-se provas de destreza ou de força (duelos, prova per pugnam) e pratica-
va-se o juramento, na crença, sincera ou não, de que esses fossem caminhos legítimos e 
confiáveis para a descoberta da verdade. A prova do fogo, a leitura do vôo dos pássaros 
ou o exame das vísceras de animais eram expedientes que revelariam os desígnios da 
divindade em favor de uma ou de outra parte do litígio. Segundo jocosamente se relata, a 
mulher acusada de bruxaria pelos Tribunais da Inquisição seria lançada a um poço com 
uma pesada pedra atada ao pescoço. Se se salvasse, isso seria prova de suas relações 
com o Demônio e ela iria para a fogueira. Se fosse ao fundo e morresse por afogamento, 
é porque seria inocente.

11 OLIVEIRA. Regis de. Op. Cit., ib idem. 
12 ARRONE, Ricardo. O Princípio do Livre Convencimento do Juiz. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1ª ed., 
1996, p. 20.
13 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 3, p. 75.
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2 Desenvolvimento

A análise da questão problematizada, a nosso sentir, deve ocorrer de uma maneira sis-
temática, de forma que o simples fato de não se renovar a norma do antigo CPC (art. 131), 
anteriormente explicitado, não nos permite concluir que o livre convencimento do juiz foi 
abolido do novo CPC.

Essa assertiva é de ordem lógica, teleológica, legal e constitucional. 

2.1 Aspecto lógico

De ordem lógica, pois os conflitos entre as pessoas levados ao Judiciário, no âmbito cível 
serão equacionados, após o due process of law, após superação do processo onde neste serão 
produzidas as provas pelas partes e que darão suporte para a solução da lide, com o julga-
mento. Assim, existe todo um iter procedimental para ser vencido entre o fato discutido leva-
do ao Judiciário, e a decisão pondo fim àquela discussão. Nada mudou no atual CPC em relação 
a essa realidade. Daí, extrairmos uma primeira conclusão no sentido de que, não obstante a su-
pressão da redação legal  no CPC anterior, o instituto do livre convencimento do juiz permanece 
hospedado no novo CPC, pois, o juiz, como se viu, irá decidir de forma vinculada à prova que 
– sendo controversa – o levará a, de forma lógica, escolher a melhor prova, calcada na verdade, 
para sua decisão.

Nesses termos, a dicção do art. 369 do novo CPC que estabelece que a prova irá determinar 
a convicção do juiz, in verbis:

Art. 369.  As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os mo-
ralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos 
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Aqui, há de se fazer uma reflexão: ora, se o autor buscando uma decisão constitutiva alega 
uma assertiva, produzindo prova nesse sentido, e o réu, discordando do direito pleiteado, pro-
duz prova em contrário, ambos tentando influenciar o Juiz na busca da verdade objetiva e, o 
Juiz, se convence da alegação e das razões de uma das partes, esse exercício já evidencia a ine-
quívoca existência do sistema do livre convencimento do Juiz para decidir perante o novo CPC.

2.2 Aspecto teleológico

No plano teleológico, durante toda a instrução cível, o Juiz irá determinar de ofício, ou de-
ferir a produção de prova requerida, que ele entenda útil ao deslinde da causa (art. 370 do novo 
CPC) e irá indeferir a prova que, ao contrário, não seja necessária para equacionar a discussão 
jurídica (parágrafo único do art. 370 do novo CPC), o que inegavelmente traduz, de forma prag-
mática, que o Juiz não perdeu a sua livre convicção para bem decidir a causa.

Assim, o deferimento ou o indeferimento da prova é um exercício que implica a provoca-
ção da convicção do juiz, selecionando a prova útil da prova inútil. Logo, esse é outro exemplo 
que demonstra que continua em vigor o princípio do livre convencimento. Aliás, nessa linha, 
já assentou o STF: “1. É lícito ao juiz indeferir as provas consideradas desnecessárias ou 
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inconvenientes. Todavia, uma vez adstrito ao princípio do livre convencimento motivado, 
o julgador deve fundamentar, de maneira objetiva, a decisão que indeferiu a produção da prova 
requerida. Foi o que ocorreu no caso sob exame. 2. Writ denegado.” (STF – HC – 102759/SR – Rel. 
Min. Ellen Gracie – J. 29.03.11). 

Verdade é que no atual CPC baniu-se, do texto legal, a expressão “livremente” na apreciação 
da prova: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” (art. 371), o que, 
se de um lado serve de argumento para sustentar a tese de que o novo Codex aboliu o livre con-
vencimento, por outro lado, deixa inequívoco que o convencimento do Juiz ocorrerá diante 
de uma escolha, livre, para decidir, diante das provas dos autos, independentemente do sujeito 
que as produziu, sem prejuízo, todavia, da devida motivação e fundamentação de sua decisão.

E a escolha da prova dos autos – de forma livre – pelo Juiz, inequivocamente é expressão de 
sua liberdade na apreciação da causa como já assentou o STF: “1. A preferência do julgador 
por esta ou por aquela prova inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado, não 
cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de 
outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da 
verdade dos fatos.” (STF – 1ª T. – RE 656820 ED/RJ – Rel. Min. Luiz Fux – J. 06.12.11).

E o postulado do livre convencimento do Juiz não o vincula numa eventual necessidade de 
reavaliação do conjunto probatório, se, por exemplo, a causa é anulada, permitindo, até, que o 
julgador mude o seu voto, com liberdade motivada. É o que decidiu o STF: “5. O sistema do livre 
convencimento motivado ou da persuasão racional permite ao magistrado revelar o seu 
convencimento sobre as provas dos autos livremente, desde que demonstre o raciocínio 
desenvolvido. 6. Verificada a anulação do primeiro julgamento, nada impede que o mesmo ma-
gistrado, participando de nova apreciação do recurso, revele convencimento diverso, desde que 
devidamente motivado, até porque o primeiro, ante a anulação, não surte qualquer efeito – mui-
to menos o de condicionar a manifestação do Órgão Julgador.” (STF – 1ª T. – HC 101698/RJ – Rel. 
Min. Luiz Fux – J. 18.10.11).

Outro exemplo que nos revela a existência do livre convencimento no novo CPC é a hipó-
tese de verificação pelo Juiz de uso indevido do processo para prática de ato simulado ou fim 
vedado por lei, caracterizando a má-fé e sujeitando a parte às penalidades correspondentes, 
situação essa que caracteriza um poder-dever do Juiz (art. 142 do novo CPC) em decorrência 
de seu livre convencimento.

As medidas de tutela provisória, calcada em medidas de urgência ou evidência (art. 294 
do novo CPC), também implicam um provimento jurisdicional com base na livre convicção do 
Magistrado.

Logo, como se vê, ao longo de todo o processo e, em especial, no julgamento, pondo fim à 
discussão judicial, surgirão várias situações que exigirão a decisão do Magistrado, decisão esta 
que não é aleatória, arbitrária, sem qualquer vínculo com o que existe nos autos, mas, pelo con-
trário, a decisão do Magistrado sempre estará calcada na prova dos autos, cabendo ao julgador 
extrair dali a sua convicção e decidir. Mas não é só. O Magistrado ainda deverá fundamentar a 
sua decisão, explicitando qual (ais) prova (s) se apegou, qual foi o raciocínio expendido, demons-
trando de forma fática e jurídica, como chegou ao resultado decidido.

Essa motivação, como demonstrado anteriormente, é uma exigência expressa não só no 
âmbito do processo cível previsto no próprio novo Código de Processo Civil (CPC: arts. 11 e 
489) –no âmbito criminal no Código de Processo Penal Comum (CPP Comum) e no Código de 
Processo Penal Militar (CPPM) -, mas, também, da Constituição Federal (artigo 93, IX).
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2.3 Aspectos legal e constitucional 

Não se pode deixar de reconhecer que a obrigatoriedade da motivação das decisões, alia-
da à independência do juiz brasileiro, forma o binômio necessário à aplicação adequada da lei 
e a consecução da justiça no caso concreto - e é a garantia de que as decisões judiciais serão 
livres de qualquer pressão -, cabendo nesse passo se trazer o destaque da independência 
do Poder Judiciário brasileiro nas palavras de CLÈMERSON MERLIN CLÈVE, citado por ALE-
XANDRE DE MORAES14, “talvez não exista Judiciário no mundo que, na dimensão unicamente 
normativa, possua grau de independência superior àquela constitucionalmente assegurada à 
Justiça Brasileira.”

Pois bem, o ofício do Juiz, no Estado Democrático de Direito adotado no Brasil (art. 1º, 
CF) - agente político do Estado, qualificado e investido no cargo por concurso público (art. 
93, inciso I, CF) -, em nosso ordenamento jurídico, de forma imparcial, ao julgar uma questão 
no processo, extrai suas convicções após interpretar fatos e a legislação, revolve as provas 
existentes nos autos e contextualiza a discussão jurídica que lhe é provocada com a realidade, 
agindo, portanto, de forma cognitiva, raciocinada e axiológica dentre os valores sociais en-
volvidos, sopesando as alegações do autor e do réu, para sua decisão, procedimentos estes que 
ocorrem no devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e assim o faz sem que se possa obviamente 
afastar o caráter subjetivo e humano do peso de atuação, tudo de modo fundamentado (art. 
93, IX, CF c.c. art. 11 e 489, CPC), explicitando o raciocínio expendido e as razões fáticas e de 
direito de como chegou ao resultado obtido para aplicação do direito ao caso concreto.

Dessa forma, quando uma lide é submetida à análise do Judiciário, o Magistrado aplica o 
direito ao caso concreto à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), 
questão valorada, essencialmente, de forma humana, porquanto os conflitos levados ao Judi-
ciário envolvem pessoas, logo, envolvem os direitos humanos.

Assim, é de se ver que a atuação do juiz se faz de forma técnica, em obediência ao ordena-
mento jurídico, de forma pública e intensamente controlada e fiscalizada pelas partes (autor e 
réu), de forma que suas decisões, legais ou não, serão revistas pela superior instância, no míni-
mo, por recurso da parte interessada que demonstrar seu inconformismo. 

Nessa linha, é inegável que o juiz, na prestação jurisdicional, atue escorado no princípio da 
persuasão racional (como era previsto no art. 131 do antigo CPC e atualmente no art. 371 do 
novo CPC), atuação essa de caráter subjetivo, porém extremamente técnico. O Magistrado 
externa, por meio das provas existentes nos autos, o seu convencimento ao analisar, contextua-
lizar e refletir, decidindo o que lhe é dever, diante da discussão provocada, tudo, como se disse, 
de forma fundamentada.

O Magistrado ao assim agir, o faz amparado por garantias constitucionais (vitaliciedade, 
inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos – art. 95, CF) e processuais (independência, 
imparcialidade etc.), com deveres e proibições expressos no ordenamento jurídico (pará-
grafo único do art. 95, CF e arts. 139/143, CPC), sendo certo que a violação de quaisquer dessas 
garantias atentam contra a própria Constituição Federal, como se extrai da lição de ALE-
XANDRE DE MORAES15, citando a visão de Carlos S. Fayat, demonstrando que a segurança do 
Judiciário é um termo de importância cosmopolita:

14 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2004, p. 464.
15 MORAES, Alexandre.  Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2004, p. 467.
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Tão importante são as garantias do poder judiciário que a própria Constituição conside-
ra crime de responsabilidade do Presidente da República atentar contra seu livre exercí-
cio, conforme art. 85, pois, como afirma Carlos S. Fayat, as imunidades da magistratura 
não constituem privilégios pessoais, mas relacionam-se com a própria função exercida 
e seu objeto de proteção contra os avanços, excessos e abusos dos outros poderes em 
benefício da justiça e de toda a nação. A magistratura se desempenha no interesse geral 
e suas garantias têm fundamento no princípio da soberania do povo e na forma republi-
cana de governo, de modo que todo avanço sobre a independência do Poder Judiciário 
importa em um avanço contra a própria Constituição.

Nesse pensar, AURY LOPES JR16, ao comentar sobre o livre convencimento motivado ou 
persuasão racional do juiz, leciona que:

A fundamentação das decisões, a partir dos fatos provados (cognoscitivismo), refutáveis 
e de argumentos jurídicos válidos é um limitador (ainda não imunizador) dos juízos mo-
rais. Esse é um espaço impróprio da subjetividade que sempre estará presente (não exis-
te juiz neutro), mas que o sistema de garantias deve buscar, constantemente, desvelar e 
limitar. Mas não nos iludimos. Não há como fechar os olhos para o fato que basta uma boa 
retórica para mascarar a sentença e disfarçar o que realmente ocorreu: o primado do 
juízo moralista sobre as provas e fatos do processo. Eis aqui mais um argumento em prol 
da necessária preocupação com a máxima eficácia do sistema de garantias, pois somente 
através dele poderemos alcançar um grau mínimo de controle desses espaços impróprios 
da subjetividade do julgador.

Como vimos, o fato de não existir hoje no novo CPC regra explícita como havia no CPC re-
vogado (art. 131) e o fato da retirada da palavra “livremente” na apreciação da prova pelo Juiz 
(artigo 371), não nos convence de que houve abolição do livre convencimento do Juiz.

Comunga do nosso entendimento o Juiz Federal do Trabalho, JOÃO HUMBERTO CESÁRIO, o 
qual ministrou palestra de atualização de magistrados e servidores do TRT-6 sob o tema “pro-
dução probatória sob a ótica do novo CPC”, e, ao enfrentar o instituto do livre convencimento 
do juiz, o especialista mato-grossense fez uma comparação entre o art. 131 do CPC de 1973 com 
o art. 371 no novo Codex, afirmando que o referido sistema da persuasão racional persiste no 
novo CPC, porquanto, malgrado não terem os dois dispositivos exata correspondência entre si, 
tratam de mesmo conteúdo.17

Ademais, a hermenêutica nos permite distinguir a voluntas legis (vontade da lei) da voluntas 
legislatoris ou mens legislatoris (vontade do legislador), questão esta que leva a existência de 
duas correntes sobre a interpretação da lei, a primeira (voluntas legis) que é objetiva, e a se-
gunda (voluntas legislatoris ou mens legislatoris) que é subjetiva. A primeira corrente (voluntas 
legis) sustenta que a força da lei ocorre com a sua edição, independentemente da vontade do seu 
autor (legislador), pois no momento em que a lei encontra-se vigente, ela desprende-se da vonta-
de do legislador e seus efeitos são ex-nunc. Por outro lado, a segunda corrente, subjetiva (volun-
tas legislatoris ou mens legislatoris) a força da lei é ex-tunc, retroagindo à vontade do legislador.

A corrente subjetiva (voluntas legislatoris ou mens legislatoris) foi perdendo espaço para a 
corrente objetiva, robustecendo, por exemplo, as posições de FRANCESCO CARRARA18, que 

16 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade Constitucional, Rio de Janeiro: Lumem  Juris, 2010, 
Vol. I, pp. 550/551.
17 Palestra de atualização - TRT – 6ª Região/PE, realizado em 06.11.2015, extraído da internet em 16.01.2016: http://
www.trt6.jus.br/portal/noticias/2015/11/06/juiz-joao-humberto-cesario-do-trt23-atualiza-magistrados-e-servidores-
do-trt6
18 FERRARA, Francesco. Interpretação e aplicação das leis, Coimbra: Arménio Amado, 1987 (1921), p. 137.  
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defendia que o “juiz há de ter sempre diante dos olhos o escopo da lei, o resultado prático que 
ela se propõe conseguir. A lei é um ordenamento de relações que mira a satisfazer certas neces-
sidades e deve interpretar-se no sentido que melhor responda a essa finalidade, e, portanto, em 
toda a plenitude que assegure tal tutela.” E a posição de CARLOS MAXIMILIANO19, para o qual, 
“com a sua promulgação da lei, a norma adquire vida própria, autonomia relativa; separa-se do 
legislador; contrapõe-se a ele com um produto novo; dilata e até substitui o conteúdo respectivo 
sem tocar nas palavras.” Portanto, cabe ao jurista determinar o sentido objetivo da norma e não 
esclarecer o sentido desejado pelo seu autor.

Na mesma linha, EDUARDO C. B. BITTAR20, afastando a voluntas legislatoris, ao lecionar que: 
“Em verdade, o sentido (único) fundado pelo legislador, ou por ele pretendido, quando plasmado 
em texto normativo, ganha vida própria. (...) Os intérpretes valem-se, portanto, das novas pers-
pectivas e das novas experiências derivadas do convívio social para se servir da textualidade 
jurídica, observando-se a necessidade de metamorfosear-se o construído jurídico-cultural, uma 
vez que a juridicidade pode ser vista como capítulo da ampla enciclopédia cultural humana.”

Com a norma do artigo 5º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro21 e 
com a norma do artigo 8ª do novo CPC22, parece-nos que há força inequívoca na voluntas legis 
em face da voluntas legislatoris, pois cabe ao Juiz, ao aplicar a lei, atender aos fins sociais e ao 
bem comum, resguardando a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalida-
de, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Partindo dessa premissa, objetivamente é de se concluir que o novo CPC não aboliu a livre 
convicção do juiz.

Como se disse, anteriormente, de forma teleológica e sistemática, a análise do novo CPC 
nos induz a afirmar que o livre convencimento motivado do Juiz, ou a sua persuasão racional, 
não foi abolido, se excluída de um ou outro artigo o expresso sentido do texto, pois como lecio-
na EROS ROBERTO GRAU23, “Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços”:

“A interpretação de qualquer texto de direito impõe sempre ao intérprete, em qualquer 
circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do texto – até a 
Constituição. Por isso, insisto em que o direito isolado, destacado, desprendido do siste-
ma jurídico não expressa significado normativo algum.”

De relevo na questão discutida, ao comentar o novo CPC, o posicionamento de ANTÔNIO 
CLÁUDIO DA COSTA MACHADO24 ao se referir ao artigo 371, sintetizando-o em uma única li-
nha, como princípio do livre convencimento, que corrobora o que foi até aqui dispêndio.

Sobreleva-se, outrossim, a correlação, sem ressalvas, realizada por TERESA ARRUDA AL-
VIM WAMBIER e LUIZ RODRIGUES WAMBIER25, entre os artigos do novo CPC (2015) com o 
revogado CPC (1973): art. 11 do novo CPC com os arts. 131, 155 e 165 do antigo CPC; art. 370 do 

19 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 30/31. 
20 BITTAR. Eduardo C. B. Op. cit. pp. 142/145.
21 LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 5º: Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum.
22 Novo CPC, art. 8º: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem 
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, 
a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
23 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos Juízes?, São Paulo: Malheiros, 2014, p. 84.
24 COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. Novo CPC – sintetizado e resumido,  São Paulo, Atlas, 2015, p.  36.
25 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Novo Código de Processo Civil comparado, artigo por 
artigo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 35 e 196.
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novo CPC com o art. 130 do antigo CPC; e art. 371 do novo CPC com o artigo 131 do antigo CPC, 
o que, igualmente, robustece o raciocínio que ora sustentamos no sentido de que a liber-
dade do julgador para decidir continua existindo, de maneira motivada, como sempre foi.

É certo que a previsibilidade da decisão judicial deve englobar os valores da segurança 
jurídica e da legalidade, de forma a se buscar uma uniformidade das decisões judiciais, todavia, 
há de ser respeitado, no caso concreto, as peculiaridades e a prova dos autos, as quais irão deter-
minar a solução do caso diante do livre convencimento motivado do juiz.

Ainda que se procure mitigar o trabalho do Juiz na decisão judicial, é certo se constatar 
que sua atuação livre é imprescindível para aplicação do direito e da justiça. Nessa linha, 
vale trazer à colação a lição de um dos maiores filósofos do século XX, CHAIM PERELMAN:

Com efeito, o juiz não é um autômato: concede-se-lhe um poder de apreciação, condição 
de seu poder de decisão. A qualidade que se exige dele é ter discernimento, ou seja, ser 
capaz de apreciar os diferentes aspectos de um problema, de pensar o pró e o contra. 
Se a justiça pudesse dispensar o julgamento, se se pudesse mecanizá-la, as máquinas 
poderiam dizer o direito de uma forma muito mais rápida e muito menos onerosa do 
que o homem. Mas as máquinas não tem discernimento, sendo por isso que, em todas as 
situações delicadas, o recurso ao juiz é indispensável.26 

CONCLUSÃO:

O livre convencimento motivado do juiz é o sistema de apreciação de provas que su-
perou vários outros sistemas na história do Direito, desde a Antiguidade, tais quais: a) o 
sistema ordálio, próprio das civilizações antigas e também chamado de juízos de Deus, o 
qual vigorou até a época das inquisições; b) o sistema da certeza moral do juiz (também 
denominado de íntima convicção) onde a lei não dispunha sobre o valor da prova e deixava o 
julgador livre de qualquer critério para decidir a causa. Esse sistema ainda vigora no Tribunal 
Popular onde os jurados decidem segundo sua íntima convicção e não precisam fundamentar 
o seu voto; c) o sistema da certeza moral do legislador (também denominado sistema da 
verdade legal ou formal), o qual impõe ao juiz uma vinculação ao valor da prova, que é insti-
tuído pelo legislador.

Assim, no sistema vigente no ordenamento brasileiro – tanto no âmbito criminal como 
cível – o sistema do livre convencimento motivado (também denominado persuasão racio-
nal do juiz), o juiz forma sua convicção diante da prova dos autos, pois o que não está nos 
autos não está no mundo (quod non este in actis non este in mundo) e explicita suas razões de 
assim decidir, da escolha vinculada realizada para calcar sua decisão, fundamentando-a, siste-
ma aquele que encontra perfeita harmonia com a Constituição Federal de 1988.

A fundamentação é uma garantia constitucional e processual, no Estado Democrático 
de Direito, de que o juiz julgou de acordo com a prova dos autos, valorando-a livremente e 
permitindo que as partes do processo (autor e réu) possam recorrer para reforma da decisão se 
aquela decisão não foi justa, e igualmente permitindo ao julgador da instância superior exami-
nar os motivos da decisão e reavaliar a prova, julgando-a.

26 PERELMAN, Chaim, Ética e Direito, traduzida por Maria Ermantina Almeida Galvão, São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 513.
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Dessa forma, ainda que exista subjetividade na decisão do juiz, a qual é própria à ade-
quada aplicação da lei e obtenção da justiça no caso concreto, estará aquela decisão devidamen-
te controlada, afastando-se o perigo de prevalecer o juízo moral na mesma.

Se cabe ao juiz encontrar e aplicar a justiça, buscando-a no caso concreto com base na 
melhor aplicação da lei, é inafastável que exista o grau de subjetivismo no conflito social apre-
ciado que exige a interpretação de fatos e da legislação vigente, pois o que se espera do juiz é que 
ele tenha discernimento e prudência para compreender bem a questão discutida e solucioná-la 
à luz dos Direitos Humanos.

Cremos, assim, que o nosso sistema constitucional que obriga o juiz fundamentar suas 
decisões, exigência esta igualmente encampada pelo novo CPC, traz-nos, implícito, que no 
ordenamento jurídico brasileiro a liberdade do julgador ao decidir é limitada e, assim, 
controlada diante daquela garantia constitucional. Ademais, no novel diploma processual o le-
gislador foi mais contundente prevendo expressamente quando uma decisão não estará fun-
damentada, sob pena de nulidade (§ 1º do artigo 489 do novo CPC). 

Nessa linha, o novo CPC (assim como qualquer lei infraconstitucional) deve ser interpretado 
à luz da Constituição Federal, tal como a lição de Kelsen, pela qual o ordenamento jurídico é 
interpretado com base na Lei Maior que ocupa o ápice da pirâmide, e não o contrário (a Consti-
tuição Federal ser interpretada em face da Lei infraconstitucional, que os alemães denominam 
gesetzeskonformen verfasssungsinterpretation).27-28 

Seria uma involução do Direito pensar o contrário, ou seja, o de que o novo CPC aboliu 
a livre convicção motivada do juiz, pois, se a solução da lide nas mãos do juiz não é a ideal, 
porquanto humana, por outro lado, o sistema de garantias existente, o prestígio do Poder 
Judiciário no Estado Democrático de Direito e a tripartição dos Poderes da República histori-
camente têm demonstrado que o sistema do livre convencimento motivado do juiz é o mais 
evoluído que se alcançou no Direito Processual até hoje e - como o juiz não é um autômato, 
não é uma máquina que não possui discernimento -, melhor se contar com a esmerada e quali-
ficada decisão desse agente político, com certo grau de subjetivismo, do que a ausência de paci-
ficação dos conflitos pelo Estado-Juiz, sem embargo de outros mecanismos alternativos como é 
o caso da arbitragem.

Foi demonstrado, no entanto, que a sistemática do novo CPC, manteve o sistema da livre 
convicção motivada do juiz nos vários dispositivos legais analisados, de forma que a tentativa 
de se abolir o referido sistema - não se renovando a regra explícita do artigo 131 do revogado 
CPC e suprimindo a palavra “livremente” nos atuais dispositivos processuais que tratam da 
apreciação das provas pelo juiz (artigo 371 do novo CPC que corresponde ao artigo 131 do anti-
go CPC) - não é suficiente, a nosso sentir, para se chegar à conclusão da sua extinção.

Devemos sim buscar o aprimoramento do sistema de apreciação de provas vigente, pois foi 
nesse sentido que caminhou a evolução da história do Direito Processual. Todavia, a liberdade 
do juiz na apreciação, contextualização e interpretação – dos fatos e do direito – ainda é 
a matéria-prima mais valiosa no Estado Democrático de Direito e na garantia e aplicação 
dos Direitos Humanos.

A nosso ver, portanto, persiste no novo CPC a liberdade do juiz na prestação jurisdicio-
nal, por meio do livre convencimento motivado.

27 STF: 2ª T., RE 348827/RJ – Rel. Min. Carlos Velloso, J. 01.06.04.
28 STJ: 6ª T. RHC, nº 2.472-4, Rel. Min. Adhemar Maciel,  v.u., DJU 10.05.93, p. 8648. RT 703/354
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As tutelas provisórias no novo código de Processo civil
emerson Machado de Sousa1 

RESUMO: Este texto tem como finalidade abordar, de maneira geral e sem a pretensão de esgotar o te-
ma, algumas das principais alterações promovidas pelo novo Código de Processo Civil, especialmente, 
analisar as mudanças e os reflexos da extinção do processo cautelar e as modificações nos institutos da 
tutela de urgência. Busca-se ainda, analisar o instituto da tutela de evidência, que não possui as mesmas 
características das tutelas de urgência.
Assim, o presente artigo pretende traçar linhas básicas sobre as chamadas tutelas provisórias, à luz 
das disposições do novo Código de Processo Civil, em comparação com a previsão no atual Código de 
Processo Civil em vigor.

PALAVRAS-CHAVE: Novo Código de Processo Civil, Processo Cautelar, Tutelas de Urgência, Princípios 
constitucionais, Duração razoável do processo.

