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RESUMO 

Está vigente, desde o dia 9 de maio de 2006, a lei 11.277/2006, que, acrescentando  
o art. 285-A ao Código de Processo Civil, representa mais uma etapa da grande 
reforma da legislação processual. Estabelecendo o chamado julgamento liminar de 
processos repetitivos, o novo dispositivo autoriza o magistrado a declarar a 
improcedência do pleito autoral antes mesmo da citação do réu, caso a tese 
discutida seja “unicamente de direito” e já tenha sido, no mesmo juízo, julgada 
improcedente em ações anteriores. Nesse sentido, muitos defendem, 
incondicionalmente, a aplicação do novo mecanismo, que, ao proporcionar maior 
celeridade a uma grande quantidade de feitos que se repetem nos juízos de primeira 
instância, seria um importante meio de desafogar o Poder Judiciário e, em última 
análise, de racionalizar a atividade jurisdicional. Embora reconheçam que o novo 
diploma processual está alinhado aos modernos imperativos de efetividade e 
celeridade processual, outros juristas sustentam que o mesmo representa uma grave 
ameaça às mais importantes garantias fundamentais processuais, sintetizadas, 
principalmente, no devido processo legal. Portanto, este trabalho pretende, 
sobretudo, averiguar se a conquista de processos mais ágeis e resultados mais 
tempestivos, através da supressão de procedimentos, compensaria o sacrifício de 
relevantes garantias formais conferidas pela própria Carta Magna aos 
jurisdicionados. 

Palavras-chave: Processo. Lei 11.277/2006. Improcedência liminar. Celeridade 
processual. Devido processo legal. 



 
 
 

 
 
 

 

ABSTRACT 

Is effective, since May 9th, 2006, the Law number 11,277/2006, which, adding the art. 
285-A to the Civil Procedural Code, represents one more stage of the great 
procedural legislation reform. Establishing the so-called preliminary judgment of 
repetitive processes, the new law dispositive authorizes the magistrate to declare the 
impertinence of the lawsuit before the citation of the defendant, in case that the 
argued thesis is solely legal and already it has been, in the same court, judged 
unfounded in previous actions. So, many jurists defend the application of the new 
mechanism unconditionally, because it brings celerity for a great amount of 
processes wich have been moved in the courthouses, repeating the same cases. 
Many people say that it is a good way to disencumber magistrates and civil servants 
and to rationalize the jurisdictional activity. Although they recognize that the new 
procedural institute represents effectiveness and procedural agility, other jurists 
support that it is a serious threat to the most important procedural basic guarantees, 
synthecized in due process of law. Therefore, this study intends to investigate if the 
conquest of more agile processes and results through the suppression of procedures 
would compensate the sacrifice of relevant formal warranties conferred to the citizens 
by the Constitution. 
 

Keywords: Process. Law 11.277/2006. Preliminary impertinence. Procedural agility. 

Due process of law. 
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INTRODUÇÃO 

É notável a hodierna análise crítica dos principais institutos constitutivos do 

direito processual brasileiro, promovida não apenas pelos operadores técnicos do 

sistema jurídico, mas também por variados setores da sociedade civil. Essa 

rediscussão de estruturas e valores justifica-se pelo fato de que o poder jurisdicional, 

que nasceu sob fortes motivações jurídicas, políticas e éticas, ameaça falhar em sua 

precípua missão: pacificar conflitos de forma eficiente e justa.        

Experimentando vigorosa evolução científica em sua antiga fase autonomista, 

o sistema processual incorporou, durante muitos anos, grandes construções 

teóricas, através do aprimoramento técnico de seus principais conceitos e institutos. 

Em que pese ter libertado o processo das amarras do direito material, esse 

acentuado tecnicismo acabou, no entanto, distanciando a atividade jurisdicional de 

seus verdadeiros fins, fazendo os jurisdicionados amargarem um Poder Judiciário 

moroso, formalista e, muitas vezes,  ineficaz.          