ABSTRACT: This text aims to discuss in general and with no claim to exhaust the subject, some of the 
main changes introduced by the new CPC, especially, analyzing the changes and the effects of the ter-
mination of the injunction and the changes in emergency guardianship. We seek to further analyze the 
evidence of guardianship institute, which does not have the same characteristics as emergency guar-
dianships.
Thus, this article aims to trace basic lines on the so-called provisional guardianship, under the provi-
sions of the new Code of Civil Procedure, compared with the forecast in the current Code of Civil Pro-
cedure in force.

KEYWORDS: New Code of Civil Procedure, injunction, Emergency Guardianship, Constitutional princi-
ples, Reasonable duration of the process.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 As tutelas de urgência no Código de Processo Civil de 1973. 2 A Emenda 
Constitucional nº 45/04 e a reforma do Judiciário. 3 As tutelas provisórias no Novo Código de Processo 
Civil. 4 Da tutela antecipada de caráter antecedente. 5 Da medida cautelar de caráter antecedente. 6 Do 
procedimento. 7 Da tutela de evidência.  CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO:

Caro leitor, gostaria de convidá-lo para juntos regredirmos ao ano de 1994 onde, por inter-
médio da Lei 8.952, surgia um dos grandes avanços relativos à celeridade e à efetividade do 
processo civil brasileiro, surgia o instituto da antecipação da tutela no curso da ação principal. 

Por força desta Lei foi alterada a redação do artigo 273 do atual Código2 que passou a 
autorizar a antecipação da tutela no curso da ação principal. Até então, eram propostas ações 

1 Mestrando do Curso de Direitos Humanos Fundamentais no Centro Universitário FIEO - UNIFIEO.
2 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 
no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
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cautelares para obter provimentos de caráter satisfativo, utilizava-se, assim, o único caminho 
processual existente, ainda que não adequado tecnicamente. 

A partir de 1994, nosso sistema processual passou a conviver com dois regimes de urgência 
distintos: de um lado, o da tutela cautelar, e de outro, o da tutela antecipada. 

Embora positiva, a mudança trouxe consigo dificuldades de distinção onde, não raro, plei-
teava-se tutela cautelar quando na verdade o que se pretendia era a satisfação imediata do di-
reito e vice-versa e, costumeiramente, essa incerteza levava ao indeferimento da medida. 

De fato, os dois tipos de tutela seriam confundíveis entre si devido à similaridade dos insti-
tutos, o que provocava divergências doutrinarias, inclusive entre renomados processualistas. 
Prova disso é que alguns anos mais tarde, através da Lei nº 10.444, de 7 de maio de 2002, acres-
centou-se o parágrafo 7º ao artigo 2733, autorizando-se a fungibilidade entre as medidas.

Passados mais de vinte anos, o novo Código de Processo Civil adota um sistema muito mais 
simples e unifica o regime, estabelecendo os mesmos requisitos tanto para a concessão da tu-
tela cautelar quanto da tutela satisfativa, ou seja, ainda que permaneça uma distinção entre as 
tutelas, na prática, os pressupostos serão iguais. 

Com efeito, o novo Código de Processo Civil deixa claro que a tutela de urgência é gênero, o 
qual inclui as duas espécies, tutela cautelar e tutela antecipada, além de estabelecer as mesmas 
exigências para autorizar a concessão de ambas.

Mas não é só. Além de um regime jurídico único, outra grande vantagem é a dispensa de um 
processo cautelar autônomo, o novo Código de Processo Civil permite que as medidas provisó-
rias sejam pleiteadas e deferidas nos autos da ação principal. 

Outra novidade relevante é a possibilidade de estabilização da tutela antecipada concedida 
em caráter antecedente, sempre que não houver impugnação. Nesse caso, se a tutela antecipada 
é concedida, mas o réu a ela não se opõe, a decisão se estabiliza e autoriza desde logo a extinção 
do processo. 

Essas são algumas das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, as quais certa-
mente suscitarão grandes e intensos debates, mas independentemente disso, o que se espera é 
que a jurisprudência, adotando o ideal preconizado pelo Novo Código, preocupe-se menos com 
a forma e muito mais com a própria realização do direito material.

1 As tutelas de urgência no Código de Processo Civil de 1973

A preocupação do legislador com a demora na prestação jurisdicional e consequente frus-
tração da efetividade do processo ante a morosidade excessiva de sua tramitação, não é atual. 
Muito antes do advento da Constituição Federal de 1988, já se vislumbrava a preocupação em se 
assegurar direitos contra os males causados pelo tempo.

O Código de Processo Civil de 1939 já continha disposição genérica acerca das tutelas de 
urgência, assegurando o poder geral de cautela ao juiz, no entanto, tal disposição era bastante 
restrita, de modo que foi apenas com o advento do Código de Processo Civil de 1973 que se con-
feriu maior amplitude a essa espécie de tutela.

Tal inovação decorreu da percepção de que o processo de conhecimento e o de execução eram 
insuficientes para tutelar todas as situações merecedoras de resguardo, haja vista a inviabilidade 

3 Art. 273. [...] 
§ 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando 
presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.
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da utilização de tais modalidades desses tipos de processos em determinadas situações, como 
por exemplo, aquelas em que se necessitava de uma medida judicial já no início do processo a 
fim de evitar-se o perecimento de algum direito, ou ainda, naquelas em que determinado direito 
se tornava incontroverso nos autos. 

Assim, seria impossível ou ilógico, em casos como estes, aguardar todo o trâmite de um pro-
cesso, seja de conhecimento ou de execução, já que esses processos exigem determinado lapso 
temporal necessário ao seu regular desenvolvimento.

Daí a necessidade de regulamentação específica do denominado processo cautelar, cujo obje-
tivo primordial é assegurar a efetividade de um processo principal que corre o risco de tornar-se 
infrutífero ante a situação de perigo decorrente da demora do julgamento do processo principal. 

A medida cautelar, prevista no Livro III do Código de Processo Civil de 1973, é uma medida 
que busca garantir o processo e tem como requisitos os fumus boni iuris e o periculum in mo-
ra. Poderá ser preparatória ou incidental. Será preparatória quando for ajuizada antes da ação 
principal e incidental quando for proposta no curso da ação principal. Tem como características 
a acessoriedade, a autonomia, a urgência, a sumariedade da cognição, a provisoriedade, a revo-
gabilidade e a perda da eficácia, a inexistência da coisa julgada material, a impossibilidade de 
reiteração quando houver a perda da eficácia e a fungibilidade.

Já a antecipação dos efeitos da tutela, conforme o nome já sugere, é a faculdade que o le-
gislador ordinário concedeu ao magistrado de conceder antecipadamente a parte requerente, 
aquilo que a mesma iria obter apenas com uma sentença de procedência de mérito. Ela está 
prevista no artigo 273, caput, e tem três hipóteses em que poderá ser concedida, quais sejam: 
haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; fique caracterizado o abuso 
do direito de defesa ou o manifesto intuito protelatório do réu e; quando um ou mais pedidos 
se tornarem incontroversos.

O caput do artigo 273 cita que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela deve ha-
ver prova inequívoca e que o juiz se convença da verossimilhança das alegações. Vale ressaltar 
que tais requisitos valem apenas para as duas primeiras hipóteses e são requisitos cumulativos, 
pois a ausência de um deles acarretará o indeferimento do pedido.

Assim é que o Código de Processo Civil de 1973 disciplina as chamadas tutela de urgência, 
através dos institutos da tutela cautelar e da antecipação da tutela, cada uma como seus requi-
sitos e características próprias.

2 A Emenda Constitucional nº 45/04 e a reforma do Judiciário

A Emenda Constitucional n° 45 de 08 de dezembro de 2004, publicada em 31.12.2004, de-
terminou significativas mudanças no Poder Judiciário, e as mudanças vinculam-se diretamente 
a princípios constitucionais como o da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), da cele-
ridade e da efetividade da prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII)  que passaram a nortear 
as transformações no âmbito do Direito Processual Civil, que se pautam, precipuamente, nos 
resultados a serem concretamente alcançados pela prestação jurisdicional.

Nesse sentido, com vistas à conciliação de celeridade e justiça na prestação jurisdicional, al-
terações ocorreram no ordenamento jurídico brasileiro, dentre elas, as decorrentes da denomi-
nada Reforma do Judiciário, consubstanciada na Emenda Constitucional nº 45, incluiu o inciso 
LXXVIII no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assegurando a 
razoável duração do processo bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
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Seu principal objetivo é, portanto, assegurar ao titular do direito que o bem da vida preten-
dido lhe seja entregue de maneira tempestiva, de modo a gerar resultados nos momentos em 
que seriam úteis ou melhor aproveitados.

Deste modo, é fácil perceber que a referida Emenda à Constituição veio a inserir no rol dos 
direitos e garantias fundamentais, expressamente, o direito público subjetivo à celeridade pro-
cessual. Esta emenda trouxe inegável avanço, ao inserir, de forma expressa, no rol pétreo dos 
direitos e garantias fundamentais, tal direito público subjetivo que, ao mesmo tempo, constitui 
garantia fundamental essencial, eis que o processo é instrumento que viabiliza o exercício dos 
demais direitos.

No entanto, o princípio da razoável duração do processo, inserto na Carta Constitucional por 
ocasião da Emenda Constitucional n. 45/2004 não é instituto novo, pois a Convenção Americana 
de Direitos Humanos, também conhecida pelo Pacto de San José da Costa Rica, que tem o Brasil 
como signatário, estabelece em seu artigo 84º, que o direito a ser ouvido com as devidas ga-
rantias e dentro de um prazo razoável por um juiz, imparcial, independente e competente para 
o exame da matéria, é pertinente a todos os indivíduos.

A duração do processo, dessa forma, revela-se como uns dos temas mais inquietantes da 
atualidade, pois, dependendo do tempo, a tutela jurisdicional pode não apenas revelar-se injus-
ta, mas totalmente inútil e penosa para a parte, e nesse contexto, o instituto da tutela antecipa-
da ganha corpo desde então, estando potencializada com o novo Código de Processo Civil.

3 As tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil

O novo Código de Processo Civil, atrelado à noção de instrumentalidade processual e, con-
forme já mencionado, guiado pela tentativa de conciliação dos ideais de celeridade e justiça na 
prestação jurisdicional, buscou adaptar o sistema processual à realidade fática, a partir da su-
pressão, criação e aperfeiçoamento de diversos institutos. 

Nesse cenário, o capítulo que trata da tutela antecipada no novo Código de Processo Civil foi 
um dos que recebeu as mais substanciais modificações.

De início, destaca-se que o novo Código de Processo Civil, definindo novas nomenclaturas, prevê 
que a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência. O novo Código de Processo Civil con-
sagra o poder geral de cautela no artigo 2975, agora ampliado para o gênero tutelas provisórias.

Como dissemos, o projeto trouxe para as disposições comuns o poder geral de cautela e 
sob a expressão plausibilidade do direito, daí podemos afirmar que, de um modo geral, acabou 
tornando menos rígido os elementos que são hoje exigidos para a antecipação da tutela, a qual 
comentaremos a seguir, contudo, para tanto passou a exigir certo toque meritório do pedido 
principal para as tutelas cautelares, o que é pouco razoável.

De todo modo, é com o livro V, denominado “da tutela provisória”, que se inicia a abordagem 
no novo Código de Processo Civil em relação ao tema. 

4 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.
5 Art. 297.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
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4 Da tutela antecipada antecedente

Embora o novo Código de Processo Civil trate claramente a tutela cautelar e a tutela satis-
fativa como espécies do gênero da tutela de urgência e seu texto tenha dado um tratamento 
uniforme a ambas, contudo, e conforme veremos a seguir, são coisas distintas – e são tratadas 
em tópicos diferentes neste trabalho por uma questão didática – e para serem bem aplicadas 
precisam ser bem compreendidas a partir desta distinção como faremos, destacando, inclusive, 
no que tange às tutelas satisfativas as suas subespécies e ratificando a similitude com as caute-
lares, especialmente quanto ao procedimento. 

Para que o processo atinja realmente os resultados desejados, há evidente necessidade de 
se valorizar a efetividade do direito via processo, despido da morosidade excessiva que lhe é 
peculiar, e isso implica na premente busca de instrumentos passíveis de trazer celeridade e efe-
tividade do direito material ao procedimento, pois a demora na solução dos litígios figura, em 
verdade, como certa forma de negação de justiça para o titular do direito material.  

A busca pela implementação das tutelas de urgência tem se tornado uma constante no dia a 
dia dos operadores do direito, as relações negociais e intersubjetivas evoluem em uma velocida-
de não mais acompanhada pelos antiquados instrumentos processuais postos à disposição dos 
jurisdicionados, de modo que, é imperioso que haja uma reformulação do processo para que o 
mesmo continue a atender seu escopo de pacificação dos conflitos de interesse e na medida do 
possível com justiça. 

Face o transcurso do tempo, fenômeno imanente à própria natureza do processo, procurou 
o legislador, como meio de minimizar seus deletérios efeitos, antecipar, sempre que possível, 
para momento anterior ao da sentença, a entrega dos efeitos práticos ou externos, tudo com o 
objetivo de dividir os ônus ocasionados pela demora no transcurso dos feitos.

Assim é que, nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil6, a tutela de urgên-
cia será concedida quando forem demonstrados elementos que evidenciem a plausibilidade do 
direito, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

O parágrafo único do referido artigo, acentua que na concessão liminar da tutela de urgência, o 
juiz poderá exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que o requerido pos-
sa vir a sofrer, ressalvada a impossibilidade da parte que seja economicamente hipossuficiente.

Destarte, enquanto o artigo 273 do atual Código de Processo Civil7 exige prova inequívoca 
e verossimilhanças das alegações, o novel dispositivo exige apenas a comprovação da plausibi-
lidade do direito, atenuando em parte os requisitos para o deferimento da tutela antecipada de 
urgência. Já no que se refere ao requisito do dano irreparável ou de difícil reparação, a redação 
do novo Código de Processo Civil manteve inalterada a previsão do artigo 273, inciso I, do atual 
Código de Processo Civil.

6 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.
7 Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 
no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
 I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;
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Embora tal alteração seja uma evolução no sistema processual brasileiro, não se pode olvi-
dar que o artigo 797 do Código de Processo Civil8 atual já prevê a concessão, sem oitiva das 
partes, em hipóteses excepcionais, de medidas de natureza cautelar.

Desta forma, tem-se que na busca da celeridade processual, o momento da entrega da tutela 
pretendida foi antecipado, num primeiro passo, deslocou-se do fim para o meio do processo – 
admitindo-se o julgamento antecipado da lide – consagrado no artigo 330 do  Código de Proces-
so Civil9 atual. 

Num passo um pouco mais audacioso, o novo Código de Processo Civil antecipou ainda mais 
a prestação jurisdicional, trazendo-a para o início do processo – deslocou-a do meio para o prin-
cípio – tornando possível que o juiz emita um provimento ainda na fase inicial da demanda, 
fundado apenas num juízo da probabilidade.

Muito embora os institutos da antecipação dos efeitos práticos da tutela e o das tutelas espe-
cíficas venham a comungar várias similitudes, pois ambas têm o seu nascedouro em um mesmo 
escopo do legislador e prestam-se ao mesmo desiderato, impende ressaltar que se tratam de 
institutos jurídicos distintos, todavia, muitas vezes são materializados via liminar, o que na 
pratica os assemelha. 

Apesar desses dois mecanismos processuais se enquadrarem no gênero das chamadas tutelas 
diferenciadas e de urgência, na maioria dos casos, os mesmos não podem ser tidos como sendo 
um só instituto, possuindo tênues diferenças e que nem sempre são bem aclaradas pela doutrina. 

O aspecto positivo do novo Código de Processo Civil é a unificação do regime jurídico das 
medidas antecipatórias e cautelares, assim, as medidas urgentes poderão ser concedidas em 
caráter preparatório ou incidental.

Sendo assim, cumpre ao magistrado verificar a presença dos pressupostos necessários e exi-
gidos em lei para a utilização de cada instituto, já que tanto a tutela cautelar quanto a satisfativa, 
aqui abrangida a específica quando se comprovar a necessidade de imediato deferimento, são 
tutelas de urgência na acepção da palavra e o novo Código de Processo Civil é claro nesse sentido.

5 Da medida cautelar antecedente

Com a supressão do processo cautelar pelo novo Código de Processo Civil, o que aos poucos 
já se viu na prática, pela pouca utilização dessa medida através de processo próprio, eis que 
atualmente basta a comprovação dos requisitos e o requerimento da antecipação dos efeitos da 
tutela na ação principal.

Desta forma, precisou-se criar um mecanismo para que a parte, tendo a urgência no caso con-
creto, pudesse pleitear a tutela cautelar sem ter que requerer de plano o seu pleito principal com 
relação ao direito material violado ou ameaçado e que se busca acautelar, e o mais importante, 
sem que tenha de demonstrar de plano as provas com o quais pretende comprovar o seu direito. 

Neste cenário, criou-se a figura da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, onde 
nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 
limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a 

8 Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem 
a audiência das partes.
9 Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: 
 I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 
produzir prova em audiência;  
 II - quando ocorrer a revelia (art. 319).
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exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado 
útil do processo.

Por sua vez, o réu, quando for citado, terá cinco dias para contestar o pedido e indicar as 
provas que pretende produzir, devendo constar no mandado de citação a advertência de que, 
não impugnada decisão ou medida liminar eventualmente concedida, esta continuará a produ-
zir efeitos independentemente da formulação de um pedido principal pelo autor, ocorrendo a 
chamada estabilização dos efeitos da tutela até decisão em contrário.

Desta forma, concedida a medida em caráter liminar e não havendo impugnação, após sua 
efetivação integral, o juiz extinguirá o processo, conservando a sua eficácia. Quando não con-
testado o pedido que foi deferido, não há mais razão de ser para a continuidade do processo, 
contudo, em havendo propositura imediata do pleito principal, a qual é o mais importante e aí 
haverá cognição exauriente, a eficácia da medida deverá persistir até que sobrevenha decisão 
em contrário.

Em outro momento o novo Código de Processo Civil ainda enuncia que as medidas conser-
vam a sua eficácia na pendência do processo em que esteja veiculado o pedido principal, mas 
podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas, em decisão fundamentada, exceto 
quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, caso em 
que a solução será definitiva. 

É o que o novo Código de Processo Civil chama de tutela de evidência – que comentaremos 
a seguir – já que neste último caso não se faz mais necessário qualquer outra medida e isso re-
presenta um avanço para a efetividade do direito que já não se mostra mais controvertido, não 
sendo importante se discutir qual a natureza jurídica dessa decisão.

Também prevê o novo Código de Processo Civil que salvo decisão judicial em contrário, a 
medida de urgência conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo, e prin-
cipalmente nas hipóteses de não ter havido qualquer impugnação ou até mesmo proposta ação 
para discutir os efeitos estabilizados, somente as medidas de urgência conservarão seus efeitos 
enquanto não revogadas por decisão de mérito proferida em ação ajuizada por qualquer das 
partes, ou seja, mesmo que tenha havido a estabilização, independentemente do favorecido ter 
oferecido pedido principal ou não, qualquer das partes poderá discutir essa medida estabili-
zada, todavia, deverá fazê-lo em outra ação e por obvio justificando o porquê da necessidade 
de revogação ou substituição e isso deverá ser feito por decisão expressa e a partir das novas 
situações trazidas.

6 Do procedimento

O procedimento das tutelas de urgência está previsto nos artigos 303 e seguintes do novo 
Código de Processo Civil e determina que a petição inicial da medida de urgência indicará a lide, 
seu fundamento e a exposição sumária do direito ameaçado e do receio de lesão.

O réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que 
pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão 
aceitos pelo réu como verdadeiros, caso em que o juiz decidirá dentro de cinco dias. Contestada 
a medida no prazo legal, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, caso haja prova 
a ser nela produzida.

Concedida a medida em caráter liminar e não havendo impugnação, após sua efetivação in-
tegral, o juiz extinguirá o processo, conservando a sua eficácia. Impugnada a medida liminar, o 
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pedido principal deverá ser apresentado pelo autor no prazo de trinta dias ou em outro prazo 
que o juiz fixar.

Frise-se que as medidas conservam a sua eficácia na pendência do processo em que esteja 
veiculado o pedido principal, mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas, em 
decisão fundamentada, exceto quando um ou mais dos pedidos cumulados ou parte deles mos-
trar-se incontroverso, caso em que a solução será definitiva. Se por qualquer motivo cessar a 
eficácia da medida, é vedado a parte repetir o pedido, salvo sob novo fundamento.

A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efei-
tos só será afastada por decisão que a revogar, proferida em ação ajuizada por uma das partes.

O indeferimento da medida desafia o recurso de agravo de instrumento e não obsta que a 
parte deduza o pedido principal, nem influi no julgamento deste, salvo se o motivo do indeferi-
mento for a declaração de decadência ou de prescrição.

Por fim, a lei ressalva que se aplicam às medidas concedidas incidentalmente as disposições 
relativas às requeridas em caráter antecedente, no que couber.

7 Da tutela de evidência

Formalmente podemos afirmar que essa tutela é novidade trazida pelo novo Código de Pro-
cesso Civil, todavia, sob o aspecto material essa afirmativa não é verdade, pois o máximo que se 
pode falar nesse aspecto é a ampliação dos casos que a autorizam, bem como a devida sistema-
tização do tema e na linha da simplificação que alicerça a proposta, aclara-se uma dúvida sobre 
a natureza jurídica do instituto.

Para o interesse deste artigo e dentro da correlata delimitação do mesmo, interessa-nos 
compreender essa tutela, fazendo-se a devida distinção das tutelas de urgência, já que a sua 
marca é justamente não necessitar de qualquer risco para o processo ou até mesmo para o di-
reito material, todavia em algumas situações pode vir materializada via liminar, já que em casos 
de ter havido manifestação da outra parte o caso será de sentença definitiva do direito.

Desta forma, podemos conceituar tal tutela como aquela que é dada após se constatar como 
o próprio nome diz a evidência do direito alegado, ou seja, não há discussão sobre o direito que 
se quer ter protegido imediatamente, logo não se fala em plausibilidade, mas em constatação de 
plano do direito alegado.

Antes mesmo de qualquer formalização dessa questão, como de fato felizmente veio a ocor-
rer com a inserção do parágrafo 6º do artigo 273 do Código de Processo Civil atual10 quanto aos 
pontos incontroversos, imperiosa a concessão de pleitos que se baseavam nessa premissa, pois 
como não fazê-lo em casos em que, por exemplo, o executado alegava um excesso de execução 
e apontava espontaneamente qual o valor que era devido. Nessas situações o deferimento do 
pleito de liberação do numerário parece ser automático, já que não há qualquer resistência ao 
valor apontado como devido. 

A grande novidade então foi estender para outros casos, bem como o tratamento mais alinha-
do junto com as tutelas de urgência, contudo, não podemos esquecer que esta é baseada em cogni-
ção sumária e a de evidência em exauriente, pois não faz sentido se alongar uma discussão que já 
foi resolvida em casos anteriores ou se tornou por si só indiscutível por alguma particularidade.

10 Art. 273 [...]§ 6o A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, 
ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.
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Em que pese a polêmica que essa previsão está causando justamente por nossa cultura con-
servadora, essa tutela é tida como um grande avanço, pois prestigia ao mesmo tempo celeridade 
em busca da efetividade do direito e segurança jurídica, pois a economia processual é tamanha, 
deixando com que outros processos que realmente precisem de uma discussão tenham mais 
tempo para a sua solução.

Atento a esse espírito, o novo Código de Processo Civil assim disciplinou: 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório 
da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do con-
trato 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 constitu-
tivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Desta forma, vimos claramente que para essas tutelas diferenciadas não é o risco de dano de 
qualquer espécie que justifica a sua adoção e sim a quase certeza do direito alegado, logo pela 
desnecessidade de outros atos processuais se antecipa a fruição dos efeitos fáticos e em alguns 
casos com até mesmo satisfação jurídica.

Assim, precisamos nos acostumar com esse novo modo de encarar os efeitos deletérios do 
tempo sob pena de, ao final, a parte que tiver definitivamente reconhecido o seu direito não 
mais poder usufruí-lo e quando isso acontece, estamos categoricamente afirmando que o pro-
cesso foi inútil e inoperante. E nesta hipótese quem deveria responder ao prejudicado por essa 
ineficácia? Temos que ter a coragem de enfrentar esses obstáculos, daí porque acredita-se que 
esse instituto representa um grande avanço.

CONCLUSÃO:

Todo direito ameaçado de lesão deve ser protegido, assim as tutelas constituem um dos me-
canismos que visa resguardar os direitos das partes que o invocam ao Poder Judiciário, deven-
do, portanto, ser concedido no menor prazo possível, antecipando-se para momento anterior a 
sentença sempre que possível, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, 
da celeridade, da efetividade, dentre outros.

No início, o instituto da antecipação dos efeitos da tutela, estava adstrito a apenas alguns 
procedimentos específicos, e com a importante reforma processual ocorrida no Judiciário no 
ano de 1994, tornou-se possível a sua aplicação em qualquer rito do procedimento comum. 

Como se pode constatar atualmente, o juiz possui um verdadeiro poder geral de antecipação 
(juntamente com o poder geral de cautela e o poder geral de efetivação), consubstanciado nos 
artigos 273 (tutela antecipada genérica) e no artigo 461, § 3º (tutela antecipada específica), 
ambos do Código de Processo Civil atual, devendo-se valer de referido poder guiado pelo prin-
cípio da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não causar prejuízos desnecessários 
a qualquer das partes. 
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Com o novo Código de Processo Civil o processo cautelar não mais existirá, contudo, não 
significa, em momento algum, que as tutelas cautelares desaparecerão, pelo contrário, são man-
tidas em sua essência e podem ser concedidas tanto incidentalmente quanto preparatória.

Ademais, o novo Código de Processo Civil trouxe profundas alterações no tocante às tutelas 
de urgência e de evidência, buscando, sobretudo, atingir a efetividade e a celeridade da presta-
ção jurisdicional.  

Nesse sentido, a antiga diferenciação entre tutela antecipada e medida cautelar, prevista no 
Código de Processo Civil atual, cede lugar à previsão das tutelas de urgência e de evidência, que 
podem ser requeridas de forma preparatória ou incidental, e inclusive deferidas de ofício pelo 
juiz, em casos excepcionais e expressamente previstos em lei.

Caberá a doutrina e a jurisprudência, com a entrada em vigor do novo Código de Processo 
Civil, sanar eventuais incorreções e controvérsias na aplicação da lei processual, do contrário, 
o que se verá é aumento do já incontável número de recursos, sobrecarregando os Tribunais e 
colocando por terra os objetivos tão almejados pelo legislador na concepção do novo Código de 
Processo Civil.

Assim, buscando melhor tutelar o direito do jurisdicionado, o novo Código de Processo Civil 
vem, com objetivo primordial, buscar celeridade e efetividade processual, e que somente o tem-
po demonstrará se estes objetivos almejados foram alcançados. 
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A constitucionalidade da improcedência liminar de 
mérito no código de processo civil brasileiro de 2015 
e sua aplicabilidade
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RESUMO: A Constitucionalidade da Improcedência Liminar de Mérito no Código de Processo Civil bra-
sileiro de 2015, e sua aplicabilidade, são temas muito discutidos nos meios jurídicos. Após refletir sobre 
a causa, foi elaborado o presente trabalho a fim de comprovar a Constitucionalidade da chamada Impro-
cedência Liminar de Mérito, oriundas do art. 285-A do Código de Processo Civil de Alfredo Buzaid e do 
art. 332 do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015. O presente artigo tem como função social a devi-
da explanação do caráter constitucional, legal, válido e eficaz da norma acima descrita; conjuntamente 
com os requisitos e motivos para sua aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico, demonstrando 
assim, quando, porque e de qual modo poderemos utilizá-la.

PALAVRAS-CHAVES: Constitucionalidade. Improcedência liminar de mérito. NCPC. 

ABSTRACT: The Constitutionality of Dismissal Merit Injunction in the Brazilian Code of Civil Procedure, 
2015, and its application, are highly topical issues in the legal means. After reflecting on the cause, 
we designed this study to prove the Constitutionality of the call dismissed Merit Injunction, derived 
from the art. 285 of the Civil Procedure Code of Alfredo Buzaid, and art. 332 of the Civil Procedure 
Code, 2015. This article has the social function due explanation of the Constitutional character, Legal, 
Valid and Effective the standard described above; together with the requirements and reasons for their 
applicability in our legal system, thus demonstrating, when, why and which way we can to use it.

KEYWORDS: Constitutionality. Rejection preliminary merit. NCPC.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 Requisitos para a improcedência “initio litis”. 2 Da aplicabilidade e do cabi-
mento da improcedência liminar de mérito. 3 Constitucionalidade da improcedência liminar de mérito. 
4 Alterações do dispositivo do código de 1973 para o código de 2015. 5 Do reconhecimento da pres-
crição e da decadência como forma de improcedência liminar. 6 Da impossibilidade jurídica do pedido 
como causa de improcedência prima facie. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS. 

INTRODUÇÃO:

A chamada improcedência liminar do pedido, também chamada de Improcedência “prima 
face”, “initio litis” ou “ab initio”, ocorre quando o juiz em caráter liminar, julga totalmente im-
procedente  a demanda, sem ao menos citar o réu para que apresente defesa nos autos; visto 
tratar-se de um caso meramente de direito, ou seja, que não haja necessidade de apresentação 
e comprovação de fatos posteriores, não acarretando em nenhum caso prejuízo ao réu, uma vez 
que, trata-se apenas de casos onde ocorre a improcedência total ou parcial da demanda, e mes-
mo que haja recurso de apelação por parte do autor, ao réu será assegurado o Direito da ampla 
defesa e do contraditório como veremos neste trabalho.

 O dispositivo em pauta não nasceu com o código de Alfredo Buzaid, mas trata-se um meca-
nismo introduzido no código pela Lei nº 11.277, de 2006, que visa a celeridade, com a redução de 
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volume processual perante o poder judiciário, em causas que, se fossem levadas adiante deman-
dariam um volume desnecessário, tendo em vista que, seriam julgadas todas no mesmo sentido 
negativo, ou seja, todas improcedentes.

Historicamente, antes da edição da lei 11.277/06, que introduziu o art. 285-A, os juízes já 
julgavam o mérito muitas vezes sem a citação do réu, nos casos em houvessem Prescrição e 
Decadência, como colocado por Marcus Vinicius Rios Gonçalves1  “Era um falso julgamento 
de mérito, já que o pedido não era examinado. ”, contudo com o novo dispositivo o mérito é re-
almente analisado, assim no caso concreto pode o Juiz extinguir o processo com resolução de 
mérito, mesmo que não tenha citado o réu. 

No entanto, com uma visão um pouco diferente sobre a matéria, Cassio Scarpinella Bueno2, 
diz que este tipo de julgamento é um “juízo negativo de admissibilidade antes mesmo da citação 
do réu”; e continua de forma correta a nos ensinar que “o juiz profere uma sentença liminar de 
improcedência do pedido”. 

Pactuando de uma ou outra ideia, não diferencia a ideia do presente texto que iremos de-
monstrar que tal instrumento processual é totalmente constitucional e de auxílio instrumental 
para uma celeridade processual; contrariando a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de 
número 3.695, na qual a Ordem dos Advogados do Brasil pede que seja julgada procedente a fim 
de declarar inconstitucional o dispositivo em pauta.

O Código de Processo Civil de 2015 traz o dispositivo a partir do artigo 332, o qual tem apli-
cabilidade para qualquer processo sejam processos de vara ou de competência originárias dos 
tribunais como veremos a seguir.

1 Requisitos para improcedência “initio litis”

Fredie Didier Jr3 conceitua a improcedência liminar dizendo que trata-se de “decisão jurisdi-
cional que, antes da citação do demandado, julga improcedente o pedido formulado pelo deman-
dante. É decisão de mérito, definitiva, apta à coisa julgada e possível objeto de ação rescisória.” 

Para que possamos aplicar de forma constitucional e legal o presente dispositivo é necessá-
rio que haja respeito a alguns requisitos estipulados pela própria lei. Assim o primeiro requisito 
que apresentamos é que a matéria da lide seja exclusivamente de direito e não que seja matéria 
de fato, ou seja, deve a matéria ser provada com documentos iniciais, não necessitando da pro-
dução de novas provas durante o tramite processual, assim se o juiz ao analisar a documenta-
ção da peça exordial, e ao não possuir mais dúvidas a respeito do Direito encontrado, não sendo 
mais possível conteúdo probatório durante o processo, terá o primeiro requisito para utilizar-
-se da improcedência liminar de mérito. 

Podemos, em analogia, nos remeter ao art. 330, I do Código de Processo Civil de 1973, o qual 
nos permite julgar antecipadamente a lide. Fazendo uma analogia jurídica podemos entender 
que da mesma maneira que nos Recursos Especiais e Extraordinários, somente podem alegar 
matéria de Direito e não de fato, nestes casos de improcedência “prima face”, quando a matéria 
for de fato, o juiz não poderá aplicar o art. 332 do CPC/2015, devendo mandar citar o réu, sob 
pena de ferir o contraditório e a ampla defesa.

1 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios, Direito Processual Civil Esquematizado, 4. edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p 316.
2 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – Procedimento comum: Ordinário e 
Sumário 2 Tomo I, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p 150.
3 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V.01. 17ª ed. Bahia: juspodivm, 2015, p.593.
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Nestes casos, encontraremos apenas matérias que não serão propriamente controvertidas, 
mas que em uma primeira análise superficial, já se pode constatar que aquele direito inexiste.

O segundo requisito para que tenhamos a aplicabilidade do artigo estudado é que as senten-
ças devem ser julgadas improcedentes, ou seja, jamais teremos uma improcedência “ab initio” 
quando houver uma sentença procedente, este requisito visa a impossibilidade de prejuízo para 
o réu; requisito essencial para que se possa validar os art. 285-ACPC/73 e art. 332 NCPC. Isto é 
necessário, como veremos a seguir, para a própria constitucionalidade dos dispositivos; neste 
caminhar entendemos que, se a sentença for prolatada de forma procedente em favor do autor 
e o juiz não abrisse margem de defesa para o réu, estaria suprimindo todos os direitos constitu-
cionais de defesa, sendo a sentença inconstitucional.

Entende-se que é possível a improcedência liminar parcial, isso ocorre quando o magistrado 
julga improcedente um ou alguns pedidos da ação deixando outros que serão julgados normal-
mente. Neste caso o processo não se extingue e processa-se e julga-se posteriormente apenas 
os pedidos não liminarmente improcedentes. Devendo ser recorrido por agravo de instrumento 
neste caso, conforme o artigo 1.015, II do Novo CPC.

O terceiro requisito para que tenhamos a aplicabilidade do art. 332 do CPC/2015, é que de-
vem existir outras sentenças proferidas no mesmo sentido quando oriundas de causas idênticas.

Assim, este dispositivo somente será aplicado quando já houver outras causas “idênticas”, 
todavia essa terminologia, adotada pela jurisprudência e doutrina, está equivocada, uma vez 
que, causas idênticas teriam os mesmos elementos da ação, o que no caso daria ensejo a litis-
pendência ou a coisa julgada; o que ocorre na verdade é uma identidade nas causas de pedir e no 
pedido, mas não entre as partes. Pode até uma das partes ser a mesma, mas necessariamente o 
outro sujeito da relação jurídica, deve ser distinto.

A terminologia correta, a qual deveria ter sido utilizada tanto no CPC/73 quanto no CPC/2015 
é “ações semelhantes”, uma vez que as ações possuiriam as mesmas causas de pedir e o pedido, 
e não todos elementos da ação, adequando-se assim aos devidos termos técnicos.

Assim podemos dizer que este dispositivo somente será aplicado quando já houver outras 
sentenças “idênticas” proferidas pelo mesmo juízo. Ocorre que em mais um ponto a redação do 
Art. 285-A CPC/73 é falha e insuficiente, uma vez que pode abrir margem para interpretações 
distintas sobre o sentido da palavra Juízo, ou seja, qual juízo o artigo está se referindo? Podendo 
ser interpretado, à primeira vista, como a decisão monocrática do juiz ou como as decisões pro-
feridas naquela vara ou as decisões proferidas pelo tribunal daquele estado ou região.

Neste sentido a doutrina entende que a redação do art. 285-A do CPC/73 que se refere ao 
mesmo juízo, tem sua hermenêutica no sentido de referir-se a decisões proferidas na mesma 
vara; e não pelo mesmo juiz, uma vez que, o juiz pode ser alterado, ou até mesmo por a maioria 
das varas possuírem mais de um juiz. Com a redação do Código de Processo Civil de 2015, já fica 
evidenciado que os paradigmas serão elaborados pelo enunciado de súmula do STF ou STJ, acór-
dão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de 
súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

De acordo com Antônio Claudio da Costa Machado4 “Acerca dos requisitos de julgamento 
de improcedência initio litis, o que se pode dizer, em primeiro lugar é que não basta a existência 
de uma única causa idêntica sentenciada, o texto é claro ao exigir “outros casos idênticos”, no 

4 COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 4ª Edição, São Paulo: 
Manole, 2015. p.653.



88 A constitucionalidade da improcedência liminar de mérito no código de processo 
civil brasileiro de 2015 e sua aplicabilidade

plural, o que induz à conclusão de que, pelo menos duas hão de ser as demandas já decididas de 
modo igual para que possa o juiz aplicar o presente art. 285-A (...)”

Com isso podemos concluir que somente poderemos aplicar ao artigo 332 do CPC/2015, 
quando houver a junção dos três requisitos, assim deve o magistrado verificar se a matéria a 
ser discutida é meramente de Direito, julgar a demanda improcedente, e por fim basear-se em 
um paradigma, ou seja, em decisões anteriores proferidas pelos Tribunais, em um determinado 
sentido em ações semelhantes. 

Entendemos, portanto, que esta ideia é no sentido de que, todos os requisitos necessários pa-
ra que haja a devida aplicabilidade deste instrumento processual, são um reflexo da preocupa-
ção do legislador em manter em nosso ordenamento a mais perfeita segurança jurídica; trazen-
do para o meio forense mais do que uma celeridade processual, mas uma celeridade processual 
segura. De nada adiantaria que o presente artigo julgasse o mérito liminarmente se deixasse 
meios para imperfeições ou ainda futuras modificações. Nas palavras de Clèmerson Merlin Clè-
ve5 “A segurança jurídica está entre os temas mais relevantes do Direito (...) A Constituição 
define a segurança como um dos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos. No catálogo dos Direitos Fundamentais, a Constituição reitera, em vários dispo-
sitivos, o dever de respeito e proteção à segurança jurídica. Institucionaliza a segurança como 
Direito Fundamentam no art. 5º, Caput”.

Assim fica nítido que a segurança jurídica é Direito Fundamental elencado em diversos pon-
tos da nossa Carta Máxima, não podendo nenhuma lei infraconstitucional, ou emenda alterá-
-la no sentido de diminuir tal direito ou extingui-lo. Não seria diferente com o artigo 332 do 
CPC/2015, o qual a luz da Constituição de 05 de outubro 1988, traz toda e necessária segurança 
jurídica ao instituto da improcedência liminar de mérito.

2 Da aplicabilidade e do cabimento da improcedência liminar de mérito.

Após o julgamento de improcedência “prima facie”, podem ocorrer três tipos distintos de 
situações, a primeira é quando o Autor interpõe o recurso de apelação; neste caso poderá o 
magistrado retratar-se no prazo de 05 dias, quando verificar que não há algum dos requisitos 
necessário para aplicação deste artigo, expedindo mandado de citação para réu com a continui-
dade normal do processo; outro fato que poderá ocorrer é o Autor interpor o recurso de ape-
lação e o juiz não se retratar; neste caso o magistrado expedirá o mandado de citação  ao réu, 
subindo os autos ao tribunal competente par analise, vale salientar que, com a juntada nos autos 
desta citação o réu possui o prazo de 15 dias para apresentação de Contrarrazões de Apelação. 
Assim que a apelação subir ao tribunal competente e este verificar que não se trata de causa 
de improcedência liminar do mérito, anulará a sentença e remeterá os autos de volta ao juiz 
“a quo”, para que este prossiga com o processo nos moldes legais; e por fim, como uma última 
situação possível, pode o tribunal verificar que não se trata de total improcedência, podendo a 
segunda instância acolher o recurso, analisar a apelação e as contrarrazões julgando o mérito 
da demanda.

Outro ponto fundamental desta questão é que se trata necessariamente de sentenças extin-
tivas de mérito (formal e material) pondo fim na decisão de primeiro grau com resolução da lide, 
ou seja, quando aplicarmos o art. 332 CPC/2015, vamos obrigatoriamente ter um julgamento 

5 CLÈVE, Clèmerson Merlin, Direito Constitucional Brasileiro – Teoria da Constituição e Direitos Fundamentais, São 
Paulo: RT, 2014.
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de mérito, uma vez que esta fará coisa julgada material e formal e não meramente formal. Isto 
aplica-se uma das finalidades deste instrumento judicial uma vez que, se neste presente caso 
houvesse apenas a extinção processual e a mera coisa julgada formal, poderia o autor propor 
novamente a demanda, causando um acumulo ainda maio de processos desnecessários ao ju-
diciário e a própria sociedade. Ora, uma das intenções desta ferramenta é exatamente tirar e 
“desafogar” o judiciário de demandas que não trariam nenhum tipo de benefício a sociedade, 
às partes ou à terceiros. Diante disto fica claro que o instrumento processual da improcedência 
liminar de mérito atua de forma célere e segura para que a atividade jurisdicional seja feita em 
caráter de justiça, respeitando por completo todos os ditames e requisitos de todo ordenamento 
jurídico brasileiro.

3 Constitucionalidade da improcedência liminar de mérito

O Art. 5º da CRFB/88 em seus incisos LIV e LV determinam explicitamente que ninguém 
será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, tendo esta o caráter 
“erga omnes” e de aplicabilidade em diversos ramos do Direito; como o Direito Administrativo, 
Direito Civil, Direito Penal, Direito Tributário, entre outros. Neste sentido o Supremo Tribunal 
Federal, já decidiu repetitivamente, inclusive com Súmulas Vinculantes (05,14,21,28), onde re-
trata que até mesmo dificultar os recursos não são constitucionalmente aceitos. 

Neste sentido, portanto, é necessário que a lei apresente de todas as maneiras meios para 
que as pessoas possam se defender, e mais do que isso, que esta defesa, seja imparcialmente 
analisada e com possibilidade de ser revista por um órgão superior e diferente daquele que pro-
feriu a decisão. Assim qualquer decisão que não abrir margem ao contraditório, ou possibilitar 
uma reanalise da matéria afronta a Constituição da República. 

 No caso da improcedência initio litis, podemos ver claramente que, tanto o Código de Pro-
cesso Civil de 1973 (Buzaid), como o Código de 2015, adequam-se perfeitamente as normas 
constitucionais, sendo assim plenamente válida. A priori, pode-se ter o raciocínio errôneo de 
que a norma afronta os preceitos constitucionais, mas isso não ocorre na realidade. A norma 
do art. 332 do CPC/2015, não retira em nenhum momento a defesa do réu, quando este puder 
sofrer qualquer tipo de prejuízo, ou seja, o contraditório e a ampla defesa não estão ignoradas 
por tal artigo, mas estão simplesmente postergadas, para um momento no qual, pode haver a 
necessidade de defesa.

Não afronta os princípios constitucionais do contraditório nem da ampla defesa, nem os im-
plícitos como o do duplo grau de jurisdição uma vez que eles estão presentes, todavia ocorrerão 
em momento posterior que pode ser inclusive em segunda instância.

Desde sua criação a improcedência prima facie tem o condão baseado na norma jurídica do 
art. 5º, LXXVIII da CRFB/88, que visa a celeridade processual, nas palavras de Pedro Lenza6, 
“observamos que  em algumas situações, contudo, a demora causada pela duração do processo e 
sistemática dos procedimentos, pode geral total inutilidade ou ineficácia do provimento reque-
rido...” neste diapasão, para uma maior celeridade do poder judiciário e menor sobrepeso para 
sua funcionalidade, aplica-se a Improcedência Liminar de Mérito.

Assim, se o Autor propõe uma ação a qual, encontra-se nos requisitos para improcedência 
liminar de mérito, deve o juiz aplicá-la, uma vez que não acarretará nenhum tipo de prejuízo 

6 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Sistematizado, Volume único, 18ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014, p.1136.
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para o réu, uma vez que se for parcialmente improcedente, não poderá aplicar os referidos arti-
gos, mandando citar o réu para apresentar contestação. E no caso de ser julgado improcedente 
“initio litis”, e houver apelação por parte do Autor da demanda, o juiz mandará citar o Réu para 
que apresente contrarrazões de apelação, não sofrendo qualquer prejuízo em sua defesa.

Podemos concluir então que a improcedência prima face é totalmente constitucional pois, 
somente será feita quando não prejudicar o réu em nenhuma hipótese, caso haja a mínima pos-
sibilidade do réu sofrer qualquer prejuízo o dispositivo não poderá ser aplicado, por neste caso, 
teríamos uma norma inconstitucional. 

Em contrário sensu, a Ordem dos Advogados do Brasil impetrou uma Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade de número 3.695, na qual pede que o STF julgue procedente e declare o 
presente instrumento, da improcedência liminar do mérito, como inconstitucional, uma vez que 
fere a Constituição da República Federativa do Brasil no seu Art. 5º caput e incisos XXXV, LIV e 
LV, ou seja, fere os princípios da igualdade, da inafastabilidade da apreciação de lesão ou ameaça 
a direito pelo judiciário, do devido processo legal, a segurança jurídica e do contraditório e da 
ampla defesa.

Neste caso o Presidente da República apresentou provas pela constitucionalidade, assim co-
mo os “amicus curie”, inclusive o Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, o qual o pró-
prio Professor Cassio Scarpinella Bueno apresentou as razões deste.

Todavia até o fechamento deste artigo a Ação não havia sido julgada. Nosso posicionamento, 
como já exaustivamente foi colocado neste trabalho, nenhum destes Princípios Constitucionais 
são violados, muito pelo contrário, são devidamente protegidos e amparados por todo ordena-
mento jurídico brasileiro. Assim entendemos que a referida Ação Declaratória de Inconstitu-
cionalidade não deve ser julgada procedente, tendo em vista que, esta não atinge nem mesmo 
esbarra nos princípios ditos, dando-nos a possibilidade sábia de tal instrumento jurídico, caso 
haja a procedência, estaríamos fazendo um retrocesso a evolução processual brasileira.

4 Alterações do dispositivo do código de 1973 para o código de 2015

Vale adentrarmos agora às diferenças entre a redação da improcedência “prima facie” do art. 
285-A do CPC/73 com a redação dada pelo art. 332 do CPC/2015. De acordo com a Redação do 
Código de 1973, podemos verificar que esta traz claramente a necessidade da matéria ser uni-
camente de direito e desta obrigatoriamente contrariar ações “idênticas” proferidas por aquela 
vara, ou seja, não havia a necessidade de que essas ações fossem prolatadas por órgãos superio-
res, mantendo-se semelhante em seu procedimento recursal assim traz em seu bojo que:

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já hou-
ver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá 
ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente 
prolatada.  (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006)
§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a 
sentença e determinar o prosseguimento da ação. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006)
§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao re-
curso.  (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).

Já a nova redação traz a mesma ideia inicial com uma roupagem um pouco diferente, esta diz 
que é necessário que estas causas dispensem a fase instrutória, ora, somente dispensará fase 
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instrutória ações, as quais, não necessitarão de instrução probatória posterior, assim podemos 
entender que mesmo com a alteração das palavras o sentido permanece o mesmo, devendo 
manter a aplicabilidade apenas para os casos em que a matéria for meramente de direito e não 
de fato. Todavia um ponto que mudou, mas este de modo brusco, foi o sentido de que o artigo 
do CPC/2015 não trazer mais o paradigma como ações da vara, mas estes serão os enunciados 
do STF e STJ, acordão proferido por estes em julgamento repetitivos, entendimento firmado em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e enunciados de 
tribunais de justiça sobre direto local, como por exemplo, em face da Constituição Estadual ou 
leis orgânicas, assim fica evidenciado que a os paradigmas não serão mais da vara que proferir 
as decisões, mas dos tribunais mencionados no novo artigo.

As hipóteses e situações já estudadas neste artigo manter-se-ão igual tanto no CPC/73 
como no CPC/2015. Assim o artigo 332 do código de processo civil de 2015 é relatado “ipsis 
litteris” abaixo:

Art. 332 Nas causas que dispensarem a fase instrutória, o juiz, independentemente da 
citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I – Enunciado de súmula do STF ou STJ;
II – Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos 
III – Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência.
IV – Enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§1º o juiz poderá também julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde 
logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
§2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do transito em julgado da sentença, 
nos moldes do art. 241.
§3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 05 (cinco) dias.
§4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com citação 
do réu, e, se não houver retratação determinará a citação do réu para apresentar con-
trarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em relação aos casos de improcedência liminar por prescrição, decadência e impossibilidade 
jurídica do pedido veremos em tópicos específicos mais abaixo, tendo em vista suas peculiari-
dades necessárias.

5 Do reconhecimento da prescrição e da decadência como forma de impro-
cedencia liminar

O Código de 2015 inovou em sua redação ao trazer em seu parágrafo primeiro do aludido ar-
tigo, que “o juiz poderá também julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde 
logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”.

Em relação a decadência, não abordaremos a fundo tal situação, tendo em vista que, trata-se 
de um tema pacificado, onde a perda do Direito pelo lapso temporal inerte de reaver este, dá 
ao magistrado a possibilidade de extinguir com resolução de mérito sem que as partes possam 
renunciar a tal caducidade; o problema ocorre quando falamos em improcedência liminar “inau-
dita altera parte” tendo em vista a própria natureza jurídica da prescrição.

Diferentemente da decadência, a prescrição pode ser renunciada pelas partes, conforme rela-
ta o art.191 do CC o que causaria um problema no caso da parte contraria não ser citada para se 
manifestar, uma vez que é direito do réu poder renunciar à Prescrição, imaginemos uma situação 
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onde uma das partes quer renunciar a prescrição, e dar a outra a chance de que o Estado confirme 
uma decisão benéfica para ambos os lados, estamos diante de um caso de redação equivocada. 
Outro caso prático que devemos verificar é uma Ação de Consignação em Pagamento onde o título 
está prescrito; ora, se a parte Autora, que seria a maior prejudicada no sentido ter que pagar a dí-
vida, quer cumprir com sua obrigação, como poderia o Estado liminarmente extinguir essa ação? 

Para Fredie Didier Jr7, a “regra decorrente do parágrafo primeiro do art. 332 e do inciso 
II do art. 487 do CPC/2015, deve ser aplicada apenas para o reconhecimento de prescrição en-
volvendo direitos disponíveis, em nenhuma hipótese em sentido desfavorável àqueles sujeitos 
protegidos constitucionalmente (consumidor, índio, idoso e trabalhador).

Vale mencionar, nas palavras de Silvio de Sálvio Venosa8, que a prescrição possuía um ca-
ráter histórico no sentido de ser alegada pelas partes, todavia com o advento da lei 11.280/06 
houve uma bruta modificação no CPC/15 o qual também revogou o Código Civil em seu artigo 
194, assim o juiz deverá sempre que possível sua verificação, decretar de ofício a prescrição, 
porém a renúncia desta ainda é válida, tendo em vista a interpretação sistêmica entre o Código 
de Processo Civil e o Código Civil. Assim podemos identificar que o caráter histórico da prescri-
ção, o qual, trazia em seu bojo a ideia de que o juiz não poderia conhecer a prescrição, de ofício, 
devendo apenas fazê-lo quando alegada pelas partes, foi totalmente suprido; assim tanto a pres-
crição como a decadência podem ser alegadas de ofício pelo magistrado desde 2006 no Brasil.

Fica evidenciado que o presente artigo deve, obrigatoriamente, ser visto a luz do artigo 9º 
(parte geral) da Própria Carta, onde diz que:

Art.9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 
ouvida. 
Parágrafo único O disposto no caput não se aplica:
I – à tutela provisória de urgência.
II – às hipóteses de tutela de evidência prevista no art. 311, incisos II e III
III – à decisão prevista no art. 701

Assim de forma sistêmica, devemos no caso da prescrição e somente neste caso, entender 
que a parte contrária deve ser citada ou ao menos “intimada”, para que possa se manifestar so-
mente sobre este assunto; assim este poderá requerer o prosseguimento do feito, uma vez que, 
se a sentença extinguir com resolução de mérito a demanda e prejudicar o réu, em seus Direitos, 
o próprio parágrafo primeiro estaria em conflito com o caput do art. 332 do CPC/2015, efetuado 
desta maneira conseguimos dar uma interpretação correta ao que deve o magistrado efetuar 
perante a presença inicial de prescrição.

6 Impossibilidade jurídica do pedido como fato de improcedência prima facie

Outro ponto que devemos nos basear é que houve uma grande alteração nas condições da 
ação e a nova colocação da possibilidade jurídica do pedido com o advento do Código de Proces-
so Civil de 2015.

Quando Enrico Tullio Liebman (1903-1986) veio ao Brasil em 1939 e trouxe a sua teoria das 
Condições da Ação trabalhou com a ideia de que esta seria repousada em três colunas distintas, 
a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. Ele se baseava a impossibilidade 

7 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V.01. 17ª ed. Bahia: juspodivm, 2015, p. 604.
8 VENOSA, Silvio de Sálvio, Direito Civil – Parte Geral, 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.601.
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como condição da ação, na ideia italiana da proibição do divórcio, porém quando este retornou 
para seu país de origem, verificou que foi editada uma reforma civil autorizando o divórcio e 
retirou a possibilidade jurídica do pedido da condição de ação. Porém, seu aluno e Ministro da 
Justiça Alfredo Buzaid, o qual efetivou a concretização do CPC/73, manteve aqui no Brasil a im-
possibilidade jurídica do pedido como condição da ação na edição do CPC/73, quando o próprio 
Liebman na Itália já não o colocava mais como tal. 