Em resposta a tal situação, aos poucos foi se desenvolvendo um amplo 

movimento de revalorização axiológica do direito processual, no qual não mais se 

estudam apenas os elementos intrínsecos do processo, mas, sim, dá-se ênfase à 

efetividade de seus resultados, que devem corresponder aos reais anseios dos 

cidadãos, consumidores da tutela jurisdicional. Essa nova fase metodológica, dita 

instrumentalista, preconiza, assim, que o processo seja apenas um meio do qual os 

indivíduos utilizam-se para obterem justiça no caso concreto, ou seja, para terem 

acesso a uma ordem jurídica verdadeiramente justa. 



 
 
 

 
 
 

Portanto, esses ideais de efetividade e de acesso à justiça passaram a 

inspirar não apenas os cientistas do direito, mas, principalmente, o legislador  

processual, que promoveu as grandes reformas do Código de Processo Civil de 

1973 na tentativa de adequar os institutos positivados à renovada abordagem 

teleológica do processo. Através da edição de sucessivas leis, pretendeu-se 

modernizar, principalmente, o procedimento, combatendo-se as exigências formais 

que obstariam a produção de uma tutela tempestiva e, portanto, justa. 

É, pois, inspirada nessa busca por celeridade processual, que surgiu a lei 

11.277/2006, estabelecendo o julgamento liminar dos processos repetitivos. Com 

esse novo mecanismo processual, o magistrado de primeiro grau está autorizado a 

declarar, liminarmente, a improcedência do pedido autoral, caso a tese controvertida 

seja exclusivamente jurídica e idêntica a outras já rejeitadas no mesmo juízo. Visa, 

assim, o novo instituto à aceleração do trâmite processual de primeira instância, 

através da supressão de atos e fatos que, sendo supostamente inúteis, apenas 

atrasariam o resultado daquelas demandas de cuja improcedência o magistrado já 

estaria convicto ab initio litis. 

Realmente, é indiscutível que esse novo diploma legal inspira-se na 

efetividade processual, bandeira maior da doutrina vanguardeira, objetivando, 

sobretudo, agilizar a prestação jurisdicional através da flexibilização do 

procedimento. Todavia, para muitos juristas, uma inadvertida relativização das 

formas, mesmo que motivada pelos legítimos ideais de celeridade processual e de 

acesso à justiça, pode gerar imensuráveis prejuízos aos cidadãos. Afinal, muitas das 

exigências formais estabelecidas pela ordem processual devem ser 

incondicionalmente respeitadas, já que são inerentes à atividade jurisdicional, 

representando penhores de sua legalidade e legitimação, além de garantirem uma 

efetiva fruição dos direitos fundamentais processuais estabelecidos pela própria 

Carta Magna.    

Portanto, a verdadeira problematização do presente estudo consiste na 

compreensão das reais vantagens e desvantagens trazidas pelo instituto da 

improcedência liminar. Mesmo que se reconheçam muitos benefícios que o novel 



 
 
 

 
 
 

dispositivo proporciona aos jurisdicionados e à administração da justiça, torna-se 

necessário discutir até que ponto a celeridade pretendida pela lei 11.277/2007 é 

capaz de manter resguardadas as garantias que compõem o princípio-síntese do 

devido processo legal. Em última análise, pretende-se observar qual seria o exato 

momento em que a supressão das formas processuais deixa de ser um simples 

combate a dilações indevidas e transforma-se em uma perigosa redução de 

garantias inerentes à ordem processual, constitucional e democrática.        

Assim sendo, a pretensão deste trabalho não se resume, apenas, ao 

entendimento das questões técnicas que cercam a aplicabilidade do novo art. 285-A, 

mas, sim, refere-se a uma ampla discussão que transcende a legislação processual, 

alcançando relevantes elementos éticos, jurídicos e políticos, que, através de uma 

interação dialética, fundamentam tanto as opiniões favoráveis à lei 11.277/2006 

como os posicionamentos contrários à aplicação do novo diploma. 