Assim com a reforma pelo CPC/2015 a possibilidade jurídica do pedido sai da condição de 
ação e passa a ser uma improcedência “prima face”, ou seja, com esta reforma, a sentença que 
extinguir a demanda por impossibilidade jurídica do pedido, deverá fazê-la com resolução do 
mérito, e não mais sem resolução de mérito como elencava o inciso VI do artigo 267 do CPC/73, 
assim entendemos que a possibilidade jurídica do pedido é referida em um binômio de interesse 
e legitimidade.

Vale salientar que trata-se de uma hipótese não expressa em lei, uma vez que o novo código 
não traz essa causa como improcedência liminar do pedido, mas ao fazermos uma interpretação 
sistêmica e histórica podemos claramente extrair o resultado.

Neste diapasão, toda vez que um magistrado encontrar a impossibilidade jurídica do pedido 
deve aplicar a improcedência liminar do art. 332 do CPC/2015, mesmo este artigo sendo omisso 
a respeito deste assunto. Deveria o legislador ter inserido como uma das causas de aplicar este 
artigo, a impossibilidade jurídica do pedido, para deixarmos claro que, com a efetivação do códi-
go de 2015, deixa de ser um mero julgamento formal, e passa para uma extinção com resolução 
do mérito, ou seja, a impossibilidade jurídica do pedido, neste caso, faz coisa julgada material, 
não dando ensejo a novas proposituras pelo mesmo pedido ou/e causa de pedir, salvo por ação 
rescisória e com suas condições. 

Neste sentido o Enunciado n. 36, do fórum permanente de processualistas civis traz que: “as 
hipóteses de impossibilidade jurídica do pedido ensejam a improcedência do pedido”. Com isso 
podemos concluir a contrário sensu, inclusive, que as condições da ação deverão exclusivamente 
versar sobre legitimidade e interesse, continuando estas a serem extintas sem resolução do 
mérito conforme os artigos 330, 485 e 487 do CPC/2015.  

Sendo também as palavras de Fredie Didier Jr9 quando diz que o novo CPC “não mais trata 
da possibilidade jurídica do pedido como hipótese de extinção do processo sem exame de méri-
to, silenciando no ponto, adota correto entendimento doutrinário, reconfigurando a possibilida-
de jurídica do pedido e permitindo, a partir da sua conjugação de algumas normas fundamen-
tais processuais, uma atípica hipótese de improcedência liminar do pedido”.

CONCLUSÃO:

Assim, podemos entender que a improcedência liminar “inaudita altera parte” deve ser man-
tida em nosso ordenamento como instrumento necessário e eficaz de solução de conflitos, tra-
zendo para a realidade brasileira a tão aclamada celeridade processual conjuntamente com a 
obrigatória segurança jurídica , determinando que, toda vez em que a ação for meramente de 
direito, houverem casos semelhantes anteriores decididos, em precedentes de tribunais, dei-
xando evidenciado que a os paradigmas não serão mais da vara que proferir as decisões, mas 
dos tribunais mencionados no artigo 332 do CPC/2015 e por fim que a sentença seja de total 

9 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. V.01. 17ª ed. Bahia: juspodivm, 2015, p. 605.
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improcedência, poderemos aplicar tal dispositivo a fim de termos a devida resposta estatal em 
um prazo razoável de tempo.

Fica evidenciado que o presente instrumento processual condiz perfeitamente com a Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, em nenhum momento fere o Direito do réu à ampla 
defesa e ao contraditório, uma vez que a sentença jamais irá acarretar prejuízo a este, e caso 
acarrete este será citado para que apresente defesa, ou seja, o que muda neste caso é mera-
mente o momento processual da ampla defesa e do contraditório, é postergado. Em relação ao 
respeito à segurança jurídica, o Código de Processo Civil, tanto de 1973 quanto o de 2015 são 
extremamente fiéis aos ditames constitucionais, dando para improcedência liminar de mérito 
total concretude; vale mencionar que no caso da impossibilidade jurídica do pedido a segurança 
jurídica é até maior, uma vez que passa a fazer coisa julgada material, dificultando ainda mais 
sua reforma, sem embasamentos jurídicos sólidos.

Entendemos que é necessário que no caso da improcedência liminar do parágrafo primeiro 
do art. 332 do CPC/2015, a qual trará da prescrição, que haja a citação da parte contrária para 
que todos seus direitos possam ser mantidos, inclusive seu direito de renunciar à prescrição e 
querer a continuidade do feito, diferentemente, caso o magistrado cite o réu, deve ele respon-
der exclusivamente sobre a matéria da prescrição, ou seja, se renúncia ou não a prescrição, não 
abrangendo uma citação para apresentação de contestação, entendemos no caso da decadência, 
onde o magistrado deve extinguir a ação com resolução de mérito de forma a não citar o Réu em 
nenhuma hipótese.

E por fim vale ressalvar que a impossibilidade jurídica do pedido deve ter um novo significa-
do com o advento no CPC/2015, haja visto que foi drasticamente alterado as chamadas “condi-
ções da ação”, modificando desde logo do trinômio (legitimidade, interesse e impossibilidade ju-
rídica do pedido) para o binômio (legitimidade e interesse); assim nos casos que o juiz verificar 
a impossibilidade jurídica do pedido não mais extinguirá a demanda sem resolução do mérito, 
inclusive porque nem é mais causa deste, conforme a redação do artigo 485 do CPC/2015. As-
sim deverá o magistrado julgar a demanda, nestes casos, aplicando a improcedência liminar de 
mérito, ou seja, fazer um julgamento que de ensejo a coisa julgada formal e material e não mais 
apenas a coisa formal como era feito pelo código de processo civil de 1073.

Com isto podemos encerrar, com a fraterna ideia, de que a improcedência liminar de mérito é 
uma evolução instrumental processual, devendo não apenas ser mantida para que ajude a todo 
sistema judicial, mas que além disso seja cada vez mais aprimorada e adaptada as novas reali-
dades sociais, sempre com base e respeitando a nossa Constituição da República.
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INTRODUÇÃO:
 
A Lei 13.105/15 que institui o novo Código de Processo Civil, cujas previsões foram fruto de 

intensos debates no Congresso Nacional, e em diversas audiências públicas em todo o país, e 
teve o texto final aprovado no fim do ano passado e seguiu para sanção presidencial que o apro-
vou com alguns poucos vetos. 

Este novo Código de Processo Civil – o primeiro elaborado sob o regime da democracia – 
substituirá o texto atual que tem mais de 40 anos e entrará em vigor em 16 de março de 2016 
com o objetivo de simplificar e dar maior agilidade e transparência nos processos judiciais.  

Nesta breve reflexão, temos a pretensão de analisar algumas disposições cujos conteúdos 
fazem referência, direita ou indiretamente, ao princípio do contraditório e, de maneira objetiva, 
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analisar alguns dos aspectos que reputo sejam os mais relevantes, interessantes, inovadores ou 
polêmicos do Novo Código, sem a pretensão de esgotar o assunto, naturalmente. 

O novo Código de Processo Civil traz, em alguns dispositivos, textos que apresentam de for-
ma bastante detalhada o modo como deve ser observado o princípio do contraditório no proces-
so judicial. Assim é que, nos termos do artigo 8º, incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório 
(o que mostra que o contraditório não deve ser meramente formal, mas efetivo, substancial); o 
artigo 9º estabelece que, com as ressalvas do parágrafo, o contraditório deve ser prévio à pro-
dução da decisão; e o artigo 10 expressamente proíbe as “decisões-surpresa”. 

Fica claro, assim, com estes pequenos exemplos – e ficará muito mais ao final do texto – que 
o novo Código de Processo Civil acolhe a ideia de que o contraditório deve ser visto como uma 
garantia de participação com influência e de não-surpresa, tese já sustentada a bastante tempo 
pela doutrina, assegurando que haja no processo judicial um contraditório pleno, efetivo, e pré-
vio às decisões judiciais, destinado a assegurar, fundamentalmente, que o resultado do processo 
seja fruto de um processo com participativo e cooperativo, em que todos trabalham juntos, ainda 
que buscando resultados diversos, no qual, democraticamente, seu desfecho será construído.

Assim, no processo civil não deve haver mecanismos com potencialidade de surpreender 
a parte, e o direito ao contraditório funciona como uma espécie de barreira protetora contra 
qualquer surpresa, assim o novo Código de Processo Civil traz um expressivo conjunto de re-
gras que dão maior concretude ao princípio do contraditório. 

1 Um Código de princípios

Muito embora o sistema legal brasileiro não exija que os princípios constitucionais sejam 
expressamente mencionados e repetidos na legislação ordinária, tendo em vista que todo sis-
tema legal deriva da Constituição Federal e seus princípios, o texto do novo Código de Processo 
Civil teve o cuidado de mencionar expressamente alguns princípios constitucionais, tais como a 
legalidade, publicidade, isonomia, celeridade e, é claro, o contraditório.

 Tal cuidado deve-se prioritariamente à mitigação desses princípios na prática processual, 
razão pela qual, os primeiros artigos do novo Código são repetições de princípios já consagra-
dos pela Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 1º é expresso ao reafirmar a aplicação dos princípios constitucionais no 
processo civil1, o artigo 3º é reprodução do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário2, 
já o artigo 4ºreproduz o princípio da duração razoável do processo3, e assim por diante. Os do-
ze primeiros artigos do novo Código de Processo Civil se prestam basicamente ao detalhamento 
de importantes preceitos de defesa do cidadão comum em Juízo.

Nessa perspectiva, a exposição de motivos do novo Código de Processo Civil nos explica que: 

A necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à 
Constituição Federal da República fez com que se incluíssem no Código, expressa-
mente, princípios constitucionais, na sua versão processual. Por outro lado, mui-
tas regras foram concebidas, dando concreção a princípios constitucionais, como, 
por exemplo, as que preveem um procedimento, com contraditório e produção de 

1 Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
2 Art. 3o  Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
3 Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
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provas, prévio à decisão que desconsidera da pessoa jurídica, em sua versão tradi-
cional, ou às ‘avessas’. (grifo nosso). 

Mas, além de se referir aos princípios estampados no texto constitucional, o novo Código de 
Processo Civil ainda positiva outros importantes princípios de natureza processual.

No que se refere especificamente ao princípio do contraditório, o novo Código de Processo 
Civil traz um fortalecimento desse princípio com a vedação das chamadas decisões-surpresa, 
expressa na regra do artigo 10 do novo Código4. E isso bem demonstra a preocupação do legis-
lador em resguardar, de forma pormenorizada, o contraditório.

2 O contraditório como garantia de influência

É fundamental que sejam oferecidos meios de participação dos litigantes no processo por con-
ta de conhecerem melhor os fatos a serem alegados e os meios de prova disponíveis em cada caso.

Para que as oportunidades de participar sejam efetivas, faz-se necessário o conhecimento da 
parte acerca do ato a ser atacado, razão pela qual o sistema prevê atividades de comunicação pro-
cessual, que se destinam a oferecer às partes ciência de todos os atos que ocorrem no processo, 
incluindo-se aí a citação, as intimações e as notificações5.

No processo civil, o contraditório implementa-se por meio da citação, indicada pela maio-
ria da doutrina como a “alma do processo”. É por meio dela que se dá conhecimento ao réu de 
que foi ajuizada uma pretensão contra ele, ou seja, é o ato com que o demandado fica ciente da 
demanda proposta, em todos os seus termos, tornando-se parte do processo a partir de então.

Nos dias atuais o princípio do contraditório assume duas dimensões – a formal e a substan-
cial – e a soma dessas perspectivas é o que vamos denominar de contraditório pleno.

Inicialmente o princípio do contraditório significou a obrigação de audiência bilateral, de 
comunicação do ajuizamento da causa e dos atos processuais, bem como a possibilidade de im-
pugnar tais atos, ou seja, resumia-se no binômio informação/reação. 

Nesse primeiro momento, havia a preocupação que as partes participassem do processo, 
mas uma preocupação apenas formal uma vez que se elas estivessem presentes e fossem ouvi-
das o princípio estaria satisfeito independentemente de como se dava essa participação, o que 
era chamado de contraditório formal.

Somado a esse caráter formal e procurando qualificá-lo criou-se uma nova perspectiva para 
o aludido princípio, denominada de contraditório substancial. Com isso, além de significar per-
mitir as partes se manifestarem no processo o princípio também deveria dar a possibilidade de 
elas influenciarem no conteúdo da decisão a ser proferida.

4 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.
5 Doutrinariamente diferencia-se intimação de notificação. Diz-se intimação a comunicação de ato processual já 
efetuado; enquanto que a notificação serve para comunicar ato que ainda será realizado. Destarte, intima-se de algo já 
produzido e se notifica para ato a ser cumprido.
Frederico Marques (1998, p.208) explica que: 
[...] notificação projeta-se no futuro, visto que leva ao conhecimento do sujeito processual, ou de outra pessoa que 
intervenha no processo, pronunciamento jurisdicional que determine um facere ou um non facere. A intimação, ao revés, 
se relaciona com atos pretéritos.
A notificação, por outro lado, é a cientificação que se faz a alguém (réu, partes, testemunhas, peritos etc) de um despacho 
ou decisão que ordena fazer ou deixar de fazer alguma coisa, sob certa cominação. Assim, a testemunha é notificada, 
porque se lhe dá ciência de um pronunciamento do Juiz, a fim de comparecer à sede do juízo em dia e hora designados, 
sob pena de submeter-se as cominações legais. 
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Ademais, passou-se a se preocupar com o tratamento isonômico às partes, somente garan-
tindo-se a elas um tratamento igualitário é que se torna possível um contraditório real e  efeti-
vo. É o princípio da igualdade servindo ao princípio do contraditório, no entanto, o tratamento 
dado as partes deve ser mais que igual, deve ser isonômico, o juiz precisa tratar as partes de 
forma diferente, na medida de sua diferença.

Portanto, o contraditório atualmente aplicado deve ser a soma do formal (partes participarem 
do processo) e do substancial (dar as partes iguais condições de influenciar na decisão), caracte-
rizando-se pela junção de participação e do poder de influência, ou seja, um contraditório pleno.

3 O contraditório como garantia de não-surpresa

No que se refere a garantia de não-surpresa propiciada pelo princípio do contraditório, ela 
impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as questões processuais, inclusive 
aquelas passíveis de conhecimento ex officio, impedindo assim, que o magistrado aplique nor-
mas ou embase a decisão sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de uma ou 
de ambas as partes.

Dessa forma, a não surpresa traduz-se em possibilitar as partes o debate prévio de quais-
quer questões processuais que vierem a tona no processo, dando-lhes a oportunidade de argu-
mentar, arguir elementos comprobatórios ou refutá-los, visto que é defeso ao juiz motivar suas 
decisões com base em argumentos não suscitados pelas partes.

A garantia de não-surpresa encontra guarida no artigo 93, inciso IX6, da Constituição Fede-
ral, no artigo 131 do atual Código de Processo Civil (5.869/73)7, e no artigo 471 do novo Código 
de Processo Civil8, que preconizam a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Importante destacar que essa garantia se aplica até mesmo às decisões tomadas de ofício 
pelo magistrado, já que enquanto aumenta-se o poder do julgador impõe-se a este o dever de 
informar as partes as iniciativas que pretende exercer, de modo a permitir a elas um espaço 
de discussão em contraditório, devendo haver a expansão e a institucionalização do dever de 
esclarecimento judicial.

Assim, a proibição da chamada decisão surpresa tem sobretudo interesse para as questões 
de direito material ou de direito processual, de que o tribunal pode conhecer oficiosamente, se 
nenhuma das partes as tiver suscitado, com concessão à parte contrária do direito de respos-
ta, o juiz – ou o relator do tribunal de recurso – que nelas entenda dever basear a decisão, seja 
mediante o conhecimento do mérito, seja no plano meramente processual, deve previamente 
convidar ambas as partes a sobre elas tomarem posição, só estando dispensado de o fazer em 
casos de manifesta desnecessidade.

6 Art. 93. [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação.
7 Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que 
não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.
8 Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
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 Sobre o assunto, Fredie Didier Junior9 o correlaciona com o princípio da cooperação entre 
o Poder Judiciário e partes, o qual impõe ao órgão jurisdicional o dever de esclarecer, o de con-
sultar e o de prevenir.

O dever de esclarecimento impõe que quaisquer dúvidas do magistrado sobre argumentos, 
provas e pedidos trazidos pelas partes devem ser por elas esclarecidas. O segundo dever rela-
ciona-se com a obrigação do juiz de consultar as partes sobre esta questão não alvitrada no pro-
cesso, e por isso não posta em contraditório, antes de decidir. E o dever de prevenir obriga o ma-
gistrado a apontar as deficiências das postulações das partes, para que possam ser supridas10. 

Desta forma, destaca-se que deve ser declarada a nulidade da decisão surpresa, uma vez que 
vai de encontro e afronta o princípio do contraditório, estando positivada no novo Código de 
Processo Civil esta questão.

4 O princípio do contraditório e o novo Código de Processo Civil

Essa perspectiva, em especial a garantia de influência e não-surpresa do princípio do con-
traditório, está contemplada expressamente em vários dispositivos do novo Código de Processo 
Civil, e para exemplificar, enunciaremos, a seguir algumas modificações - que não se resumem a 
estas - relacionadas ao princípio do contraditório, seguidas de breves comentários:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 
direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à 
aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contradi-
tório. (grifo nosso).

Sem um artigo correspondente no atual Código de Processo Civil, este dispositivo consagra 
o princípio da isonomia, que integra o rol de garantias fundamentais do processo e é corolário 
do princípio do devido processo legal e um dos pilares da democracia, foi consagrado pelo cons-
tituinte de 1988, no artigo 5º caput, ao assegurar a todos a igualdade perante a lei.

Dirige-se ao legislador e ao juiz no que respeita à sua efetividade, tendo sido previsto no pla-
no infraconstitucional no artigo 125, inciso I, do Código de Processo Civil vigente11.

Do primitivo conceito de igualdade formal e negativa (ou seja, de que a lei não deve estabele-
cer diferenças entre os indivíduos), clama-se hoje de igualdade material, isto é, por uma Justiça 
que assegure tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais, na medida de suas 
diferenças, de forma a reestabelecer o equilíbrio entre as partes e possibilitar a sua livre e efe-
tiva participação no processo.

Voltando ao exame do dispositivo e para finalizá-lo, gostaria de chamar a atenção para a par-
te final do texto, que assim expressa “competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.” De onde 
já é possível inferir que o papel do juiz na condução do processo será ampliado, onde o termo 
“efetivo” dá a dimensão da importância deste dispositivo.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

9 Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Salvador: JusPodivm, 
2008. Pag. 78.
10 Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Salvador: JusPodivm, 
2008. Pag. 78/79.
11 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
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Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701. (grifo nosso).

A despeito da clareza do enunciado do caput acima reproduzido, que assegura que não se 
proferirá decisão sem que uma das partes seja ouvida, cabe aqui a rápida observação, que nos 
incisos I a III deste artigo 9º, excepciona-se o prévio contraditório naquelas situações de urgên-
cia ou que possam ocasionar a frustração do direito do requerente. O disposto no inciso I é bem 
abrangente, incluindo inúmeras situações nominadas no próprio diploma processual, como o 
arresto (artigo 301) e a busca e apreensão (artigo 536, parágrafo 1º).

O inciso II excepciona a chamada tutela da evidência, e o inciso III a decisão prevista no ar-
tigo 70112.

Com relação a tutela de urgência e de evidência, importante alguns esclarecimentos. O tema 
da tutela no âmbito do novo Código de Processo Civil é muito interessante. 

Se pudéssemos definir o novo Código de Processo Civil com palavras, certamente as princi-
pais seriam: previsibilidade, efetividade e celeridade, adjetivos que guiarão e serão diretrizes 
deste novo Código. O tema da tutela da evidência é muito interessante e o desafio será bem com-
preendê-lo e aplicá-lo da melhor forma possível para trilhar as diretrizes e atingir os objetivos 
da nova legislação. 

No novo Código de Processo Civil, a tutela provisória está estruturada em três títulos (cons-
tantes do Livro V), que abarcam as disposições gerais, a tutela de urgência e a tutela de evidên-
cia. A tutela provisória é usada no sentido de semelhança com temporariedade, tendo modifica-
ção especialmente em relação à perspectiva de estabilização, deixando de ter ideia de superação 
quanto à tutela principal, assim há no texto duas espécies de tutelas de urgência: a satisfativa, 
também chamada de antecipada, e a cautelar.

Quanto à tutela provisória, o novo Código de Processo Civil dá mais ênfase ao contraditório, 
o novo Código acaba com toda sistemática de estrutura cautelar em torno de processo autôno-
mo, mas mantém possibilidade de se requerer de forma antecedente a tutela cautelar. A ideia 
que foi positivada foi a de um processo sincrético, ampliando o processo em relação à tutela 
cautelar, onde ela não deve e nem precisa vir de forma autônoma e isolada da tutela principal. 

Convém também esclarecer os momentos de requerimento e de concessão, teremos agora 
a chamada tutela provisória antecedente, que vem antes da formulação, sendo esta uma das 
grandes inovações, cuja petição inicial limita-se a requerer a tutela antecipada, a indicação da 
tutela final, a exposição da lide e do direito que se buscar realizar, e o perigo de dano ou do risco 
do resultado útil do processo.

Depois da decisão – no prazo de 15 dias em caso de concessão ou no prazo de 5 dias em caso 
de indeferimento – deve haver o aditamento da petição inicial, sob pena de extinção do processo 
sem o julgamento do mérito. Na emenda, há a possibilidade de complementação da argumenta-
ção, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final. 

Já a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de 
dano ou de risco ao resultado do processo quando ficar caracterizado o abuso do direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte ou ainda se as alegações de fato puderem 

12 Art. 701.  Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega 
de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 
cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.
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ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada com julgamentos de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante.

Assim, um aspecto bastante positivo do novo Código de Processo Civil é a unificação do 
regime jurídico das medidas antecipatórias e cautelares, que promete dar celeridade a quem 
precisa deste tipo de medida.

Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em funda-
mento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício. (grifo nosso).

De acordo com artigo acima reproduzido, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdi-
ção, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício, incorpo-
rando, assim, uma versão mais moderna do princípio do contraditório.

Como dito acima, tradicionalmente, costuma-se dizer que a manifestação mais rudimentar 
do princípio do contraditório dá-se através do binômio informação/reação, entretanto, tal con-
cepção é hoje, considerada incompleta. Hodiernamente, entende-se que somente se considerará 
atendido o princípio do contraditório se propiciada às partes a participação real e efetiva na 
realização dos atos preparatórios da decisão judicial.

 Assim, o entendimento do princípio do contraditório mais atual caracteriza-se através 
da participação ativa das partes no processo e do diálogo que deve haver entre o órgão jurisdi-
cional e as partes do processo. 

Desta concepção do princípio decorrem várias consequências, como a de que não pode o 
órgão jurisdicional proferir decisão com surpresa para qualquer das partes. 

Reconhece-se, assim, que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz 
se manifestar ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir 
a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de “decisão surpresa” para a parte, o que 
não se coadunaria com o princípio do contraditório.

Este modo de compreender o princípio do contraditório é o único possível em um Estado 
que se diz Democrático de Direito, onde a proibição da prolação de “decisões surpresa” não 
dependeria de previsão expressa na lei processual ordinária, de todo modo, o novo Código de 
Processo Civil tratou de fazê-lo expressamente no seu artigo 10º. 

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe 
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa 
da parte. (grifo nosso).

Este dispositivo absorve a previsão contida no artigo 128 do Código vigente e não agrega 
qualquer inovação. A menção fica para reafirmar a preocupação com o princípio do contraditó-
rio adotada pelo novo Código de Processo Civil ao manter a redação do artigo anterior.

Devido ao princípio inserto no dispositivo, em que cabe a parte provocar jurisdição para que 
o processo se instaure, o direito processual traz regras de fixação, ou seja, o autor trará em sua 
petição inicial os limites da demanda fixados neste momento, e o réu poderá somente respon-
der, ou seja, afastar a pretensão do autor. 

Este artigo também traz expresso outro princípio, o da congruência, determinando que 
deve haver relação entre os pedidos e a sentença, não podendo o juiz julgar mais do que o 
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pedido (ultra petita), fora do que foi pedido (extra petita) ou menos do que foi pedido (citra 
ou infra petita).

As questões de ordem pública não se submetem ao princípio da congruência, podendo ser 
julgadas a qualquer tempo e grau de jurisdição e podem ser decididas pelo juiz, mesmo que não 
constem do pedido, mas desde que seja sempre respeitado o princípio do contraditório.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-
-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

Uma das mais importantes alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil – e que 
ao meu ver merece elogio – é a exigência de contraditório no âmbito do denominado incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica, pois este era mesmo um tema que merecia tra-
tamento legislativo, visto que era aplicado indiscriminadamente pelos julgadores sem a obser-
vância, muitas vezes, do princípio do contraditório.

Assim é que o novo diploma processualista contará com um capítulo autônomo para discipli-
nar a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, o capítulo IV 
do título II, denominado justamente “Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”.

Esse conjunto de mudanças processadas no sentido de garantir o contraditório no procedi-
mento de desconsideração da personalidade jurídica pode dar a impressão de que o novo Códi-
go de Processo Civil se preocupou em demasia com a segurança patrimonial dos sócios a serem 
executados, no entanto, esta é uma falsa impressão, na medida que não há elementos que impe-
çam o magistrado de, no exercício de seu poder geral de cautela, conceder tutela que aproxime 
a aplicação do dispositivo à resolução útil do processo, inclusive com a própria desconsideração 
da personalidade jurídica inaldita altera pars.

Desta forma, este instituto que hoje é aplicado de forma ágil, porém em muitas situações é 
utilizada de forma indiscriminada e desarrazoada, com a nova sistemática, deverá ganhar em 
razoabilidade, mas poderá perder agilidade, mas dará uma maior segurança aos jurisdicionados.

Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente 
de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, 
com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 
de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requeri-
mento de prova suplementar.
Parágrafo único.  Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva 
causa de pedir. (grifo nosso).

A mudança mais significativa trazida por este disposto talvez seja o prazo de aditamento 
do pedido que, no Código atual dar-se-á antes da citação, com o acréscimo de custas em razão 
dessa iniciativa, tal como previsto no artigo 294 do Código de Processo Civil vigente13. 

Já o texto substitutivo prevê, no artigo acima reproduzido, dois momentos de aditamento 
do pedido: até a citação, independentemente do consentimento do réu, além de não fazer qual-
quer menção ao antigo “acréscimo de custas em razão dessa iniciativa”, daí se entende inexis-
tirão custas a serem acrescidas, e no segundo momento, até o saneamento do processo, com 

13 Art. 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão 
dessa iniciativa.
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o consentimento do réu, poderá o autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde 
que assegurado o contraditório, sendo facultado ainda o requerimento de prova suplementar.

O novo Código de Processo Civil aumentou a possibilidade de adição ou alteração da causa de 
pedir e do pedido atendendo ao que parece, inicialmente, ao principio da economia processual, 
o que, segundo os defensores desse artigo, evitaria novas ações.

Contudo, parece-me que o referido artigo, ao contrário desse entendimento, poderá retardar 
a prestação jurisdicional, pois, a cada aditamento do pedido, deverá ser aberto o contraditório 
da parte contrária e se o autor resolve acrescentar, por exemplo, três novos pedidos, em tempos 
diversos, ainda que esteja de boa-fé, abrir-se-ão três novos prazos de quinze dias para que a 
outra parte se manifeste.

E mais, o parágrafo único desse artigo, prevê, ainda, que o réu poderá aditar o pedido cons-
tante de seu pedido contraposto, ora, se o réu, de forma exemplificada, resolve aditar o seu 
pedido contraposto, dever-se-á abrir o prazo de quinze dias para a outra parte e caso a parte 
contrária, em virtude desse ato, resolva também aditar o seu pedido, um novo prazo de quinze 
dias deverá ser aberto, de modo que, desta forma não teremos um processo célere.

Seria interessante, talvez, manter a redação original do artigo 294 do código vigente, que me 
parece trazer mais celeridade aos atos processuais, celeridade esta que é um dos objetivos novo 
Código de Processo Civil.

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente 
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 
de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verifi-
car, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sen-
tença, nos termos do art. 241.
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.
§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com 
a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para 
apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

Atualmente, o artigo 285-A do Código de Processo Civil14 permite que o juiz profira sen-
tença de improcedência sem citar o réu para contestar, nos casos em que a demanda dispensar 
instrução e for idêntica a outras que foram anteriormente rejeitadas no mérito.

Inspirada – somente inspirada, pois não extraiu de fato o espírito do instituto – na racionali-
zação da atividade jurisdicional, o dispositivo pretendia, originariamente, abreviar o tempo de 
tramitação dos processos, com a reiteração de atos decisórios já elaborados para casos idênti-
cos, permitindo a reprodução do teor de sentença anteriormente proferida pelo mesmo juízo.

14 Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença 
de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se 
o teor da anteriormente prolatada. 
§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o 
prosseguimento da ação. 
§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.
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Embora esse entendimento seja criticável, por subverter, em parte, a própria lógica de um 
sistema de precedentes, além do grave prejuízo ao princípio do contraditório pleno nele inse-
rido, sob as perspectivas do poder de influência e das decisões não-surpresa, ele serve para 
demonstrar o quanto o artigo 285-A foi modificado e redimensionado.

O novo Código de Processo Civil prevê técnica de aceleração de procedimento semelhante, 
onde o artigo 332 corresponde, com muitas alterações, a ideia do artigo 285-A do Código de 
Processo Civil vigente.

A grande diferença entre os dois dispositivos é a inspiração criadora, onde o primeiro foi 
no intuito de apenas abreviar o tempo do processo, e o segundo foi concebido para racionali-
zar a atividade jurisdicional e com exceção da hipótese de improcedência liminar em razão da 
prescrição e da decadência, dar tratamento uniforme a demandas idênticas, com fundamento 
em precedentes obrigatórios oriundos das Cortes uniformizadoras da interpretação do direito 
constitucional (STF), do direito infraconstitucional federal (STJ) e do direito infraconstitucio-
nal estaduais (Tribunais de Justiça).

Assim, o novo Código de Processo Civil conforma, no plano infraconstitucional, o direito 
fundamental ao contraditório como direito de influência e de não-surpresa, pois deve ser dada 
oportunidade às partes de se manifestar para que elas possam exercer o direito de convencer o 
órgão jurisdicional.

Com isso, evita-se, ainda, a decisão surpresa, lastreada em fundamento em relação ao qual 
não houve prévio diálogo judicial.

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a su-
ma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no 
andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe 
submeterem.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocu-
tória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem expli-
car sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto 
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em te-
se, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento.
§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios 
gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferên-
cia na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os 
seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. (grifo nosso).

Este dispositivo, que está longe de ser considerado uma novidade no modelo constitucional 
de processo vigente, é uma das disposições mais relevantes, e sua positivação no texto do novo 
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Código de Processo Civil deva ser festejada por direcionar a Jurisdição rumo ao aprofundamen-
to da democratização do processo, garantindo a concreta participação na construção da decisão 
daqueles que sofrerão os seus efeitos por meio do reforço ao caráter substancial dos princípios 
da fundamentação e do contraditório.

Assim é que o artigo 489 do novo Código de Processo Civil explicitou detidamente o que já 
se sabia – mas que na prática nem sempre se verificava – que a participação no processo decisó-
rio não é concebida como mero direito de afirmar um direito material em juízo, mas, sim, traz 
consigo o direito das partes de influírem, substancialmente, sobre o convencimento do juiz que, 
por sua vez, tem o dever de explicitar, em suas decisões, exata e substancialmente os motivos 
que o levaram ao convencimento.

Com esse objetivo, o novo Código de Processo Civil estabelece claramente a impossibilidade 
de o juiz limitar-se, ao decidir, à mera indicação de dispositivos normativos sem explicitar sua 
relação com a questão decidida; ao emprego de conceitos jurídicos indeterminados sem justi-
ficar o motivo concreto de sua incidência no caso; à utilização de motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão; à invocação ou afastamento de precedente ou enunciado de 
súmula sem identificação de seus fundamentos determinantes ou demonstração da existência 
de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, além de impor o necessá-
rio enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar 
a conclusão adotada pelo julgador.

O que fica definitivamente assentado daqui para a frente, portanto, é que o direito funda-
mental ao acesso à justiça, ao contraditório e à efetividade do processo compreendem não ape-
nas o direito de provocar a atuação do Estado e dele receber um provimento, mas, principal-
mente, o de obter uma decisão que provenha da participação concretamente democrática das 
partes no processo. 

E essa é, não só neste dispositivo, mas em vários outros, a grande expectativa criada pelo no-
vo Código de Processo Civil, de que se aperfeiçoe o manejo consciente do processo, este instru-
mento público capaz de aproximar ou distanciar indivíduos, democratizar ou tornar inacessível 
a construção do direito pelos seus jurisdicionados.

CONCLUSÃO:

Depois de tudo o que foi até aqui exposto, conclui-se que o princípio do contraditório so-
freu grandes transformações quanto à maneira de interpretá-lo, antes, apenas era analisado 
sob o aspecto formal, bastava a parte tomar conhecimento ou andamento da lide e apresentar 
sua defesa, mas numa visão mais moderna, com as transformações no direito processual civil, 
começou-se a interpretá-lo de acordo com os direitos e princípios fundamentais, iniciando-se, 
assim, uma nova busca sobre o conceito do princípio do contraditório, que chegou, então, ao seu 
aspecto substancial, conhecido como o direito da parte em participar ativamente do processo e 
exercer o poder de influência na decisão final.

No entanto, no Código de Processo Civil vigente verifica-se que há algumas lacunas que aca-
bam por ferir o consagrado princípio do contraditório, o que é por vezes compreensível, consi-
derando tratar-se de um texto normativo de mais de 40 anos de idade.

Já no novo Código de Processo Civil, desde os primeiros artigos – mas não limitados a estes 
– já se percebe que o legislador acolheu essa nova visão de contraditório, qual seja, o poder da 
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parte influenciar na decisão final do magistrado, e com isso, opera-se uma consonância entre a 
lei ordinária e os princípios constitucionais na versão processual.

Sendo assim, fica claro que o novo Código de Processo Civil acolhe a ideia de que o contradi-
tório deve ser visto como uma garantia de participação com influência e de não-surpresa, teo-
ria já sustentada há bastante tempo pela doutrina, de modo a assegurar que haja, no processo 
judicial, um contraditório pleno, efetivo, prévio à construção das decisões judiciais, e destinado 
fundamentalmente a assegurar que o resultado do processo.

O novo Código de Processo Civil ainda traz como grande premissa a diretriz de que teremos 
um sistema processual cooperativo, isso significa dizer que ao invés de se pensar no novo Có-
digo de Processo Civil como o código dos juízes ou como o código das partes, como costumeira-
mente ele é chamado, deverá ser um código de todos, porque se de um lado ele otimiza aspectos 
da função do juiz, ao lado disso, ele também otimiza o papel que as partes podem desempenhar 
no processo.

Por fim, o novo Código de Processo Civil dá importante norte ao julgador na qualidade de 
principal responsável por efetivamente controlar a dinâmica do contraditório no sentido mais 
garantista desse tão importante princípio e restará somente a necessidade de incorporar este 
mesmo espírito garantista no cotidiano dos processos que já estão em curso, mas se de fato isto 
irá ocorrer na prática, somente o tempo nos dirá.
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INTRODUÇÃO:

A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova fase da vida nacional, marcada pela 
positivação de extenso rol de direitos fundamentais, criando e fortalecendo, para a proteção 
e efetivação desses direitos, instituições republicanas, órgãos e poderes que foram revestidos 
de autoridade para tanto.

Do ponto de vista estritamente jurídico, seguindo as transformações ocorridas no Ocidente 
no decorrer do século passado, houve uma sensível mudança de paradigma em relação à função 
do Estado na sociedade, bem como qual seria seu papel na persecução da efetivação da Justiça.

Despertando de um estado de passividade política, os cidadãos passaram a exigir maior 
participação nas decisões do governo, principalmente após a queda do regime militar e resta-
belecimento do regime democrático. 

Em decorrência destes acontecimentos históricos, houve uma tomada de consciência, por 
parte da população, no que tange aos seus direitos individuais e coletivos, bem como das garan-
tias constitucionais que lhes assistem. 

Como qualquer sociedade que passa por uma transição dessa magnitude, a sociedade brasi-
leira veio, aos poucos, absorvendo em sua consciência coletiva o conteúdo material do até então 
novo documento fundante do Estado: a Constituição da República vigente.

Muito embora a participação popular ainda não seja vigorosa a ponto de influenciar de ma-
neira determinante a agenda política do país – seja pela fase embrionária em que se encontram 
os valores republicanos na identidade nacional, seja devido às peculiaridades culturais do Brasil –, 
vemos uma crescente exigência por probidade e lisura por parte daqueles que estão investidos 
de autoridade. 

Tem-se, hoje, uma generalizada crise representativa, marcada pelo descrédito da classe po-
lítica – principalmente dos Poderes Executivo e Legislativo –, cuja imagem deteriora-se na me-
dida em que os órgãos de investigação têm revelado a prática sistemática e organizada de infra-
ções penais no seio das instituições. Nessa dinâmica, paulatinamente, os órgãos jurisdicionais 
são também alvos desse mesmo controle.

Em um Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário desempenha papel fundamental e 
insubstituível na vida cívica de seus jurisdicionados. A ele cabe, como exaustivamente nos ensina 
a doutrina, a composição dos conflitos sociais que, internalizados no processo judicial, tomam o 
contorno de lide e submetem-se ao crivo do contraditório, ensejando, ao final, um pronunciamen-
to estatal, na pessoa do magistrado, que irá dizer o direito aplicável (ou não) àquele caso.

No caso brasileiro, bem como nos demais países de “modernidade tardia”, pode-se dizer que, 
hoje, o Judiciário se tornou o novo locusda democracia. Uma das causas desse protagonismo 
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judicial se encontra no negativismo legislativo, posto que o Poder Legislativo mantém um diálo-
go pobre e superficial com a sociedade, impelindo-a a buscar guarida no Poder Judiciário. 

O mesmo se pode dizer do Poder Executivo, cujos membros caíram no descrédito popular e, 
não raro, perdem sua legitimidade governamental, dados os constantes envolvimentos na prá-
tica de delitos e má gestão da coisa pública.

Nesse sentido, no Estado moderno, exsurge o Poder Judiciário, cuja função típica é estabi-
lizar os interesses conflitantes, velar pelo cumprimento da lei e assegurar a manutenção da 
ordem constitucional.

Em terraebrasilis, a efervescência democrática vivida nas últimas décadas, conforme dito 
acima, bem como a ampla abertura do Judiciário, aumentaram exponencialmente o antagonis-
mo jurisprudencial que, embora seja inerente à atividade judicante, avolumou-se na mesma pro-
porção em que aumentou o número de ações ajuizadas em todos os tribunais do país. 

Hoje, é praticamente cultural a lentidão com que se arrastam os processos judiciais, a ponto 
de incutir uma desesperança – quase certa, aos olhos do jurisdicionado – na consciência coleti-
va de que o pronunciamento judicial não virá em momento oportuno, fazendo perecer, muitas 
vezes, o próprio direito material daquele que se vale do processo.

Não bastasse isso, aquele que recorre à justiça ainda tem de conviver com a angústia da 
possibilidade de ver sua causa ser julgada segundo critérios absolutamente irracionais e in-
coerentes se comparado, a título de exemplo, com pronunciamentos judiciais diversos em lides 
idênticas ou extremamente semelhantes. Trata-se, a decisão judicial, de questão de maior im-
portância na esfera da Ciência Jurídica.

1 Protagonismo judicial e ativismo: da necessidade de uma 
revisão metodológica 

Seja no julgamento de demandas individuais em primeira instância, seja no julgamento de 
casos de repercussão nacional nos tribunais superiores, os juízes passaram – como nunca antes 
– a desempenhar um papel decisivo e central na resolução de questões controversas, que geral-
mente acirram os ânimos de diversos setores da sociedade brasileira. Viu-se, recentemente, o 
Supremo Tribunal Federal debruçar-se sobre delicadas questões: descriminalização do aborto 
em casos de anencefalia comprovada (ADPF 54); o tratamento isonômico de casais homosse-
xuais no que tange à união estável; condenação criminal de parlamentares e autoridades po-
líticas (Ação Penal 470, conhecida como “Mensalão”); a chamada Lei da Ficha Limpa; extensão 
dos poderes conferidos ao Conselho Nacional de Justiça pela EC 45/04; poder de investigação do 
Ministério Público; a constitucionalidade do sistema de cotas raciais e inúmeros outros proces-
sos, cujos objetos revestem-se de maior relevância. 

Isso demonstra, evidentemente, o papel fundamental a ser desempenhado pelo Poder Judi-
ciário no alvorecer deste novo século.  De fato, ensina Konrad Hesse que “a compensação entre 
diferentes opiniões, interesses e aspirações, como a resolução e regulação de conflitos, conver-
teram-se em tarefa arquetípica e condição de existência do Estado” (2009, p. 04).

Os julgados citados acima, a título de exemplo, revelam, de um lado, o acanhamento do Con-
gresso Nacional, por motivos políticos, em debater de maneira ampla com a sociedade as ques-
tões em comento; e, de outro, um marcante ativismo judicial que procura assumir – como, de 
fato, o faz - a responsabilidade política de realizar as profundas mudanças reivindicadas.
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Antoine Garapon1, advogando pelo ativismo judicial, bem observou:

Vallinder distingue, com efeito, dois modos de colonização do político pela justiça: seja 
diretamente pela extensão da competência da justiça em detrimento do poder execu-
tivo (colonização externa), seja indiretamente pela atração que o modelo jurisdicional 
exerce sobre o raciocínio político (colonização interna). A politização da razão judiciária 
não tem outro equivalente senão a judicialização do discurso político. As reivindicações 
políticas se exprimem mais facilmente em termo jurídicos que ideológicos, os direitos 
individuais e formais suplantando os direitos coletivos e substanciais. 
Esses dois fenômenos – desnacionalização do direito e exaustão da soberania parlamen-
tar – designam o cerne da evolução, a saber, a migração do centro de gravidade da demo-
cracia para um lugar mais externo. A judicialização da vida pública comprova esse deslo-
camento: é a partir dos métodos da justiça que nossa época reconhece uma ação coletiva 
justa. O juiz – e a constelação de representações que gravita à sua volta – proporciona à 
democracia imagens capazes de dar corpo a uma nova ética da deliberação coletiva.

Com essa nova configuração na dinâmica entre os Três Poderes e entre cada um deles e a 
população, ressurge na academia jurídica brasileira um crescente debate a respeito do múnus 
da magistratura, bem como da maneira como os juízes formam seu convencimento e fundamen-
tam suas decisões.

Se, por um lado, a crise política atinge fortemente os parlamentares e os chefes do Poder 
Executivo, ela também se volta em face da magistratura. O Judiciário não escapa à atual deman-
da popular por ética e transparência na prestação de um serviço público, mormente a atividade 
jurisdicional, pela importância de que se reveste em uma República na proteção de direitos. 

Passa-se, então, a exigir-se coerência e efetividade da prestação jurisdicional. A figura do 
magistrado deixa, aos poucos, na imaginação popular, seu aspecto mitológico e transcenden-
te – muito embora parte desse simbolismo seja inerente à função do julgador – e passa ter seu 
lugar na arena democrática junto dos demais agentes políticos, onde ficam expostos ao controle 
social e à fiscalização dos jurisdicionados e demais instituições republicanas.

Se, de fato, a Constituição Federal é garantidora de direitos fundamentais duramente adqui-
ridos, ela mesma deve conter mecanismos que os preservem dos abusos da autoridade, seja ela 
qual for, incluindo-se, aqui, o próprio Poder Judiciário. 

Vê-se essa rigidez, de modo mais claro e num primeiro momento, nos dispositivos constitu-
cionais que a doutrina consagrou como “cláusulas pétreas”, expressas em seu artigo 60, § 4º. 
Tal dispositivo normativo veda a possibilidade de emenda que venha a abolir, dentre outras 
coisas, os direitos e garantias individuais que, por sua vez, estão previstos no artigo 5º da Car-
ta da República.

As cláusulas pétreas refletem uma conquista inestimável do ponto de vista jurídico, posto 
que impedem a sujeição da própria Constituição à vontade temporal da autoridade política. 
Nesse aspecto, exsurge o Supremo Tribunal Federal como Tribunal Constitucional, cuja atribui-
ção elementar é coibir qualquer violação, explícita ou implícita, ao que fora estabelecido pelo 
Poder Constituinte Originário. 

Nesse sentido, importa trazer a definição de direitos fundamentais de José Afonso da Silva2, 
para quem estes são:

1 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia – O guardião das promessas. 2. ed.; Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 44-45.
2 SILVA, José Afonso da.Curso de Direito Constitucional positivo. 9 ed.; São Paulo: Malheiros, 1992, p. 163-164.
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no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que o [ordenamento 
jurídico] concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e igual de todas as pes-
soas. No qualificativo fundamentais (grifo) acha-se a indicação de que se trata de situa-
ções jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 
mesmo sobrevive.

Discorrendo a respeito da vinculação dos juízes e tribunais aos direitos fundamentais, ob-
serva Ingo Wolfgang Sarlet3 que:

(...) há que ressaltar a particular relevância da função exercida pelos órgãos do Poder 
Judiciário, na medida em que não apenas se encontram, eles próprios, também vincu-
lados à Constituição e aos direitos fundamentais, mas que exercem, para além disso (e 
em função disso) o controle da constitucionalidade dos demais atos dos órgãos estatais.
(...) não se deverá perder de vista que os próprios atos judiciais que atentem contra os 
direitos fundamentais poderão constituir objeto de controle jurisdicional.

No que tange ao rol dos direitos fundamentais, o artigo 5º, em seu inciso XXXV, consagrou o 
princípio da inafastabilidade da jurisdição, como garantia individual, segundo o qual “a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Alguns doutrinadores veem neste dispositivo o que denominam “direito à petição”, enten-
dendo como tal a mera possibilidade de dirigir-se ao Poder Judiciário a fim de obter um pronun-
ciamento. Seria, segundo essa visão mais clássica e coloquialmente falando, o “direito de bater 
às portas do Judiciário”.

Embora não esteja de todo incorreta, esta definição parece superficial, insatisfatória e ex-
tremamente simplista, na medida em que não basta garantir o mero acesso ao Judiciário e a 
prolação de uma sentença. É necessário que haja a devida “apreciação” do pedido e que a decisão 
judicial seja racional e satisfatoriamente fundamentada. 

Uma prestação jurisdicional efetiva não pode limitar-se a pronunciamentos rasos, genéricos 
e tecnicamente imprecisos, posto que o dever de fundamentação, pela natureza da decisão ju-
dicial, incide diretamente no exercício dos próprios direitos fundamentais. A título de exemplo: 
uma decisão que restringe a liberdade corporal de um investigado pode conter em seu bojo um 
vício de fundamentação que torna nula essa mesma decisão, não havendo, contudo, um parâ-
metro objetivo de controle. O que se tem, nesse estado de coisas, é uma constante violação dos 
direitos fundamentais e da Constituição, pelo fato de que as decisões judiciais, quando transita-
das em julgado, revestem-se de autoridade tal que, quase sempre, não podem ser rediscutidas 
por nenhum outro Poder da República, nem mesmo ser atacada por outra decisão judicial.

Luigi Ferrajoli4, ao tratar sobre a fundamentação das decisões judiciais, acertadamente pontua:

(...) compreende-se, após tudo quanto foi dito até aqui, o valor fundamental desse prin-
cípio. Ele exprime e ao mesmo tempo garante a natureza cognitiva em vez da natureza 
potestativa do juízo, vinculando-o, em direito, à estrita legalidade, e, de fato, à prova das 
hipóteses acusatórias. É por força da motivação que as decisões judiciárias resultam 
apoiadas, e, portanto, legitimadas, por asserções, enquanto tais verificáveis e falsificá-
veis ainda que de forma aproximada; que a validade das sentenças resulta condicionada 
à verdade, ainda que relativa, de seus argumentos.

3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 9. ed.; Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 
393-395.
4 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 3. ed.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 497-498.
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(...). Precisamente, a motivação permite a fundação e o controle das decisões seja de di-
reito, por violação de lei ou defeito de interpretação ou subsunção, seja de fato, por defei-
to ou insuficiência de provas ou por explicação inadequada no nexo entre convencimento 
e provas.
(...) Ao mesmo tempo, enquanto assegura o controle da legalidade e do nexo entre con-
vencimento e provas, a motivação carrega também o valor ‘endoprocessual’ de garantia 
de defesa e o valor ‘extraprocessual’ de garantia da publicidade. E pode ser, portanto, 
considerado o principal parâmetro tanto da legitimação interna ou jurídica quanto da 
externa ou democrática da função judiciária. 

O dever de fundamentação das decisões, que também se impõe no âmbito administrativo, é 
condição de validade dos pronunciamentos judiciais, como quer a Constituição Federal em seu 
artigo 93:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determina-
dos atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 
público à informação; (grifo nosso)

Procurando mitigar os efeitos dessa insegurança e visando reduzir o volume de processos 
nas instâncias superiores, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 45, no ano 
de 2004, também alcunhada de Emenda da Reforma do Poder Judiciário, criando, dentre outros 
institutos, a súmula vinculante, acrescentando o artigo 103-A à Constituição Federal, cujo texto 
permite a edição de normas com alto grau de abstração pelo Supremo Tribunal Federal, vincu-
lando, assim, todo o Poder Público.  

Sem adentrar ao mérito da uniformização jurisprudencial, posto que positiva em muitos 
aspectos, é preciso levar a discussão a um segundo nível, perquirindo o método utilizado pe-
los magistrados na feitura das decisões, sejam terminativas ou interlocutórias, monocráticas 
ou colegiadas.

Nesse sentido, não basta apontar incongruências e discrepâncias na jurisprudência pátria. 
Mesmo que se erradique a insegurança jurídica e se crie um sistema de precedentes judiciais 
quase totalmente previsível, a exemplo do que ocorre em países que adotam a commomlaw, a 
magistratura deve sempre observar o princípio da racionalidade na aplicação do Direito.

Sabe-se que as modernas concepções de Estado e de Justiça estão alicerçadas na razão, pe-
dra angular do Iluminismo, que deve nortear a atuação dos entes públicos no que se refere à 
operacionalidade do direito. O Poder Judiciário, cuja atividade fim é o ato de julgar, certamente 
não está isento deste dever. Não há mais espaço, no atual estágio do desenvolvimento científico, 
para solipsismo e subjetividades na aplicação do Direito.

Sérgio Sérvulo da Cunha5 faz importante observação:

Abraçar o princípio da racionalidade significa utilizar a razão ao decidirmos fazer, o que 
fazer e como fazer. Ratio é proporção entre as coisas, sua causa e explicação; por isso 
designamos também como razão a faculdade que permite compreendê-las e estabelecer, 
a seu respeito, o consenso interpretativo. Se da inteligência podemos dizer que é indivi-
dual, da razão só podemos dizer que é coletiva, compartilhada, objetiva. Na sociedade 
moderna tudo que reclama autoridade há de ser justificado pela razão, como bem ex-
pressa Eduardo Garcia Maynes: ‘Toda exigência dirigida à conduta humana precisa de 

5 CUNHA, Sérgio Sérvulo da.Uma deusa chamada Justiça. 1. ed.; São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 12-13.
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justificação, e esta há de basear-se em considerações objetivas’. Isso inclui o exercício do 
poder, a edição da lei, a prolação de sentenças.

Não mais se sustenta um modelo jurisdicional pautado em métodos irracionais, que permite 
decisionismos de toda espécie, sujeitando a aplicação da lei às individualidades e idiossincrasias 
de cada magistrado. É preciso democratizar o processo, de modo que seus participantes vejam, 
em cada decisão, suas alegações sendo levadas em conta pelo juiz.

Analisando a motivação das decisões judiciais, o professor LenioStreck6 acertadamente ob-
serva que:

as decisões devem estar justificadas, e tal justificação deve ser feita a partir da invoca-
ção de razões e oferecendo argumentos de caráter jurídico, como bem assinala David 
Ordónez Solís. O limite mais importante das decisões judiciais reside precisamente na 
necessidade da motivação/justificação do que foi dito. O juiz, por exemplo, deve expor 
as razões que lhe conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de diri-
mir conflitos. A motivação/justificação está vinculada ao direito à efetiva intervenção 
do juiz, ao direito dos cidadãos a obter uma tutela judicial, sendo que, por esta razão, o 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos considera que a motivação se integra ao direito 
fundamental a um processo equitativo, de modo que ‘as decisões judiciais devem in-
dicar de maneira suficiente os motivos em que se fundam. A extensão desde dever pode 
variar segundo a natureza da decisão e deve ser analisada à luz das circunstâncias 
de cada caso particular’.

Importa, aqui, repisar uma antiga lição a respeito da magistratura, cuja realidade se faz 
presente no Estado Democrático: o Poder Judiciário é aquele que, por ter a última palavra sobre 
os demais, está revestido de um poder de coação irresistível, para fazer valer a lei e o Direito, 
através das suas decisões, bem como preservar a ordem pública. 