 
 
 

 
 
 

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS RELEVANTES 

Iniciando o desenvolvimento e a elucidação da problematização aqui 

proposta, qual seja, a análise crítica de uma recente inovação processual, faz-se 

necessário breve estudo dos fundamentos teóricos sobre os quais se estrutura o 

sistema processual pátrio. Afinal, a compreensão da origem e da evolução dos 

principais conceitos e institutos processuais permite que se contextualize o advento 

de suas reformas legislativas e, por conseguinte, da lei 11.277/2006. A partir dessa 

abordagem preambular, perceber-se-á que a polêmica doutrinária concernente à 

aplicação do julgamento liminar dos processos repetitivos nasce justamente da 

diversidade de interpretações conferidas a esses preceitos fundamentais, 

explanados a partir do presente capítulo. 

1.1 O direito e os conflitos sociais 

 Ubi societas ibi jus. Inexiste estudioso do mundo jurídico que não tenha 

estado admirado diante da simplicidade e precisão com que tal brocardo traduz a 

complexa interdependência entre a organização social e o direito. A sociedade 

realmente carece de normas jurídicas para sua própria existência, assim como os 

imperativos jurídicos somente se materializam em razão dos fatos sociais, porque 

nestes residem a origem e a finalidade daqueles. Essa interação justifica-se pelo 

caráter instrumental do direito, que, consistindo no mais poderoso mecanismo de 

controle social que se conhece, tem sua existência vinculada à necessidade de 

orientação das condutas e composição das controvérsias. 

 O convívio social realmente traz consigo os inevitáveis conflitos entre os 

indivíduos, fatores de profunda angústia pessoal e de instabilidade social. Tais 

conflitos, como bem ensina o professor Cândido Rangel Dinamarco, consistem 

geralmente em pretensões que encontram a resistência da pessoa que poderia 



 
 
 

 
 
 

satisfazê-las e não o faz, ou mesmo em pretensões cuja satisfação voluntária é 

proibida pelo próprio ordenamento jurídico, como ocorre nas questões que versam 

sobre direitos indisponíveis. Em ambos os casos, não havendo resignação dos 

sujeitos em relação ao objeto da pretensão, consistirá o processo na mais efetiva 

forma civilizada de pacificação, representando uma solução imperativa de conflitos.1 

Para compreender o surgimento da pacificação através da via processual, 

necessário se faz conhecer os modelos de solução de conflitos que a antecederam, 

culminando no surgimento do poder soberano da jurisdição.         

1.2 Poder jurisdicional: origem e características 

O direito, ao enunciar e estimular os desejáveis modelos de conduta, sempre 

proporcionou maior estabilidade às relações, atenuando as mencionadas situações 

conflituosas. Todavia, para que estas fossem efetivamente dirimidas, tornou-se vital 

que os padrões de comportamento fossem dotados de instrumentos coercitivos, 

possibilitando a superação dos ímpetos individualistas e a concretização da vontade 

da norma jurídica. Isso somente se tornou possível com o advento do Estado, ente 

suficientemente organizado e forte para impor o direito entre os particulares.  

Na ausência da soberania estatal, predominava a denominada justiça privada, 

em que a eliminação das controvérsias perfazia-se, quando frustrada a 

autocomposição, com a imposição da vontade de um sujeito sobre a do outro, 

através da força, astúcia ou ousadia. Esse é o regime da autotutela, que, no âmbito 

penal, traduz-se na dita vingança privada: repressão individual e arbitrária dos atos 

criminosos. Pode-se facilmente perceber o caráter precário e aleatório desse 

modelo, que, ainda na atualidade, mostra-se completamente maléfico à ordem social 

e ineficaz quanto à efetiva pacificação dos conflitos, porquanto se processa à 

margem dos imperativos de justiça e de respeito à dignidade da pessoa humana, 

inerentes a qualquer sociedade que pretenda prosperar em termos sociais, políticos 

e econômicos. 