Essa característica – de coercitividade - pode gerar algumas conclusões precipitadas, como 
expressou o presidente norte-americano Theodore Roosevelt, em mensagem enviada ao Con-
gresso em 1908, quando afirmou que “os principais criadores do direito (...) podem ser, e fre-
quentemente são, os juízes, pois representam a voz final da autoridade”. 

Essa afirmação possui como pressuposto subjacente a ideia de certa superioridade intelec-
tual e/ou moral dos juízes, cujos pronunciamentos, no imaginário coletivo, revestem-se de auto-
ridade tal que se tornam impassíveis de questionamento filosófico e jurídico.

Evidentemente, não se pretende, aqui, atacar a função precípua do Judiciário e sua autori-
dade terminativa no que tange ao dizer o direito e dirimir conflitos. O que se busca é uma pu-
reza – se é que é possível alcançá-la – na aplicação do Direito pelos juízes quando do fazimento 
das decisões.  

Os magistrados não estão acima da ciência, tampouco isentos da análise racional do seu tra-
balho, como se este não devesse buscar legitimidade nos princípios democráticos. 

De há muito a advocacia, pública e privada, clama por um critério mais racional no julgar, 
que não dê azo à volta do arbítrio nas decisões. Mais que um clamor feito pelas partes do proces-
so, trata-se de mudança imprescindível para a consolidação das instituições e da democracia.

Sabe-se que o Direito é fortemente influenciado pelo pensamento político dominante da so-
ciedade em que se insere e em que é aplicado, num determinado momento histórico. Hoje, no 
Brasil, cultua-se e difunde-se a ideia de que o Estado – incluindo-se suas instituições e órgãos 

6 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 11. ed.; Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 113.
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– é capaz de resolver, na ponta da caneta, quaisquer mazelas sociais que se apresentam no coti-
diano, numa espécie de onipotência soberana. 

É extremamente comum – e até cotidiana - a criação, através de leis e medidas provisórias, 
de centenas de encargos e atribuições para o poder público, sem uma prévia delimitação das 
fronteiras dentro das quais deve atuar o Estado, seja na economia, na vida privada dos cidadãos 
e até mesmo na relação interna entre as funções estatais.

Não se pretende, aqui, fazer uma apologia ao que seria um retrocesso social ou à mitigação 
dos direitos já adquiridos; tampouco se quer defender ou atacar esta ou aquela ideologia políti-
co-partidária. Antes, sob o prisma jurídico, considerando os reflexos que tais posturas políticas 
geram na aplicação do direito e na atividade jurisdicional, levanta-se o questionamento: até que 
ponto deve o Estado – entendido aqui como União, Estados membro e municípios - comprome-
ter-se com a transformação da realidade? 

O Brasil, enquanto nação, possui um contexto histórico comum aos demais povos latino-a-
mericanos: a delegação obrigatória do exercício cívico. Até um passado recente, o cenário po-
lítico-econômico nacional sempre fora direcionado por determinada classe social, geralmente 
os grandes produtores agrícolas e, antes, pelos senhores de escravos. O próprio exercício do di-
reito de voto, que até então fora privilégio de parcela mínima da população, só fora plenamente 
adquirido no século XX. 

Consectário deste contexto histórico, a sociedade brasileira aculturou-se com a passivida-
de democrática e a submissão inconteste imposta pela classe política. Isso gerou um vácuo de 
representatividade no Poder Executivo e no Poder Legislativo, que levou, a partir de 1988, os 
cidadãos a colocar nas mãos do Poder Judiciário a responsabilidade de impulsionar as mudan-
ças necessárias, criando um atalho no exercício do poder e instaurando uma crise republicana.

Obviamente que, do ponto de vista sociológico, esse discurso estatizante cria uma consciên-
cia de terceirização da responsabilidade individual, transferindo a outros (sociedade, Estado, 
etc) o dever de ser, cada cidadão, protagonista da concretização daquilo que a Constituição 
Federal estabeleceu como ideal a ser alcançado. Tanto é assim que a doutrina advoga pacifica-
mente que a eficácia dos direitos fundamentais não permanece verticalizada na relação cida-
dão-Estado, mas também alcança as relações entre os particulares.

Levantam-se tais premissas, necessárias, a fim de se mostrar que tal ideologia política cola-
borou para uma crise de identidade no Poder Judiciário, manifestada, num último momento, por 
um ativismo judicial exacerbado. 

Néviton Guedes7, escrevendo a respeito desta mesma crise hoje instalada na magistratura, 
tomando como ponto de partida caso emblemático, de ampla repercussão midiática, entre uma 
agente de trânsito que fora condenada a indenizar um magistrado, para quem disse, em uma 
fiscalização, que aquele, “embora fosse juiz, não era deus”, pondera com rara lucidez:

(...)Para falar a verdade, as coisas andam bastante sérias. Equiparados a profetas de uma 
nova religião (como se o Brasil já não tivesse crenças em demasia), os juízes brasileiros 
são permanentemente confrontados com pedidos que vão muito além da multiplicação 
de pães ou da transformação da água em vinho. As demandas se sofisticaram e hoje en-
volvem a necessidade de multiplicar leitos (já ocupados) de UTI,  vagas em universidade 
onde elas não existem, posse em cargos públicos para quem sequer foi aprovado em con-
curso e, se não fosse o bastante, não é incomum  o pedido de aposentadoria rural para 

7 GUEDES, Néviton. Juízes não são deuses nem profetas, por óbvio! Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-
nov-18/juizes-nao-sao-deuses-nem-profetas-obvio>. Acesso em 25 de abril de 2015.
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quem, entrevistado pelo magistrado, revela sincera dificuldade em distinguir um bovino 
de um equino.
(...)
Como se vê, depois de certificada a condição terrena da magistratura nacional, devemos 
agora iniciar uma outra batalha, certamente mais difícil, considerada a resistência dos 
convictos, consistente em aceitar que os juízes também não são profetas, magos ou 
bruxos e, por isso mesmo, não dominam nenhuma ciência oculta que lhes permita, por 
mera habilidade hermenêutica, produzir coisas de palavras. O Judiciário não detém ne-
nhuma pedra filosofal de onde possa operar milagres a partir do direito. 

Todas essas questões levantadas pelo autor, sem exceção, acabam passando pelo crivo da 
sentença e sua fundamentação (seus limites e possibilidades), que conferem, pelo menos apa-
rentemente, legitimidade a determinada decisão, ainda que esta imponha o fazimento de algo 
absolutamente intangível e injurídico, sendo, por vezes, até mesmo inconstitucional.

É necessário perquirir sobre os métodos hermenêuticos utilizados na aplicação da Consti-
tuição e da lei pelos juízes. Também é imprescindível uma correta leitura e aplicação da teoria 
dos princípios e do método da ponderação, a fim de que não incorram os tribunais em equívocos 
cientificamente reprováveis. O decisionismo chega a tal ponto, que se considera absolutamente 
comum o julgamento contra legem. 

A ausência de um rigor metodológico, por vezes, leva a um abuso de autoridade por parte do 
juiz, que acaba assenhorando-se de prerrogativas que não lhe pertencem, ingerindo na Admi-
nistração Pública direta e indireta.

Poder-se-ia, ainda, citar os inúmeros processos nos quais os juízes, indiscriminadamente, se 
utilizam da ponderação para criar princípios inexistentes no ordenamento, afastar a incidência 
de uma norma vigente sem declará-la inconstitucional – ainda que em sede de controle difuso 
-, interpretando a lei de forma a dar-lhe um sentido totalmente diverso, numa verdadeira ativi-
dade legiferante. 

Um dos fenômenos gerados por esse comportamento – talvez o mais grave que afeta o Ju-
diciário, juntamente com o decisionismo – é o pan-principiologismo. Há, assim, uma utilização 
irracional e tautológica de princípios por parte da doutrina e dos tribunais. Pode-se reproduzir 
aqui, a título de exemplo, alguns citados por LenioStreck8: princípio da simetria, princípio da 
precaução, princípio da não surpresa, princípio da confiança, princípio do fato consumado, prin-
cípio da confiança no juiz da causa, princípio da situação excepcional consolidada, princípio do 
autogoverno da magistratura, princípio da elasticidade processual, princípio da felicidade, etc. 

Não convém que, num Estado de Direito, cujas funções estatais estão especificadamente de-
limitadas, isso seja assim. 

É evidente que, por vezes, o próprio legislador investe o juiz de prerrogativas processuais 
que abrem caminho ao abuso e ao arbítrio na aplicação do Direito. 

Um exemplo a ser citado são as cláusulas abertas, também chamadas de cláusulas gerais. 
Estas são dispositivos normativos cuja redação contém conceitos jurídicos indeterminados em 
seu bojo. Por possuírem baixa densidade normativa em relação às demais regras, concedem ao 
juiz-intérprete um espaço mais amplo dentro do universo semântico no qual podem se mover. 

Podemos dizer, num primeiro momento, que tais cláusulas possuem maior longevidade 
dentro do ordenamento em relação aos demais dispositivos, posto que seu conteúdo preserva 
sua atualidade.

8 STRECK, Lênio. Op. cit. p. 171-173.
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Entretanto, é sabido que qualquer instituto utilizado indiscriminadamente – como faz o Che-
fe do Executivo Federal em relação às Medidas Provisórias, num desvirtuamento democrático 
– acaba gerando graves distorções e anomalias jurídicas, cujos efeitos nocivos se manifestam na 
prestação jurisdicional (ou na ausência dela).

Esse conjunto de fatores sociais, políticos e jurídicos acabam por traçar os contornos da cri-
se hoje vivenciada no Poder Judiciário, cuja atividade precípua – julgar –acaba sendo fortemente 
prejudicada, posto que seus pressupostos de validade, tais como a racionalidade e a legalidade, 
foram gradativamente depreciados.

Sérgio Sérvulo da Cunha9 bem retratou o método que, hoje, é o mais utilizado na prolação de 
decisões:

Tenho ouvido de muitos e bons juízes – numa espécie de preleção a respeito de como 
costumam decidir – que chegando, ante os fatos nos autos, a uma convicção a respeito 
de qual a decisão justa, buscam em seguida adequá-la aos termos da lei. Parece-me que 
eles correm, com isso, o risco de colocar sua subjetividade à frente do Direito. Acontece 
também que muitos autores confundem ‘motivação’ com ‘fundamentação’. A motivação 
(o movimento psicológico, inclusive preconceituoso, que leva o juiz a decidir ‘a’ ou ‘b’) 
deve fazer sempre parte da fundamentação, e, se o real motivo de decidir fica oculto, a 
fundamentação, deficiente, rouba às partes e à razão pública a possibilidade de conhe-
cê-lo e discuti-lo.

2 Os novos paradigmas trazidos pelo novo código de processo civil

Procurando estabelecer balizas objetivas para as decisões judiciais e criar mecanismos de 
controle, o novo Código de Processo Civil, sancionado pela Lei 13.105/2015, trouxe alguns dis-
positivos inovadores, dentre eles os artigos 489, §§ 1º, 2º e 3º e 926, in verbis:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, in-
firmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fun-
damentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles 
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento.
§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais 
da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma 
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus ele-
mentos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

9 CUNHA, Sérgio. Op. cit. p. 13.
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Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra 
e coerente.

Atendendo a antigas exigências da advocacia, a nova Lei Processual Civil Brasileira procu-
ra impossibilitar que as partes e seus procuradores sejam pegos de surpresa no decorrer do 
processo ou na prolação da sentença, trazendo como pressupostos de validade: demonstração 
de equivalência do caso sub judice com o enunciado de súmula ou precedente; a realização do 
chamado distinguishing para afastar a incidência de súmula; o enfrentamento de todas as razões 
trazidas pelas partes, não mais apreciando, apenas, aquelas que se prestam a justificar a deci-
são do julgador; ausência de fundamentação genérica e justificação adequada para o emprego 
de conceitos jurídicos indeterminados.

O artigo 926, por sua vez, traz um aspecto interessante no que tange à jurisprudência: a ne-
cessidade de coerência. Esse dispositivo determina que as construções pretorianas observem a 
maneira como decidem, em relação a demandas idênticas, os demais juízes do mesmo tribunal 
e dos demais tribunais, visando, ao menos, mitigar as diferenças abismais entre os conteúdos 
de decisões a respeito da mesma matéria quando analisadas por juízos distintos. Sem dúvida, o 
referido artigo servirá de importante instrumento democrático no que se refere à previsibilida-
de - sob a ótica do jurisdicionado – das decisões judiciais.

Posto efetivamente em prática, o dispositivo em comento irá enfraquecer o “sistema lotérico” 
estabelecido ao longo do tempo no seio do Judiciário, no qual o jurisdicionado, não raramente, é 
surpreendido, negativa ou positivamente (sob sua ótica), quando da publicação da sentença. Em 
qualquer caso, há um enfraquecimento do Judiciário enquanto instituição. 

Essa insegurança e imprevisibilidade, fruto da aplicação indiscriminada dos métodos supra-
citados, afetam até mesmo o crescimento econômico da nação, na medida em que a insegurança 
jurídica acaba por afugentar investimentos e, consequentemente, a geração de riquezas. 

Não havendo jurisprudência sólida e previsível, o livre mercado reage com retração econô-
mica e desemprego, trazendo consequências extremamente perniciosas para o desenvolvimen-
to do país. Vê-se, daí, que o tema reveste-se da mais absoluta importância acadêmica e prática.

Comentando o artigo 926 do Novo Código de Processo Civil, LênioStreck10 assevera:

Assim, haverácoerênciase os mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas de-
cisões o forem para os casos idênticos; mais do que isto, estará assegurada a integrida-
dedo direito a patir daforça normativada Constituição. Acoerênciaassegura a igualdade, 
isto é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte do Poder Judiciário.

Selecionando, a título de exemplo, apenas o inciso IV, trazido pelo parágrafo primeiro do ar-
tigo 489, vê-se uma antiga reivindicação da doutrina, como bem observado pelo processualista 
civil Fredie Didier11:

Muitas vezes o magistrado, analisando os argumentos e provas trazidos ao processo, tende 
a realçar, em sua motivação, apenas aquilo que dá sustentação à tese vencedora. (..) Isso, porém, 
não é correto. É imprescindível que se indique também por que as alegações e provas trazidas 
pela parte derrotada não lhe bastaram à formação do convencimento. Trata-se de aplicação do 
princípio do contraditório, analisando sob a perspectiva substancial: não basta que à parte seja 
dada a oportunidade de manifestar-se nos autos e de trazer as provas cuja produção lhe incum-

10  STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 11. ed.; Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.
11  DIDIER JUNIOR, Fredier. Curso de Direito Processual Civil. 9. ed.; Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 292.
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be; é necessário que essa sua manifestação, esses seus argumentos, as provas que produziu 
sejam efetivamente analisados e valorados pelo magistrado.

No que se refere ao inciso III do mesmo dispositivo, a lição, agora positivada, é do ex-minis-
tro do Supremo Tribunal Federal Eros Grau, para quem fundamentação genérica é aquela que, 
por ser aplicável a toda e qualquer decisão, não serve a nenhuma.

O Supremo Tribunal Federal segue o entendimento do ministro, conforme se extrai dos se-
guintes julgados:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADO POR ASSOCIA-
ÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA 
FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE PRISÃO 
FUNDADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS. ORDEM CONCEDIDA. I – A prisão, antes da 
condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, 
quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes 
de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, 
sob pena de mostrar-se ilegal. II – No caso sob exame, o decreto prisional está lastreado, 
tão somente, em suposições e fundamentos genéricos que serviriam para qualquer acusado 
em qualquer processo por tráfico de drogas. Tanto que a decisão é a mesma para os dois 
corréus, no entanto, a corré encontra-se respondendo ao processo em liberdade. III – Não 
havendo mais qualquer constrangimento legal ao direito de locomoção do paciente, fica 
superado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, restando o writ prejudi-
cado nesta parte. IV – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada con-
tra o paciente, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura somente se por outro 
motivo não estiver preso (STF - HC: 108518 SP , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Data de Julgamento: 06/09/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-182 DIVULG 
21-09-2011 PUBLIC 22-09-2011) (grifo nosso).

Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. 
SÚMULA 691/STF. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ÓBICE. SUPOSTO DELITO DE 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 
ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É firme a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva 
de habeas corpus, sem o julgamento de mérito do HC anteriormente impetrado. Juris-
prudência, essa, que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao 
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Re-
lator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. Tal 
entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, quando de logo avulta 
que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou abuso de 
poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. A regra geral que a nossa Lei Maior consigna 
é a da liberdade de locomoção. Regra geral que se desprende do altissonante princípio 
da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º) e assim duplamente vocalizado 
pelo art. 5º dela própria, Constituição: a) “é livre a locomoção no território nacional em 
tempo de paz” (inciso XV); b) “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal” (inciso LIV). 4. A prisão comparece no mesmo corpo normativo 
da Constituição como explícita medida de exceção (inciso LXI do art. 5º da CF/88). Exce-
ção que vai depender da concreta aferição judicial da necessidade do aprisionamento do 
agente, atento o juiz aos vetores do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Em tema de 
prisão cautelar, a garantia da fundamentação importa o dever judicante da real ou efeti-
va demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 
do CPP. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual 
a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória. 6. No caso, a prisão está assentada em fundamentação 
genérica, abstrata e impessoal. Sendo certo que essas características da generalidade, im-
pessoalidade e abstratividade são da lei, em sentido material, e não de um decreto prisio-
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nal. 7. Habeas corpus não conhecido, mas concedida da ordem de ofício para cassar o 
desfundamentado decreto de prisão; ressalvada a possibilidade de decretação da prisão 
preventiva diante de fatos novos e válidos para a constrição cautelar (STF - HC: 105494 
RJ , Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 07/06/2011, Segunda Turma, Data 
de Publicação: DJe-207 DIVULG 26-10-2011 PUBLIC 27-10-2011) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Decisão 
fundamentada na gravidade genérica do crime. Inviabilidade de manutenção. Necessi-
dade de elementos concretos que a justifiquem. Ordem concedida. I - O decreto de prisão 
cautelar há que se fundar em fatos concretos. Precedentes. II - A mera afirmação de gra-
vidade do crime, por si só, não é suficiente para fundamentar a constrição cautelar, devendo 
a imprescindibilidade da custódia preventiva serfaticamente demonstrada, sob pena de des-
vio de finalidade da medida constritiva e, conseqüentemente, de incorrer-se em constrangi-
mento ilegal. III - Habeas Corpus conhecido, para conceder-se a ordem (STF - HC: 94587 
SP , Relator: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 17/02/2009, Segunda Turma, Data 
de Publicação: DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-03 
PP-00626) (grifo nosso).

O inciso II do artigo 489 denota insuperável avanço para a ciência jurídica, de modo que re-
tira das cláusulas gerais a característica que se manifestava em sua aplicação pelo juiz, de ser 
uma espécie de “cheque em branco”, posto que invocadas em quaisquer situações, sem nenhuma 
preocupação quanto à sua adequação ao caso concreto.

Em relação a estas, Fredie Didier12 também leciona:

Nessa tarefa de aplicar o direito objetivo, averiguando se, efetivamente, houve subsun-
ção do fato à norma, não raras vezes o magistrado se depara com dispositivos de lei 
que trazem expressões vagas, de conteúdo muitas vezes aberto. São os denominados 
conceitos jurídicos indeterminados, como os de ‘conduta temerária’, ‘interesse público’, 
‘prova inequívoca’, ‘preço vil’ etc. isso exige redobrada atenção do julgador no momento 
de motivar sua decisão, eis que ele precisa demonstrar, com acuidade, de que forma a 
situação fática se encaixa no conceito abstrato estabelecido na lei. Não basta que o juiz 
afirme, por exemplo, que a parte agiu temerariamente, razão por que lhe impõe a multa 
por litigância de má-fé (art. 17, V, CPC). Conforme lição de BARBOSA MOREIRA, isso seria 
“mera repetição do texto legal”. E prossegue afirmando que deve o magistrado descer à 
realidade concreta, explicando o porquê de ter chegado a tal conclusão.

O inciso V do artigo 489 disciplina o método a ser observado pelo magistrado quando da 
invocação de precedentes judiciais ou enunciado de súmula, buscando eliminar os fundamentos 
aliunde. Seguindo a mesma lógica dos incisos antecedentes, o juiz deverá demonstrar a adequa-
ção do precedente ou súmula invocados ao caso concreto. 

Sobre o assunto, diz Barbosa Moreira13:

Há juízes que se dão por satisfeitos com dizer que a jurisprudência se orienta neste ou na-
quele sentido. A menos que alguma norma legal a declare suficiente, com semelhante referência 
o juiz não se desincumbe do dever de motivar. É claro que ele deve levar em conta a jurispru-
dência, sem prejuízo da possibilidade, que em princípio tem, de discordar da orientação predo-
minante, mas em qualquer caso tem de expor as razões pelas quais adere ou não adere a ela.

12 DIDIER JUNIOR, Fredie. Op. cit. 295.
13 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “O que deve e o que não deve figurar na sentença”. In: Temas de Direito Processual 
– 8ª série. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 121.
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Fredie Didier14 prossegue discorrendo sobre a questão, para quem “parece ser lícito ao ma-
gistrado, simplesmente, fazer alusão à súmula, quando da análise de questão de direito, mas 
deverá, antes, demonstrar se e de que modoa situação concreta que lhe é posta para julgamento 
se encaixa na hipótese sobre a qual versa a referida súmula”.

O distinguishing, trazido pelo inciso VI, é um método comparativo, no qual o juiz verifica se 
o caso sob sua análise guarda relação de semelhança com o precedente-paradigma, a fim de 
aplica-lo ou afastar sua incidência. 

Ainda Fredie Didier15 sobre o tema:

Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto 
(em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos funda-
mentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratiodecidendi (tese jurídica) cons-
tante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algu-
ma peculiaridade no aso em julgamento afasta a aplicação do precedente.

O inciso I, por sua vez, trata da decisão não fundamentada strictu sensu, de modo que o juiz, 
aqui, não se debruça sobre as questões do processo, relacionando-as com o direito invocado 
para decidir. Sabe-se que é prática recorrente nos tribunais do país a simples reprodução ou 
paráfrase de texto normativo na motivação das decisões.

Não se ignora, obviamente, o imenso volume de processos pendentes de julgamento, que 
só aumenta a cada dia, tampouco todos os problemas administrativos que afligem o Judiciário 
brasileiro, o que leva à adoção de métodos e práticas forenses pouco ortodoxos do ponto de 
vista constitucional.

Uma solução encontrada pelos juízes foi a sintetização da fundamentação, o que equivale à 
sua supressão, chegando-se ao extremo de limitá-la à reprodução ipsis literis de texto normativo. 

O artigo 489 do Novo Código de Processo Civil, que fora aqui rapidamente analisado, traz 
consigo a imposição de um novo paradigma para a teoria da decisão judicial, atendendo às pes-
quisas jurídico-científicas em relação ao tema.

CONCLUSÃO:

Diante do quadro apresentado de maneira sucinta, urge uma análise jurídica pormenorizada 
da função judicante e uma reflexão aprofundada do método psicológico adotado pelo juiz ao to-
mar decisões, sem as quais se tornará impossível atingir a plenitude democrática tão almejada 
pela Constituição, tampouco a concretização da justiça. 

Evidentemente, o debate em relação às cláusulas gerais, livre convencimento, aplicação de 
precedentes jurisprudências e todos outros temas tormentosos que orbitam em torno da deci-
são judicial, exige um estudo mais acurado, o que, aqui, não se pretende.

Este trabalho possui como objetivo tão somente introduzir essas questões ao leitor, demons-
trando que é possível superar antigos paradigmas há muito estabelecidos na ciência jurídica, 
desprovidos, contudo, de cientificidade. 

O desenvolvimento civilizatório, econômico e político do país depende dessa reformulação 
quanto à maneira de dizer o direito e distribuir justiça. 

14 DIDIER JUNIOR, Fredie. Op. cit. p. 295.
15 Ibidem. p. 406.
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O pronunciamento judicial não pode ser uma loteria, subtraindo a racionalidade ao processo, 
sob pena de retorno aos métodos medievais, em que não havia possibilidade de participação 
efetiva na construção dos convencimentos dos juízes.

Em não havendo uma teoria da decisão judicial que prestigie os valores democráticos - erigin-
do-os à condição de fundamento último do exercício de toda autoridade constitucional - o devido 
processo legal é violado em todos os seus institutos, colocando em risco garantias históricas. 

Em vão será designar um juiz natural e processualmente competente para a causa, abrir am-
plamente o contraditório, dar publicidade dos atos às partes, estabelecer um imbricado sistema 
recursal para evitar abusos e permitir o acesso de todos ao judiciário se, concomitantemente 
a isso, permitir-se ao magistrado que julgue conforme critério(s) arbitrário(s) e segundo suas 
subjetividades, e não observando o Direito e o princípio da racionalidade.
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RESUMO: O presente artigo aborda a responsabilidade patrimonial como um fenômeno jurídico pro-
cessual, seguindo o pensamento de Enrico Tullio Liebman, e faz uma análise desse instituto previsto 
no Código de Processo Civil de 1973 e das alterações trazidas pelo novo Código de Processo Civil que 
amplia e aprimora os mecanismos da responsabilidade patrimonial como forma de enfrentamento da 
falta de efetividade da execução civil brasileira. 
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ABSTRACT: This article discusses the financial liability as a civil procedural phenomenon, following 
the thought of  Enrico Tullio Liebman, and analyzes this institution provided in the Civil Procedure 
Code of 1973 and the changes introduced by the new Civil Procedure Code that extends and refines me-
chanisms of financial liability as a way to face the lack of effectiveness of the brazilian civil execution.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 Considerações iniciais sobre a responsabilidade. 2 Responsabilidade patri-
monial como fenômeno jurídico processual.  3  Aspectos normativos da responsabilidade patrimonial no 
Código de Processo Civil de 1973 e no novo Código de Processo Civil . 4 Responsabilidade patrimonial 
secundária e suas  hipóteses no velho e no novo Código. 4.1 Responsabilidade do sucessor a título singular. 
4.2 Responsabilidade do sócio. 4.3 Responsabilidade sobre bens em poder de terceiros. 4.4 Responsabi-
lidade do cônjuge e do companheiro. 4.5 Responsabilidade decorrente da fraude à execução, de fraude 
contra credores e em caso de desconsideração da personalidade jurídica. 4.6. Responsabilidade do fiador. 
4.7 Responsabilidade patrimonial dos herdeiros por dívidas do falecido. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO:

Tomamos como marco teórico a doutrina de Enrico Tullio Liebman para abordar o tema da 
responsabilidade patrimonial e sua normatização no Código de Processo Civil de 1973 e no no-
vo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). 

O princípio da responsabilidade patrimonial vem previsto no art. 591 do Código de Processo 
Civil de 1973, cuja redação foi repetida no art. 789 do novo estatuto e se, por um lado, garante 
ao credor mecanismos para a satisfação de seu crédito, por outro, significa uma verdadeira ga-
rantia fundamental da pessoa humana. 

Trata-se de secular e humanizadora evolução, se considerarmos que na Idade Antiga o deve-
dor pagava com o seu corpo ou com a sua liberdade. Lida-se, então, com um princípio que limita 
a atuação do Estado em relação a constrição de bens do devedor e individualiza a dívida na pes-
soa do devedor, posto que conforme redação do artigo “o devedor responde com todos os seus 
bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas 
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em lei”. Já sob a ótica do credor, no contexto do Estado de Direito, trata-se também de uma ga-
rantia uma vez que sem responsabilidade patrimonial não há execução possível.  

Quanto ao novo Código de Processo Civil e no intento de enfrentar a questão da falta de 
efetividade da execução civil brasileira, buscou-se aprimorar o instituto pela ampliação das hi-
póteses de responsabilidade secundária, vale dizer, pela maior possibilidade da afetação de pa-
trimônio de pessoa que não tem a qualidade jurídica de devedora, o que revela, ainda com mais 
intensidade a dicotomia da relação obrigacional (“schuld”), de um lado, e da relação processual 
(“haftung”), de que há muito falam os alemães. 

1 Considerações iniciais sobre a responsabilidade patrimonial.

Responsabilidade significa ato ou atividade de responder, de fazer frente, de assumir, 
de arcar com alguma coisa. Então, responsabilidade patrimonial identifica-se com a ideia 
de submissão do patrimônio do devedor (com ou sem consentimento deste) ao processo de 
execução, seus métodos e suas finalidades. Processualmente falando, sobre o patrimônio do 
devedor incidirá toda a gama de atividades executivas, com vista à plena satisfação do cré-
dito exequendo. 

A regra de abertura do capítulo dedicado à responsabilidade patrimonial em ambas as co-
dificações processuais civis – 1973 e 2015 -, é também a norma mais importante, podendo ser 
considerada como tradutora de um dos grandes princípios da atividade jurisdicional executiva, 
vale dizer, norma fundamental e fundante de todo o sistema do processo de execução e do cum-
primento de sentença. Afinal, sem responsabilidade patrimonial não há execução possível, salvo 
se voltarmos ao tempo, à época de Roma dos séculos III e IV a.C., quando o corpo do devedor 
submetia-se à oferta pública.1 

2 Responsabilidade patrimonial como fenômeno jurídico processual

Malgrado a opinião comum em contrário da doutrina brasileira mais antiga, cogitar de res-
ponsabilidade patrimonial é cogitar de processo, de direito processual civil, de atividade juris-
dicional e não de direito civil ou obrigacional. 

A responsabilidade é fenômeno jurídico que só se realiza no mundo tangível por meio do 
instrumento da jurisdição, da atividade realizada pelo juiz diante das partes, em contraditório, 
e não pelo próprio titular do crédito em face dos bens do seu devedor. 

A distinção entre obrigação e responsabilidade não é, à evidência, novidade brasileira. Os 
alemães há muito separam a relação obrigacional (“schuld”) da relação processual (“haftung”).2

1 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. Vol I, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 138-139: Para este autor, no 
direito romano arcaico (753 a. C a 130 a. C), havia o nexum: ato pelo qual o devedor ou sua família se vendiam ao credor 
ou se davam em penhor como garantia do cumprimento da obrigação, de modo que, na hipótese de descumprimento, o 
credor poderia golpeá-los fisicamente ou mantê-los como escravos em cárcere privado.
2 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil. v. V., t. I. Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003, p. 16: Autores alemães, mais precisamente Bekker e Brinz, precursores da teoria dualista das 
obrigações, aperfeiçoada posteriormente por Von Gierke no início do século XX, trazem o vínculo obrigacional composto 
de dois elementos: Schuld – o débito, o dever legal de cumprir a obrigação; e o Haftung – a responsabilidade que recai 
sobre o patrimônio do devedor que não cumpriu a obrigação, ou seja, a situação de sujeição patrimonial do devedor.
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Entre os italianos, também assim se tem entendido. O artigo 2.740, 1ª parte, do Código Civil, 
de 1942, – “II debitore responde dell’adempimento dele obligazioni con tutti i suo Beni presenti e 
futuri” – de redação muito parecida com o nosso artigo 591 do Código de Processo Civil de 1973 
e cuja redação é repetida no artigo 789 do novo Código de 2015 é originário do estatuto civil 
peninsular de 1865 (artigo 1.948), inspirado este, por sua vez, no artigo 2.092 do Código Fran-
cês de 1.804, como nos informa Araken de Assis3. No mesmo sentido, o artigo 821 do Código 
português – “Estão sujeitos à execução todos os bens compreendidos no patrimônio do devedor 
e só esses bens.4”. Lá, como aqui, processualistas têm compreendido com clareza a separação 
ou a quebra jurídico-fenomenológica (obrigação-responsabilidade). 

Aliás, a respeito dessas várias facetas da autonomia, vale a pena salientar que se o direito 
material não se confunde com o direito de ação (na execução, ação é o direito a um “provimen-
to” de mérito, parafraseando Liebman5) e se ele se realiza no processo executivo pela trilha 
processual da responsabilidade, não menos verdade é que, ao se substituir o juiz às partes liti-
gantes (exequente e executado) com vista à materialização da responsabilidade (penhora, ava-
liação e excussão), o Estado cumpre os três escopos básicos da jurisdição: o jurídico (atuação 
concreta da vontade do direito); o social (pacificação com justiça); e político (reafirmação do 
poder soberano a cada execução que se encerra frutiferamente).

Deixando de lado, pois, a exceção das exceções (a execução extrajudicial), o que temos como 
norma principiológica em nosso sistema jurídico é que a concretização da responsabilidade do 
devedor  “com todos os seus bens presentes e futuros”  depende sempre de recurso ao Poder 
Judiciário, uma vez que o Estado é o único detentor de poder para invadir o patrimônio do de-
vedor para fins executivos. Corroborando tal posicionamento, as palavras de Luiz Rodrigues 
Wambier e Eduardo Talamini: 

Para alguns, a responsabilidade patrimonial seria elemento integrante da própria rela-
ção obrigacional, instituto do direito material. (...). Outros reputam-na instituto de na-
tureza processual, pois, segundo eles, a responsabilidade executiva só existe em face do 
Estado, único titular do poder de pôr as mãos sobre bens do executado, para os fins de 
execução, nos limites fixados pelo título. Ao menos entre os processualistas, prevalece 
essa segunda concepção.6

A responsabilidade, de fato, não integra a relação obrigacional, mas sim a processual e juris-
dicional. E tal posicionamento teórico vem consolidado na Constituição brasileira de 1988, na 
redação do fabuloso inciso LIV, do seu artigo 5º: “ninguém será privado da sua liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal”. 

Conclui-se, então, que o processo se coloca como barreira intransponível e necessária à in-
vasão do patrimônio do devedor, qualquer que seja o crédito e qualquer que seja o credor, ainda 
que, o próprio Estado. 

Por outro lado, à responsabilidade patrimonial do devedor corresponde o seu estado de su-
jeição em relação à atuação do poder estatal que, por meio do processo, pode levar os bens que 

3 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 645. Vol. VI.  Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 206. 
4 CAHALI, Yussef Said. Fraudes contra credores. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 355.
5 LIEBMAN, Enrico Tullio. Embargos do Executado: oposições de mérito no processo de execução. Campinas: ME, 
2000, p. 177.  
6 WAMBIER, Luiz Rodrigues. TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. Execução. 11 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 136.
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compõem o patrimônio do executado a atos expropriatórios, diante do descumprimento de uma 
obrigação. Neste sentido, Liebman:

Ao poder executório do Estado e à ação executória do credor corresponde a respon-
sabilidade executória do devedor, que é a situação de sujeição à atuação da sanção, a 
situação em que se encontra o vencido de não poder impedir que a sanção seja reali-
zada com prejuízo seu. Restringindo o exame à execução civil, esta responsabilidade 
consiste propriamente na destinação dos bens do vencido a servirem para satisfazer o 
direito do credor7.

Note-se que a natureza instrumental da responsabilidade se revela ainda quando a or-
dem jurídica excepcionalmente admite a autotutela, como no caso do penhor legal (artigos 
874 a 876 do Código de Processo Civil de 1973 – artigos 703 a 706 do novo Código), posto 
que sem procedimento o crédito simplesmente não se torna realidade. Semelhante raciocí-
nio também se pode fazer mesmo quando se tem em mira a execução extrajudicial proce-
dimentalizada do Sistema Financeiro de Habitação8 na qual - apesar da ausência de juiz 
na condução dos atos executivos – o controle jurisdicional se faz presente antes, durante e 
depois, mas por meio de outras demandas. Nossos Tribunais9 têm entendido satisfeita a 
exigência constitucional do devido processo legal já que se trata de forma, como dito, proce-
dimentalizada de exercício de autotutela, sim, mas mediante controle jurisdicional externo 
de legalidade.

Em suma, é por meio do processo, que ocorre a efetividade da responsabilidade patrimonial, 
distinta do elemento débito, conforme a lição de Liebman:

A figura da relação jurídica obrigacional foi submetida nos últimos decênios a cuidadoso 
estudo analítico, do qual resultou uma doutrina que distingue nessa relação dois elementos 
conceitualmente separados: o débito, isto é, o dever da pessoa obrigada de cumprir a pres-
tação, ao qual corresponde do lado ativo o direito de exigir o seu cumprimento; e a respon-
sabilidade, isto é, a destinação dos bens do devedor a garantir a satisfação coativa daquele 
direito, à qual corresponde do lado ativo o direito de conseguir tal satisfação à custa desses 
bens, ou seja, o direito de agressão ao patrimônio do devedor.10

7 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 85-86.
8 Decreto Lei 70/1966: Autoriza o funcionamento de associações de poupança e empréstimo, institui a cédula 
hipotecária e dá outras providências. Art. Art 29. As hipotecas a que se referem os artigos 9º e 10 e seus incisos, quando 
não pagas no vencimento, poderão, à escolha do credor, ser objeto de execução na forma do Código de Processo Civil 
(artigos 298 e 301) ou dêste decreto-lei (artigos 31 a 38).  Art 30. Para os efeitos de exercício da opção do artigo 29, 
será agente fiduciário, com as funções determinadas nos artigos 31 a 38: I - nas hipotecas compreendidas no Sistema 
Financeiro da Habitação, o Banca Nacional da Habitação; 
9 TRF-2 - AG: 200402010130549 RJ 2004.02.01.013054-9, Relator: Desembargador Federal FERNANDO MARQUES, 
Data de Julgamento: 07/10/2009, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::16/10/2009 - 
Página::136: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. 
PRECLUSÃO. DECRETO-LEI 70/66. LEGALIDADE. - A ação de imissão na posse não se constitui na sede própria para 
discutir-se acerca do cumprimento ou não dos requisitos previstos no Decreto-Lei 70/66, que deveriam ter sido alegados 
ao tempo em que tramitava o procedimento de execução extrajudicial. - Configurada a compatibilidade do Decreto-Lei 
70/66 com a Carta Magna, por não violar o princípio da igualdade perante a lei, pois todos que obtiveram empréstimo do 
sistema estão a ele sujeitos, nem tampouco os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. 
- Recurso desprovido.
10 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 33-36.
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Destarte, falar de responsabilidade patrimonial é falar de instituto que tem por “habitat” o 
processo e finalidade estritamente processual: a satisfação coativa do crédito porque o devedor 
não se mostrou inclinado ao cumprimento voluntário da obrigação.

3 Aspectos normativos da responsabilidade patrimonial no código de pro-
cesso civil de 1973 e no novo código de 2015.

Pois bem, vencidas as considerações iniciais, passemos ao exame dos aspectos normativos 
mais importantes relacionados ao tema, no âmbito das codificações. 

A responsabilidade patrimonial encontra na nossa lei processual civil codificada discipli-
na abrangente e relativamente minuciosa, positivada no Código de Processo Civil de 1973, no 
Livro II (Do Processo de Execução), Título I (Da Execução em Geral), Capítulo IV (Da Respon-
sabilidade Patrimonial), artigos 591 a 597. Sendo que, no novo Código de Processo Civil (Lei 
n. 13.105/2015), continua disciplinada no Livro II (Do Processo de Execução), mas da Parte 
Especial (nova), no Título I (Da Execução em Geral), porém, no Capítulo V (Da Responsabilidade 
Patrimonial), nos artigos 789 a 796. 

Apesar dessa alteração geográfica, como bem observado por Cassio Scarpinella Bueno·, “o 
art. 789 repete o que consta do art. 591 do Código de Processo Civil de 1973 sobre o alcance 
da responsabilidade patrimonial do executado e a sujeição de seus bens, presentes e futuros, a 
execução, salvo as restrições previstas legalmente”.11  

Segundo Araken de Assis12, o artigo 591, do Código de 1973, representa uma secular e huma-
nizadora evolução e sua redação se deve à influência do pensamento de Enrico Tullio Liebman:

 
À toda evidência o legislador pátrio buscou inspiração no influente pensamento de Enri-
co Tullio Liebman. Deve-se ao processualista, a partir da distinção, na estrutura obriga-
cional, entre Schuld – débito, ou seja, o dever de prestar – e Haftung – responsabilidade, 
ou seja, a sujeição dos bens do obrigado à satisfação do débito -, corrente na doutrina 
alemã, a difusão da ideia de que a responsabilidade, em vez de elemento da obrigação, 
representa vínculo de direito público processual, consistente na sujeição dos bens do 
devedor a serem destinados a satisfazer o credor, que não recebeu a prestação devida, 
por meio da realização da sanção por parte do órgão judiciário.13 

Há também no referido artigo 591 a ressalva de que a lei pode estabelecer restrições à res-
ponsabilidade e, assim, certos bens não serem por ela alcançados, como por exemplo, nos casos 
de impenhorabilidade, conforme disposto no art. 648 e rol taxativo previsto nos arts. 649 e 
650 do estatuto de 1973 (que correspondem aos arts. 832, 833 e 834 do Código de Processo 
Civil de 2015). 

Quanto ao campo de atuação do princípio da responsabilidade patrimonial, em uma primei-
ra análise sistemática, o que se extrai é que a regra em questão, apesar da aparência de total 
generalidade, só se aplica a algumas modalidades de procedimento executivo, mas não a todas. 

É indubitável a sua aplicação à execução por quantia certa – contra devedor solvente ou 
insolvente – e, também, à execução para entrega de coisa, mas não à execução de obrigação de 

11 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 486.  
12 MASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 645. Vol. VI.  Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 207.
13 MASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 645. Vol. VI.  Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 207. 
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fazer ou não fazer, pelo menos diretamente, posto que o objetivo desta não é realizar qualquer 
prestação que tenha por objeto uma importância em dinheiro ou um bem corpóreo, mas sim um 
facere ou non facere, vale dizer, um comportamento do devedor. Apenas no caso de conversão 
da obrigação de fazer ou não fazer em indenização (artigo 633 do CPC /1973 e artigo 816 do 
CPC/2015) é que se poderá cogitar de responsabilidade patrimonial. Semelhante circunstância 
interpretativa cerca as “astreintes” que se vinculam ao cumprimento das obrigações de fazer 
ou não fazer. 

Quanto à responsabilidade patrimonial, ainda destacamos, que ela pode ser primária (em re-
gra), quando recai sobre o patrimônio do próprio devedor, ou seja, da pessoa obrigada à presta-
ção ou secundária, quando por lei, a responsabilidade pode recair sobre o patrimônio de pessoa 
diversa da do devedor, cujas exceções são previstas em lei. 

Nas hipóteses legais de responsabilidade secundária é que observamos com clareza o que 
a doutrina alemã chama de  ‘dicotomia da obrigação’, ou seja, a separação do schuld (débito/fe-
nômeno da relação de direito material) e do haftung (responsabilidade/fenômeno processual). 

4 Responsabilidade patrimonial secundária e suas  hipóteses no velho e no 
novo código. 

como visto, a lei pode atribuir a pessoas diversas do obrigado a responsabilidade pelo cumpri-
mento da obrigação14. Assim, o artigo 592 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente 
ao art. 790 do novo estatuto) estabelece as hipóteses em que, por expressa força da lei, o patrimô-
nio de quem não é o devedor responderá, diretamente e na via executiva, pela dívida alheia.  

É a chamada responsabilidade patrimonial secundária15, ou seja, a responsabilidade que re-
cai sobre o patrimônio de pessoas que não são devedoras16. É uma excepcionalidade em relação 
à responsabilidade patrimonial, classificada como secundária, quando comparada à primária 
que recai sobre o patrimônio do próprio devedor, revelando-se com toda clareza a separação 
dos fenômenos schuld (material) e haftung (processual).

Adentrando ao exame do artigo 592 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao 
art. 790 do novo estatuto) e seu relacionamento normativo com a regra inaugural do capítulo 
dedicado à responsabilidade patrimonial o que desde logo se pode perceber é a preocupação do 
legislador em explicitar as mais comuns situações de responsabilidade e seus desdobramentos. 
Este dispositivo é uma exceção à regra geral estabelecida no artigo 591 (regra esta repetida no 
artigo 789 do novo estatuto) de que é o próprio devedor que responde com seus bens presen-
tes e futuros, pois prevê em seus incisos as hipóteses de responsabilidade sem débito, ou seja, 
hipóteses em que a responsabilidade pode recair sobre o patrimônio de pessoa que não tem a 
qualidade jurídica de obrigada.  

14 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 645. Vol. VI.  Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 213. 
15 YARSHELL, Flávio Luiz. Ampliação da Responsabilidade PatrimonialErro! Indicador não definido.: caminho para 
solução da falta de efetividade da execução civil brasileira? In: Revista Mestrado em Direito. Osasco: Edifieo, Ano 13, n. 1, 
p. 229: “Sumulando: responsabilidade patrimonial consiste na sujeição atual ou potencial dos bens de alguém à atuação 
dos meios executivos e está vinculada à existência de um título executivo. A regra é da responsabilidade patrimonial 
primária, que resulta da titularidade passiva da obrigação. A desvinculação entre um e outro elemento (responsabilidade 
secundária) é excepcional e como tal deve ser tratada. 
16 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 5.ed. São Paulo: Manole, 2013, p. 1102.
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4.1 Responsabilidade do sucessor a título singular 

O primeiro caso especial de responsabilidade encontra-se previsto no inciso I do artigo 592 
do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 790, I, do novo estatuto), e que 
trata da possibilidade de execução sobre os bens do “sucessor a título singular”, vale dizer, cum-
primento de sentença com base em decisão proferida em ação fundada em direito real, situação 
em que aquele que sucedeu – ainda que legitimamente e antes do proferimento da sentença – o 
devedor–executado, no bem objeto de ação fundada em direito real (v.g., uma ação reivindi-
catória) passa a responder com o seu bem validamente adquirido, sem possuir, no entanto, a 
qualidade de obrigado.

Araken de Assis explica que 

Lícito se afigura à parte alienar ou ceder o objeto litigioso, seja qual for, na pendência 
do processo consoante previsão do art. 42. À semelhança do direito alemão (parágrafo 
265, da ZPO), a alienação e a cessão, mencionadas na regra, comportam extensa inter-
pretação, abrangendo quaisquer transferências a título particular. Sucedendo tal fato, o 
art. 592, I, prevê a responsabilidade do adquirente da res litigiosa em ação real ou in rem 
scripta, que é submetido à força da sentença (art.42, parag. 3º. e 626).17 

O fato é que o sucessor responde, mas, na verdade, não deve, revelando, então, a típica hi-
pótese de haftung sem schuld, ou seja, apesar do adquirente não ser parte no processo, o bem 
adquirido nas circunstâncias exemplificadas fica submetido à execução.

4.2 Responsabilidade do sócio. 
  
O mesmo se passa com a figura do “sócio, nos termos da lei (inciso II, do artigo 592, do Códi-

go de Processo Civil de 1973 – inciso II, do artigo 790 do novo Código de Processo Civil). É que se 
sabe que em situações excepcionais expressamente previstas em lei, como as explicitadas pelos 
arts. 990 (responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, na sociedade comum); art.991, pa-
rágrafo único (responsabilidade do sócio ostensivo, na sociedade em conta de participação – a 
oculta); art. 997, VIII (responsabilidade subsidiária do sócio) e art. 1.023 (responsabilidade do 
sócio pelo saldo, na sociedade simples – a não empresária); art. 1.039 (responsabilidade solidá-
ria e ilimitada dos sócios, na sociedade em nome coletivo; art. 1045 (responsabilidade solidária 
e ilimitada dos comanditados e limitada ao valor das quotas dos comanditários, na sociedade 
em comandita simples); art. 1.052 (responsabilidade limitada do sócio ao valor das suas quo-
tas e solidária de todos pela integralização do capital social, na sociedade limitada); art. 1.091, 
caput e parágrafo primeiro (responsabilidade subsidiária e ilimitada do diretor e solidária dos 
diretores, na sociedade em comandita por ações); art. 1.095 (responsabilidade limitada ou ili-
mitada do sócio, na sociedade cooperativa), todos do Código Civil, bem como na hipótese do art. 
134, VII18, do Código Tributário Nacional, entre outros,   o sócio responde sem dever, porque 
quem deve é a sociedade.19

17 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 645. Vol. VI.  Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 215. 
18 Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, 
respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: VII - os 
sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
19 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, artigo por artigo, 
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4.3 Responsabilidade sobre bens em poder de terceiro. 

Por sua vez, o inciso III, do art. 592 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 790 do novo 
estatuto, fala da responsabilidade do devedor em relação a bens em poder de terceiros. Nesta 
hipótese não se trata de responsabilidade secundária, pois, nem mesmo aparentemente os bens 
deixaram de ser do devedor. Este terceiro – locatário, comodatário, depositário ou rendeiro -  é 
alguém que tem apenas a posse direta da coisa, de sorte que esta (coisa) integra o patrimônio do 
próprio devedor, não aparecendo aqui o terceiro como responsável, mas apenas como alguém 
que ficará privado do poder fático sobre a coisa. Tal situação é de incidência concomitante da 
dívida e da responsabilidade, em que a posse direta dos bens do devedor por terceiros não im-
pede à execução.

4.4 Responsabilidade do cônjuge e do companheiro.
 
O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 790, aperfeiçoa e complementa o que é dis-

ciplinado nos cinco incisos do artigo 592 do estatuto de 1973, inserindo a previsão expressa do 
companheiro na hipótese do inciso IV (“do cônjuge e do companheiro, nos casos em que seus 
bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.”). 

Para se ter uma ideia, basta lembrar que, no regime da comunhão parcial, aplicável ao ca-
samento e à união estável, os bens particulares não respondem por dívidas anteriores (artigo 
1.659, III do Código Civil); já no regime da comunhão universal, aplicável apenas ao casamento, 
as dívidas anteriores  não se comunicam (artigo 1.668, III do Código Civil). 

Do contrário, é possível sim, em não poucas situações, cogitar obrigação dos dois cônjuges 
ou companheiros, incidindo, então, a responsabilidade “pecuniária” como a chama Araken de 
Assis20, vale dizer aquela que é acompanhada de obrigação. 

Como já observado em obra21, existe a responsabilidade do cônjuge por dívidas, a que alude 
o presente inciso, nas hipóteses em que os bens próprios do cônjuge respondem por dívidas do 
outro quando contraídas no exercício da administração e na razão do proveito que houver aufe-
rido (art. 1.663, parágrafo primeiro, CC) ou quando houver prova de que as dívidas contraídas 
por um dos cônjuges posteriormente ao casamento reverteram, parcial ou integralmente, em 
benefício do outro (art. 1.677, CC).  

Há, ainda, a possibilidade dos bens da meação, do cônjuge ou do companheiro, responderem 
nas hipóteses previstas nos arts. 1.644 (dívidas contraídas na aquisição de coisas necessárias à 
ordem doméstica, independentemente da autorização do outro cônjuge); art. 1.666 (interpreta-
do ao contrário senso, ou seja, as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administra-
ção de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns, no entanto, 
contraídas por qualquer dos cônjuges na administração dos bens comuns e em benefício destes, 
obrigam tais bens); art. 1.668, III (os cônjuges são responsáveis pelas dívidas anteriores ao ca-
samento que provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum); art. 

parágrafo por parágrafo. 5.ed. São Paulo: Manole, 2013, p. 1.103. 
20 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a 645. Vol. VI.  Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 220.
21 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 5.ed. São Paulo: Manole, 2013, p. 1.105. 
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1.659, IV (incluem-se na comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos quando provada 
a reversão em proveito do casal)22. 

4.5 Responsabilidade decorrente da fraude à execução, da fraude contra cre-
dores e em caso de desconsideração da personalidade jurídica

O novo estatuto processual civil além de prever a possibilidade da execução dos bens aliena-
dos ou gravados com ônus real em fraude à execução preenche dois “pontos-cegos” da disciplina 
do art. 592 ao deixar de forma expressa em seus novos incisos VI e VII a possibilidade de cons-
trição dos bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de reco-
nhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores e da execução dos bens particulares 
do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, harmonizando-se com 
a disciplina desse novo incidente prevista nos artigos 133 a 137.  

Quanto à fraude de execução prevista pelo artigo 593 do Código de Processo Civil de 1973, 
que corresponde ao art. 792 do novo estatuto, anotamos que a redação do art. 792 do novo Có-
digo de Processo Civil está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribu-
nal de Justiça no enunciado da Súmula 375 , in verbis: “ O reconhecimento da fraude à execução 
depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.   

E como fraude de execução (ou à execução) entendemos todo e qualquer ato praticado pelo 
devedor (simulado ou não), com ou sem intenção enganosa, que produza como efeito a subtra-
ção de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou a subtração não particula-
rizada que gere a insolvência.23  

Por outro lado, chamamos à atenção para o fato de que a fraude à execução prevista nesse 
dispositivo, sob o ponto de vista da sua caracterização, não se confunde, em absoluto, com a 
fraude contra credores regulada pelos artigos 158 a 165 do Código Civil. Em rápida referência, 
seguem as diferenças entre os dois institutos: a ) a fraude contra credores é ilícito praticável 
contra o interesse privado do credor, enquanto que a fraude à execução é ilícito que atinge a 
própria função jurisdicional e seu instrumento processo; b) a fraude contra credores depende 
de intenção de fraudar representada pela figura do “conssilium fraudis”; a fraude à execução in-
depende de intenção, configurando-se apenas objetivamente; c) a fraude contra credores exige 
a propositura de ação própria de conhecimento (ação pauliana), enquanto que a fraude à exe-
cução se verifica incidentalmente no processo de execução, mediante proferimento de simples 
decisão interlocutória; d) a fraude contra credores gera sentença anulatória do ato fraudulento; 
a fraude à execução gera decisão interlocutória, como visto, que declara a ineficácia do ato (váli-
do entre as partes) em relação ao processo, e determina a penhora do bem alienado ou onerado.