                                                           
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil . v. 1, 4ª ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, pp. 35-36 
 



 
 
 

 
 
 

Por conseguinte, os indivíduos foram gradualmente conhecendo os benefícios 

dos sistemas de pacificação que primam pela imparcialidade, traduzida esta na 

intervenção de terceiros na questão controversa. Constituiu-se, assim, a arbitragem, 

seja em sua modalidade facultativa, em que os conflitantes voluntariamente 

incumbem a função pacificadora a uma pessoa da confiança de ambos, ou 

modalidade obrigatória, através da qual o Estado exerce o poder de nomear um 

árbitro para o caso específico. Dispensados maiores comentários acerca de tais 

sistemas, o mais importante é compreender que o grau de parcialidade das soluções 

das controvérsias diminuiu, ao longo da história, na mesma proporção em que se 

fortaleceu o Estado soberano, ensejando o que a eminente doutrina define como um 

ciclo histórico de evolução da justiça privada para o predomínio da justiça pública.2  

Eis que se desenvolve, pois, o poder jurisdicional como expressão soberana 

do Estado, capaz agora de, em substituição às partes (imparcialidade), examinar as 

pretensões e extinguir os conflitos de forma justa, declarando a vontade concreta do 

direito e alterando o mundo dos fatos em razão dessa mesma vontade, através de 

meios suficientemente coercitivos. E o que é mais importante: além de o Estado-Juiz 

prestar tal atividade segundo o critério de justiça, fá-lo-á sob a estrita observância do 

arcabouço jurídico-legal a que se submete todo Estado de direito, restando 

garantidos, ao menos teoricamente, os ideais de segurança jurídica, eficiência e 

adequada participação do indivíduo no processo, conferindo legitimidade à função 

jurisdicional. 

Em virtude do exposto, caracteriza-se a jurisdição, conforme exposição do 

professor Humberto Theodoro Júnior, como uma atividade estatal secundária, 

instrumental, declarativa ou executiva, desinteressada e provocada.3 Mostra-se 

secundária porque o Estado-Juiz é chamado para realizar uma atividade 

pacificadora que deveria ter sido originalmente (primariamente) exercida pelos 

próprios indivíduos, através da autocomposição. Considerado também instrumental, 

                                                           
2 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Teoria Geral do Processo . 19ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p.23. 
 
3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . v. 1. 41ª ed. Rio de janeiro: 
Editora Forense, 2004, p.34. 
 



 
 
 

 
 
 

o poder jurisdicional não contém um fim em si mesmo, existindo exclusivamente 

para dar atuação prática às regras jurídicas. Já o seu caráter declarativo ou 

executivo refere-se à função estatal imperativa de declarar qual a norma jurídica 

aplicável ao caso específico, utilizando-se, caso necessário, da coação.  

Finalmente, tem-se que a atividade jurisdicional é desinteressada e 

necessariamente provocada, características de grande relevância política, social e 

jurídica. Ser desinteressado significa estar o Estado-Juiz não apenas acima das 

partes, mas eqüidistante destas, pacificando imparcialmente o conflito através de um 

tratamento igualitário dos litigantes, o que legitima e torna socialmente eficaz o 

resultado obtido. Por outro lado, para que atue no caso concreto, a jurisdição deve 

ser provocada pelos interessados, não sendo permitido ao Estado invadir as esferas 

individuais sem que os cidadãos tenham demonstrado interesse na solução do 

conflito pelo meio processual: nemo judex sine actore. Tal imperativo impede que o 

Estado interfira de forma inconveniente ou danosa nas relações para as quais os 

sujeitos não pretendem a tutela jurisdicional. De fato, a atuação ex officio da 

jurisdição, além de aumentar a probabilidade de serem produzidas tutelas inúteis e 

ineficazes, é capaz de gerar a intensificação de conflitos que estavam latentes e não 

representavam inconveniente social. A questão está consubstanciada nos artigos 2° 

e 262 do Código de Processo Civil. In verbis: 

Art. 2° Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional  senão quando a parte ou o 
interessado a requerer, nos casos e forma legais. 
 
(...) 
 
Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas desenvolve-se 
por impulso oficial. 

Vê-se, portanto, que, embora produza imperativamente seus efeitos, 

expressando a soberania estatal, a jurisdição é uma atividade necessariamente 

provocada, da qual os cidadãos têm notória disponibilidade.     

Com essas considerações, restam delineados os principais elementos 

constitutivos da função jurisdicional, cujo exercício é expressão da própria 

autoridade do Estado, que toma para si o poder de analisar as pretensões e eliminar 



 
 
 

 
 
 

as controvérsias. Todavia, esse poder consiste em verdadeira obrigação, já que, em 

contrapartida à proibição da autotutela, o ente estatal assume a missão de exercer 

satisfatoriamente a jurisdição e cumprir plenamente os objetivos desta, analisados a 

seguir.    

1.3 Os fins da jurisdição 

O caráter instrumental do processo e da própria jurisdição, que será analisado 

oportunamente, torna-se vazio e inútil se não forem ressaltados os fins a que eles se 

propõem. Afinal, todo instrumento somente terá sua existência justificada quando 

estabelecidas as finalidades às quais se destina. Dessa forma, qualquer 

compreensão do sistema processual, nas mais diversas dimensões, deve ser 

realizada a partir de uma consciência teleológica, em que os fins a que se propõe a 

jurisdição assumem o papel de relevantes imperativos de efetivação e legitimação 

da chamada justiça pública.  

Em relação a essa compreensão finalística do processo, pertinente é a 

observação de Luiz Guilherme Marinoni, afirmando que a atividade jurisdicional, 

correspondendo a uma expressão do poder estatal, tem em seus escopos a própria 

tradução dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, elencados solenemente 

pela da atual Carta Magna.4 In verbis: 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Repúbl ica Federativa do 
Brasil:.  
 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceito origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

É nesse sentido que deve ser ressaltada preciosa lição do professor Cândido 

Rangel Dinamarco, que, tratando talentosamente do assunto, assevera existirem 

                                                           
4 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento . 5ª ed. rev. at. amp. São 
Paulo: RT, 2006, p. 37. 
 



 
 
 

 
 
 

basicamente três tipos de escopos a serem perseguidos pelo processo: os sociais, 

os jurídicos e os políticos.5 A partir dessa divisão, passam a ser analisadas as 

precípuas finalidades da jurisdição.  

1.3.1 Escopos sociais 

Considerada um escopo de caráter eminentemente social, embora gere 

reflexos jurídicos e políticos, a pacificação dos conflitos justifica a própria existência 

da jurisdição. De fato, quando o Estado proíbe a autotutela e a vingança privada, 

está tomando para si a responsabilidade de solucionar os conflitos, aplicando-lhes 

justiça. Kazuo Watanabe ressalta a importância dessa missão, reconhecendo que a 

predominância de insatisfações pessoais, que constituem a chamada litigiosidade 

contida, consiste em um perigoso fator de infelicidade pessoal e desagregação 

social.6 Portanto, eliminar as querelas e os resquícios de insatisfação, com base em 

critérios de justiça, corresponde à razão mais profunda pela qual o processo existe e 

se legitima na ordem social. 

Outro escopo de caráter social a ser sempre perseguido pela jurisdição, 

também considerado de profunda relevância, corresponde à educação dos 

cidadãos. Realmente, a prestação da função jurisdicional, quando exercida de forma 

correta, eficiente e continuada, é plenamente capaz de fomentar entre as pessoas 

uma cultura de respeito às normas jurídicas positivadas e aos direitos alheios, além 

de incentivar o exercício lícito das próprias pretensões. A importância de educar os 

consumidores da tutela jurisdicional é ressaltada principalmente quando se constata 

que, quando a jurisdição falha em seu precípuo objetivo de produzir resultados 

tempestivos e justos na solução dos conflitos, gera-se naturalmente a tão conhecida 

sensação de impunidade entre os transgressores, e, ao mesmo tempo, o descrédito 

entre aqueles que foram lesados pela violação da norma jurídica. Percebe-se, pois, 

o quão importante é o correto e efetivo exercício da jurisdição, considerada assim 

                                                           
5 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo , 6ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 1998, pp. 159 e seg. 
 
6 WATANABE, Kazuo apud DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil . 
v.1, 4ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 127. 
 