Assim, as hipóteses de fraude à execução estão previstas nos incisos do art. 593 do Código 
de Processo Civil de 1973 que corresponde ao art. 792, do novo Código de Processo Civil, que 
amplia e aprimora as hipóteses anteriormente previstas no artigo 593. Chama atenção o fato 
de que tanto no caso de “ação fundada em direito real” (inciso I) como na de “demanda capaz 
de reduzi-lo (o réu) à insolvência” (inciso II), a fraude só se consuma se a alienação ou oneração 
ocorrer quando pendente uma daquelas ações, tendo o réu já sido citado para defender-se, antes 
da citação não há fraude que possa ser reconhecida. 

22 ___________, idem ibdem. 
23 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 5.ed. São Paulo: Manole, 2013, p. 1.106. 
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E, como visto, de forma expressa, o novo estatuto passa a prever a hipótese de fraude contra 
credores preenchendo a lacuna normativa anterior. 

Ainda, não podemos deixar de aludir a novidade trazida no inciso VII que prevê a possibi-
lidade de constrição de bens do responsável em casos de desconsideração da personalidade 
jurídica. Ocorre que, em princípio os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 
da sociedade, porém, em certos casos previstos em lei, o sócio responde solidariamente por 
obrigações contraídas pela pessoa jurídica da qual ele faz parte. 

Na realidade, em todos os casos previstos “nos termos da lei” o que ocorre é que a lei permite 
o fenômeno do “lifting thevell” (levantamento do véu). Véu representado pela personalidade ju-
rídica que apenas encobre a prática de ilícitos por parte dos sócios que se escondem por trás da 
pessoa jurídica. Seja como for, tal doutrina também conhecida por “disregard doctrine” (doutri-
na da desconsideração da personalidade jurídica), - hoje de aceitação geral, inclusive em razão 
do artigo 50, do Código Civil de 200224 – significa a claríssima consagração de responsabilidade 
sem obrigação, o que é corroborado pela circunstância de não se exigir qualquer condenação do 
sócio (sentença condenatória para que se dê aplicação à responsabilidade patrimonial no bojo 
do processo de execução instaurado contra a pessoa jurídica) para que ele responda com seus 
bens particulares pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica quando a utilizou de forma 
abusiva ou fraudulenta.  

Cassio Scarpinella Bueno em anotação ao artigo 795 do novo Código de Processo Civil escla-
rece que: 

Ao ensejo de repetir a regra que consta no artigo 596 do CPC atual sobre a penhorabili-
dade dos bens dos sócios pelas dívidas das sociedades “nos casos previstos em lei”, o art. 
795 faz remissão, no parágrafo 4º., ao novel “incidente de desconsideração da persona-
lidade jurídica”, o que acaba por confirmar o que consta nas anotações do art. 133 sobre 
a aplicação daquele incidente também no âmbito do “processo de execução” e à fase de 
cumprimento de sentença.25 

Assim, em situações de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finali-
dade ou pela confusão patrimonial, pode o credor promover o incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, cujo procedimento está expressamente previsto no arts. 133 a 137 do 
novo Código de Processo Civil, para alcançar os bens particulares do sócio a fim de ser satisfeito 
o seu crédito. 

Tal hipótese não se confunde com a prevista no inciso II do mesmo dispositivo, vez que nesse 
caso, é a lei que estabelece exceções à regra prevista no art. 795, caput, de que os bens particula-
res dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, que está em harmonia com o princípio 
basilar do direito privado de que não se confundem os patrimônios das pessoas físicas com o da 
pessoa jurídica por elas constituídas.26 Portanto, o novo estatuto deixa claro que nos casos pre-
vistos em lei ou em quaisquer situações de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo 
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os sócios podem responder pela obrigação 
contraída pela pessoa jurídica. 

24 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. 
25 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 490.
26 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 5.ed. São Paulo: Manole, 2013, p. 1.106. 
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Os novos incisos ampliam o rol das hipóteses da incidência da responsabilidade patrimonial 
secundária e indubitavelmente põem fim a discussões doutrinárias e jurisdicionais acerca da 
incidência da responsabilidade patrimonial nesses casos específicos. 

4.6 Responsabilidade do fiador

Mais uma hipótese de responsabilidade patrimonial secundária, decorre do artigo 595 do 
Código de Processo Civil de 1973 (que corresponde ao art. 794 do novo estatuto), quando traz a 
possibilidade de ataque executório aos bens do fiador, na hipótese dos bens do devedor não se-
rem suficientes para satisfazer o direito do credor. De outro modo, o dispositivo traz a proteção 
do patrimônio do fiador executado enquanto houver bens do devedor passíveis de responder 
pela dívida, isso em razão do chamado “benefício de ordem” – beneficium excussionis personalis 
-, exceto se o fiador expressamente renunciar ao benefício, ou em razão da insolvência do deve-
dor principal ou diante de assunção pelo fiador da qualidade de pagador principal ou devedor 
solidário, sendo que nestas hipóteses a responsabilidade do fiador é primária, vez que assume o 
débito como próprio e não apenas a responsabilidade).27

4.7 Responsabilidade patrimonial dos herdeiros por dívidas do falecido

Por fim, a responsabilidade patrimonial dos herdeiros por dívidas do falecido, consagrada 
no artigo 597 do Código de Processo Civil de 1973 que corresponde ao art. 796 do novo estatuto, 
trata-se de repetição literal do artigo 1997 do Código Civil, o qual determina a responsabilidade 
dos herdeiros dentro dos limites da herança, sendo que, antes da partilha, é o espólio que res-
ponde pelas dívidas do falecido, pois os bens ainda não sofreram divisão, e, após a partilha, os 
herdeiros serão parte legítima do pólo passivo da execução, porém, continuarão a responder 
proporcionalmente ao que tiverem efetivamente herdado, e, de forma não solidária. 

O art. 796 preserva a regra do art. 597 do Código de Processo Civil de 1973 sobre os limites 
da responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas deixadas pelo falecido.28

CONCLUSÃO:

Para Liebman, do estudo analítico da figura da relação jurídica obrigacional, é possível dis-
tinguir dois elementos conceitualmente separados: o débito e a responsabilidade. 

O débito corresponde ao dever da pessoa que se obrigou a cumprir com a prestação e a res-
ponsabilidade corresponde a ato de responder e arcar com alguma coisa. Nesse sentido, pode-
mos concluir que responsabilidade patrimonial identifica-se com a ideia de submissão do patri-
mônio do devedor (com ou sem consentimento deste) ao processo de execução, ou seja, a ideia 
de destinação dos seus bens para garantir a satisfação crédito do credor. 

27 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. 5.ed. São Paulo: Manole, 2013, p. 1.111.
28 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 490.
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Assim, de acordo com Liebman, a responsabilidade não é um elemento da obrigação, mas repre-
senta vínculo de direito público processual, consistente na sujeição dos bens do devedor a serem 
destinados a satisfazer o credor, por meio da realização da sanção por parte do órgão judiciário. 

Nesse aspecto, podemos concluir que o instituto da responsabilidade patrimonial prevista 
na legislação ordinária é garantida pela atividade jurisdicional, pela possibilidade de contra-
ditório exercido em um processo e está em conformidade com o que preceitua a Constituição 
Federal em seu art. 5º., inciso LIV, que dispõe: “ninguém será privado da sua liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal”.

Trata-se também de garantia aos direitos fundamentais da pessoa humana ao limitar a atua-
ção do Estado à constrição de bens, pois conforme o dispositivo legal somente a pessoa do de-
vedor responderá com todos os seus bens (mas só com o patrimônio e não com outros direitos) 
pelas obrigações assumidas. 

No entanto, a distinção entre débito e responsabilidade torna possível a existência de uma 
responsabilidade sem débito, como ocorre nas hipóteses de responsabilidade patrimonial se-
cundária, quando a responsabilidade atinge patrimônio de pessoa diversa do devedor. Tais hi-
póteses consubstanciam-se em exceções à regra geral da responsabilidade patrimonial primá-
ria prevista no art. 591 do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação foi mantida em seus 
exatos termos no art. 789 do novo Códex.  

Portanto, excepcionalmente, como equilíbrio e caminho para o enfrentamento da falta de 
efetividade da execução civil brasileira, a legislação prevê e o novo Código de Processo Civil 
amplia as hipóteses em que a responsabilidade patrimonial pode atingir o patrimônio de pessoa 
diversa do devedor, trata-se da responsabilidade patrimonial secundária, a qual, no entanto, 
deverá ser interpretada de forma estrita, sem comportar extensão, limitado o ataque ao patri-
mônio desse terceiro nos estritos limites legais.

Assim estão elencadas no novo Código de Processo Civil as hipóteses da responsabilidade 
patrimonial secundária a fim de enfrentar a falta de efetividade da execução civil brasileira, 
como também uma verdadeira garantia fundamental da pessoa humana. 
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Art 8° do novo código de processo civil: dignidade da pessoa humana, razoa-
bilidade e proporcionalidade como critérios interpretativos para o juiz

O regramento contido neste art. 8° ─ mais um daqueles elevados à condição de norma fun-
damental do processo civil pelo Código de 2015 ─ trata de disciplinar o exercício da jurisdição 
sob o particular ponto de vista da aplicação do Direito aos conflitos de interesses trazidos ao 
Poder Judiciário.  

Observe-se, desde logo, que tal aplicação nos moldes previstos no enunciado, significa muito 
mais do que previa a segunda parte do antigo art. 126 do Código de Processo Civil revogado 
que falava restritamente de “julgamento da lide”. Pelo contrário, dizendo de forma genérica 
-“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá ...”-, o Código em vigor torna explícita a am-
pliação do âmbito de tal aplicação para abranger tanto a atividade de condução do processo (a 
prática de todos os atos judiciais do procedimento) como a atividade de solução de conflito por 
meio de julgamento (a prolação da sentença de mérito), como, ainda, a atividade de solução do 
conflito por meio de atendimento (a prática de atos executivos ou satisfativos). 

Mas é claro, por outro lado, que o foco central da preocupação do legislador nesse passo é a 
definição do método a ser utilizado pelo juiz para realizar aquilo que a doutrina do século pas-
sado costumava chamar de “aplicação da lei ao caso concreto” (numa perspectiva positivista) 
ou o que Chiovenda denominava de “escopo de atuação do direito”, ou seja, a atuação da vontade 
do direito material ao conflito (o escopo jurídico da jurisdição) que ocorre quando o juiz profere 
uma sentença de mérito ou, em outras palavras, a preocupação aqui é voltada ao como proceder 
o magistrado para realizar a “justa composição do litígio”, como dizia Carnelutti (o escopo da 
jurisdição numa perspectiva mais sociológica) ou, ainda, o  como proceder o órgão jurisdicional 
para alcançar, com justiça a “solução dos conflitos de interesse”, locução tantas vezes repetida 
pelo Código vigente para enfatizar a exigência de pacificação social (o escopo social e político 
da jurisdição)1. 

O fato é que o dispositivo contido neste art. 8° também amplia o próprio objeto da aplicação 
aqui regulada, ao referir “ordenamento jurídico”, posto que a “lei” corresponde a apenas uma 
das múltiplas expressões deste mesmo ordenamento. E, para além das ampliações menciona-
das, o presente artigo acaba representando a ponte entre o direito processual civil e certos 

1 Neste sentido, a densidade hermenêutica do dispositivo está fundada na exigência do magistrado empregar as 
mais diversas técnicas hermenêuticas mensurando os efeitos da aplicação do direito/ordenamento jurídico com fulcro 
na razoabilidade e na proporcionalidade. Cabe registrar que, expressamente, o legislador faz expressa menção a termos 
compreendidos no art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (com a nova redação dada pela Lei nº 
12.376, de 2010 ao Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942). Este artigo consagra a tradicional interpretação 
teleológica, que exige uma forma de compreensão do aplicador atenta aos fins axiológicos que o direito tenciona servir 
ou tutelar. De fato, fins sociais e exigências do bem comum constituem os parâmetros valorativos que impedem uma 
subsunção, no contexto da atualidade jurídico-processual brasileira, alheia aos alicerces principiológicos de um Estado 
Democrático de Direito que deve primar pala afirmação da dignidade humana e dos direitos humanos fundamentais 
consagrados em nossa Lei Maior.
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fundamentos principiológicos do Estado de Direito, como a constitucionalidade, a legalidade e o 
sistema de direitos fundamentais2.  

Com efeito, se vivemos num regime democrático, onde impera a separação dos poderes e a 
supremacia da Constituição, não pode um Código de Processo Civil deixar de submeter a solu-
ção dos conflitos de interesse pelo juiz à influência de todos esses princípios e valores. 

Mas, afinal de contas, o que significa, pelo ângulo da atividade prática e diária dos magistra-
dos, o atendimento desses princípios tão genéricos quanto abstratos? O que pensamos é que o 
art. 8° nada mais faz do que explicitar métodos interpretativos3 inafastáveis, sob o prisma do 
Estado Democrático.

O que estamos sustentando, desde logo, é que os mais de mil dispositivos da nossa Constitui-
ção, sem nenhuma exceção, sempre servirão de parâmetro para a interpretação do ordenamen-
to jurídico, até porque vivemos sob o regime do controle difuso de constitucionalidade. O que 
queremos dizer é que, enquanto métodos de interpretação jurídica - dignidade, razoabilidade, 
proporcionalidade - indubitavelmente se prestam a temperar a compreensão da lei em múlti-
plos aspectos, permitindo e, ao mesmo tempo, revelando mais uma forma ─ superior, por certo, 
porque inspirada em valores constitucionais ─ de: interpretação sistemática do ordenamento 
como um todo. 

Por outro lado, o que não tem nenhum cabimento, e por isso importante salientar, é admitir 
que a simples presença de previsões de princípios constitucionais no art. 8° autorize qualquer 
juiz a aplicá-los diretamente como normas regulatórias de conflitos intersubjetivos e não como 
métodos de interpretação; pois nem a ausência de norma ou lacuna jurídica pode ser suprida 
diretamente por tais princípios.

Em suma, resguardar e promover a dignidade da pessoa humana4 é interpretar a lei in-
fraconstitucional, ou mesmo constitucional, com o olhar da dignidade, com o viés dos direitos 
humanos fundamentais, com o intuito de temperar a compreensão, mitigar o rigor, ponderar a 
aplicação, mas jamais substituir a norma pelo que entenda o juiz como digno no caso em con-
creto. É que dignidade é mais valor do que princípio e, mesmo enquanto princípio, é bem mais 

2 Os direitos fundamentais, expressos ou implícitos, passam a ser – embora a supremacia constitucional assim o 
determinasse antes da vigência do novo CPC – os referenciais normativo-axiológicos basilares da atividade subsuntiva 
que, com fulcro na dignidade da pessoa humana, exigem um aplicador atento às categorias vigentes em nosso 
ordenamento jurídico. Para tanto, reconhecer a imperatividade de diversas categorias de direitos máximos presentes em 
nossa Lei Maior, tradicionalmente sistematizadas pela doutrina em dimensões de direitos fundamentais. Neste tocante, a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 abrange interesses individuas, coletivos e difusos de consistência 
jusfundamental afeitos aos valores da liberdade, igualdade e fraternidade/solidariedade que não poderão ser esquecidos 
quando da aplicação do direito ao caso concreto, constituindo categorias protegidas do poder de reforma constitucional, 
cláusulas pétreas qualificadoras na natureza super-rígida de nossa Constituição.
3 Tais métodos interpretativos são tradicionalmente classificados pela doutrina à luz de três questionamentos que, 
ao serem respondidos, viabilizam as classificações hermenêutico-jurídicas. Deste modo “quem interpreta o direito?”, 
“como se interpreta o direito? e “quais os efeitos do emprego das técnicas de interpretação jurídica?” são indagações 
que permitem uma sistematização dos modos de compreensão das expressões jurídicas lastreada em três eixos: A) Origem 
da interpretação; B) Natureza metodológica da interpretação; C) Efeitos da interpretação. Sem querer esgotar a 
temática nestes breves comentários, quanto a origem a interpretação pode ao menos ser classificada em autêntica, 
judicial, administrativa e doutrinal. Quanto aos métodos empregados, desdobra-se a interpretação em literal, lógica, 
sistemática, teleológica, histórica, sociológica e analógica. Quanto aos efeitos do emprego dos métodos hermenêuticos, 
a interpretação jurídica é classificada em extensiva, restritiva e estrita. 
4 Definir ‘dignidade da pessoa humana’ é tarefa das mais complexas a qual a doutrina vem se dedicando. São múltiplas 
as várias dicções acerca de sua compreensão, embora todas elas sensíveis à lição kantiana de que o ser humano é fim em 
si mesmo, e não meio ou instrumento para a realização de qualquer fim. Ou conforme tão bem lecionou Miguel Reale: 
é o ser humano valor fonte de todos os valores, ser que é e deve ser respeitado em sua máxima dignidade. Destarte, a 
dignidade se refere a todos os direitos máximos ou fundamentais. A negação de um deles infirma a dignidade, revelando 
a indignidade propiciadora de sofrimentos humanos, físicos e/ou morais, em graus extremos.
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fácil ser enxergado pelo lado negativo, como proibição ou como barreira jurídica ─ a norma que 
o afronta é inconstitucional ─, do que pelo lado positivo, razão por que também não se permite 
ao juiz aplicá-lo diretamente ─ ao Legislativo cabe densificá-lo por meio de leis e institutos. 

Assim, o grande problema, como dito, é que a dignidade da pessoa humana é mais valor do 
que princípio ─ daí a necessidade de construção legislativa ─ e, enquanto valor, muito se apro-
xima do valor justiça, razão pela qual também não pode jamais ser aplicado diretamente pelo 
juiz, sob pena de se estar transformando os magistrados em legisladores e abrindo a porta para 
a insegurança jurídica e para o ativismo judiciário5.

Da mesma forma, a observância do princípio da proporcionalidade, prevista pelo focalizado 
art 8°, só pode significar caminho ou via metodológica de interpretação do ordenamento jurídi-
co e seus enunciados, valendo a pena enfatizar que a origem alemã do mencionado princípio não 
contradiz o significado que ora se sustenta: a proporcionalidade, na Alemanha, é considerada 
princípio constitucional implícito destinado a dar solução à colisão de direitos fundamentais 
num determinado caso concreto. 

Essa ideia é perfeitamente aplicável entre nós: como nenhum dos dois direitos fundamentais 
em rota de colisão pode ser posto simplesmente de lado, a proporcionalidade serve para permi-
tir ao juiz (à corte constitucional, na Alemanha, ou a qualquer magistrado no Brasil) realizar a 
ponderação necessária para estabelecer o equilíbrio de exercício dos direitos em conflito por 
meio da decisão. 

Trata-se, como se vê, de método constitucional de interpretação jurídica para viabilizar a 
solução de conflitos que envolvem colisão de direitos fundamentais, importando registrar, no 
entanto, que mesmo à luz de uma compreensão mais aberta da proporcionalidade, como se tem 
verificado no Brasil, a natureza metodológica interpretativa deste princípio não fica compro-
metida, uma vez que somente a partir de um texto legal ou constitucional, objeto de atividade 
hermenêutica, é que se coloca a perspectiva de aplicação da proporcionalidade, restando assim 
concluir que também aqui jamais caberá ao juiz aplicar o princípio direta ou autonomamente.

Veja-se agora que de maneira idêntica se deve considerar a observância do princípio da ra-
zoabilidade a que alude o enfocado art. 8°. Trata-se aqui também apenas de parâmetro her-
menêutico, de método interpretativo que valoriza direitos fundamentais para permitir a boa 

5 “Não deveria o investigador da Ciência Jurídica, sobretudo ao pesquisador da área de Direitos Humanos, prescindir 
do instrumental lógico-jurídico para a compreensão de questões das mais elevadas relevâncias teóricas e práticas. 
Os direitos humanos fundamentais, ao serem logicamente investigados, revelam um revestimento textual que oculta 
normas, valores e realidades de caráter analítico, axiológico, sociológico, histórico... que são fundamentalmente 
percebidos quanto maior for a capacidade de reconhecer o que, frequentemente, não está verbalizado e explicitado no 
texto. Cumpre ao exegeta entender quais modalidades deônticas os textos constitucionais ocultam, inclusive aquelas que 
dizem direto respeito aos valores que são e não são a dignidade (para cada valor jusfundamental negado, a dignidade 
também o é, embora conservem sua autonomia semântico-conceitual). Reconhecemos, mediante interpretação jurídica 
ao menos sistemática, mas sobretudo pluralista e integradora, o quanto os interesses humanos fundamentais implícitos 
ou explícitos integram-se na dignidade, de tal maneira que classificar os direitos humanos à luz de nossa Constituição em 
gerações ou dimensões é dar conta de um problema analítico, embora aqui queira asseverar o seguinte: a normatividade 
jusfundamental, também axiologicamente suprema, revela a integração de interesses máximos que, indispensáveis 
à afirmação da dignidade, revelam a seguinte integração: o interesse individual fundamental é de interesse coletivo 
fundamental, bem como de interesse difuso fundamental (o que nos levaria a reconhecer, e isto a hermenêutica 
constitucional favorece, que os interesses individuais jusfundamentais, além de poder ser coletivamente manifestos, são 
necessariamente difusos, ao menos por reconhecer que as liberdades básicas do indivíduo também pertencem a todos 
e a ninguém (inclusive às futuras gerações). Assim, teríamos o que poderia ser uma hipótese de afirmação da unicidade 
normativa jusfundamental, que ao mesmo tempo revela que, de fato, a única expressão/realidade que efetivamente 
impera no âmbito das análises lógicas e hermenêuticas da linguagem jusfundamental é a dignidade humana.” (V. “Direitos 
Humanos e Lógica Deôntica: Razão Jurídica e Normatividade Jusfundamental à Luz da Constituição Brasileira de 1988”, 
Unesp: 2015, pp. 143 e seguintes).
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compreensão do ordenamento como um todo, nunca se podendo cogitar de norma jurídica por 
si só aplicável ao caso concreto.  

A razoabilidade, de origem americana e lá inferida da cláusula do due process of law em sua 
dimensão substancial, é princípio que, como a dignidade da pessoa humana e a proporcionali-
dade, muito se aproxima em seu sentido mais profundo da ideia de justiça, (ou da “equidade” 
dos romanos que atravessou os séculos), razão por que identicamente deve ser enxergado, entre 
nós, como parâmetro exegético de toda a ordem jurídica e apenas isto.  

É que assim como a dignidade e a proporcionalidade, a razoabilidade, em termos constitu-
cionais no Brasil, se expressa ou se revela, como já dissemos e repetimos, pelos mais de mil dis-
positivos da nossa Lei Maior e, no plano infraconstitucional, pelas milhares de leis que a todos 
subordinam, restando ao princípio da razoabilidade, como aos dois outros mencionados, servir 
de barreira de contenção jurídica, quando usado pelo juiz que faz controle de constitucionalida-
de, ou servir apenas de método interpretativo de toda a ordem normativa, quando usado pelo 
juiz que, amparado pelo presente artigo, vai julgar o conflito de interesses, a lide ou o litígio que 
lhe é submetido.  

Por fim, cumpre-nos registrar algumas considerações sobre a parte final deste art. 8° que 
nos ocupa. Antes de mais nada parece relevante esclarecer que a exigência de promoção da lega-
lidade, da publicidade e da eficiência cumpre neste dispositivo do Código de Processo Civil um 
papel, algo diferente do extraído das previsões de dignidade, proporcionalidade e razoabilidade 
que examinamos: o desejo do novo Código de Processo Civil aqui foi mais o de salientar a exis-
tência destas garantias constitucionais como barreiras de contenção à atividade jurisdicional 
e menos de estabelecer parâmetros interpretativos para o juiz. Assim pensamos, em primeiro 
lugar, porque a referência à “legalidade”, ao lado da previsão inicial “ao aplicar o ordenamento 
jurídico”, só pode significar a intenção de reforçar algumas ideias fundamentais inerentes a tal 
garantia, como: 1. o Estado de Direito é o Estado submetido à lei; 2. no Estado de Direito “nin-
guém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (CF, art. 5°, 
II); 3. certas matérias somente por lei formal podem ser disciplinadas (princípio da reserva de 
lei); 4. a lei estabelece limites ao poder administrativo regulamentar e ao poder administrativo 
e jurisdicional discricionário; 5. todos ─ e também os juízes, claro ─ estão submetidos à estrita 
legalidade penal e tributária; 6. a lei a que estamos todos submetidos é a que não retroage. E se é 
assim, a reiteração do art. 8° quanto à “legalidade” só pode mesmo representar o fortalecimento 
da orientação do novo Código de Processo Civil ao juiz de que dignidade, proporcionalidade e 
razoabilidade realmente se qualificam como parâmetros hermenêuticos ou métodos de inter-
pretação do ordenamento jurídico.  

Já no que concerne à exigência de observância da “publicidade”, o que temos é um reforço 
da ideia de que, ao aplicar o ordenamento jurídico (na sua vertente processual), o juiz deve ter 
permanentemente em conta a necessidade de jamais se descuidar da publicidade em seu mais 
amplo significado, tanto no sentido do acesso do povo ao próprio juiz, à serventia, à sala de 
audiências, aos autos e seus documentos (por meio de advogado ou não), como no sentido do 
franco acesso das partes e seus advogados constituídos a todas as informações relacionadas à 
causa ─ neste último sentido, a publicidade favorece a própria garantia  do contraditório. Ao 
referir a publicidade, o novo Código de Processo Civil traz à luz a exigência de permanente auto 
legitimação democrática da atividade jurisdicional pelo processo (art. 11 do Código).  

E, para encerrar, duas palavras sobre a eficiência. A primeira, no sentido de que, da mesma 
maneira como deve o juiz estar atento em cada instante da sua atividade jurisdicional para o 
cumprimento da garantia da publicidade, ele deve identicamente se preocupar com a exigência 



141 Breves reflexões acerca do artigo 8º. Do novo código de processo civil: ponto e contraponto

de eficiência de todo o aparato judiciário que cerca os seus atos de aplicação do ordenamento 
jurídico processual. A segunda, no sentido de que por meio desta previsão aparentemente des-
locada sob o ângulo topográfico, já que ela, como as duas anteriores se originam do art. 37 da 
Constituição que reúne princípios aplicáveis apenas à Administração Pública, o novo Código de 
Processo Civil passa a atribuir ao juiz, enquanto agente público, responsabilidade administrati-
va direta sobre a eficiência das atividades judiciárias que lhe servem de base para a tomada de 
decisões. De tudo resulta a perspectiva de melhorar imediata e generalizadamente a prestação 
do serviço jurisdicional, tanto em termos temporais, como de qualidade intrínseca dos serviços 
e de efetividade da recomposição dos direitos lesados.

Assim, são estas as breves considerações sobre o art. 8º., do novo Código de Processo Civil, 
com a finalidade de provocar reflexões para uma melhor compreensão do novo direito proces-
sual para evitar eventuais excessos que podem violar o princípio basilar do Estado de Direito 
que é o da legalidade. 
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