 
 
 

 
 
 

um importantíssimo meio de fomento à cidadania, de conscientização política dos 

indivíduos e de atenuação dos ímpetos transgressores. 

1.3.2 Escopos políticos 

Na mesma medida em que a violação das normas jurídicas produzidas pelo 

poder estatal legislativo enfraquece, ao menos indiretamente, a autoridade do 

próprio Estado, sabe-se que a generalização do respeito à lei, potencializada pelo 

efetivo e legítimo exercício da jurisdição, é capaz de reforçar plenamente essa 

mesma autoridade. Tal aptidão do poder jurisdicional relaciona-se com sua 

capacidade de materializar em casos práticos a tão famigerada vontade da lei, cuja 

moderna conotação preconiza a autoridade e a integridade da própria ordem 

jurídica. Portanto, tem a jurisdição o relevante escopo político de proporcionar, 

mesmo indiretamente, a estabilidade das instituições estatais e, diretamente, a 

preservação do ordenamento jurídico enquanto projeção positiva de um poder 

estatal capaz de impor-se nas relações sociais.7 A relevância desse escopo 

consiste, pois, no fato de que o Estado, quando tem reafirmado o seu poder, torna-

se plenamente capaz de alcançar todos os seus outros escopos.  

Outro relevante fim de ordem política perseguido pelo ideal exercício da 

jurisdição é a preservação do processo como forma de culto ao valor liberdade. Tal 

aspecto relaciona-se intimamente com os próprios princípios do Estado Democrático 

de Direito, cuja existência pressupõe a observação dos limites do poder estatal em 

respeito às esferas individuais de liberdade. Não correspondendo esta ao simples ir 

e vir, leciona Alexandre Freitas Câmara que “o termo liberdade é empregado aqui no 

sentido mais amplo que pode ter, significando garantia fundamental. Liberdades 

públicas: estas é que devem ser asseguradas pelo Estado-juiz no exercício da 

função jurisdicional”.8 Dessa forma, o processo deve estar configurado de modo a 

possibilitar a defesa dos direitos fundamentais do cidadão contra os abusos do 

poder estatal, devendo para isso ser produzida uma tutela jurisdicional adequada, o 

                                                           
7 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo , 6ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 1998, p. 168 
8 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil . v.1. 15ª ed., Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 2006, p. 84. 



 
 
 

 
 
 

que se concretiza, por exemplo, através do mandado de segurança, habeas corpus, 

habeas data e mandado de injunção.  

O terceiro escopo político ao qual se destina o processo corresponde à 

reafirmação do próprio sistema democrático, alcançada através da efetiva 

participação dos jurisdicionados nos destinos da nação e do Estado. Para a 

consecução desse objetivo, devem estar garantidas à sociedade efetivas vias de 

legítima participação política, como a ação popular, ação civil pública e ação direta 

inconstitucionalidade, dentre outras. Dessa forma, além de restar legitimada a 

função jurisdicional e a atuação de todo o poder público, possibilitam-se o 

aprimoramento e a adequação do sistema processual conforme as demandas de 

seu verdadeiro destinatário, a sociedade. 

1.3.3 Escopos jurídicos 

Percebe-se que, ao tomar para si o poder de dirimir imperativamente os 

litígios, o Estado-juiz objetiva fundamentalmente aplicar-lhes uma solução adequada 

e justa. Nesse sentido, é óbvia a afirmação de que a tutela a ser proferida jamais se 

pode fundamentar em razões que sejam incompatíveis com o ordenamento jurídico 

positivo. Esse aspecto revela o verdadeiro escopo jurídico da jurisdição, qual seja, a 

atuação da vontade concreta do direito e a conseqüente manutenção da integridade 

da ordem jurídica. Cândido Dinamarco observa, no entanto, que a prestação 

jurisdicional transmite valores que vão além das disposições jurídicas literais: 

A grande e legítima liberdade que o juiz tem ao julgar é liberdade de 
remontar aos valores da sociedade, captá-los e compreendê-los com 
sensibilidade e com a mais autêntica fidelidade a um universo axiológico 
que não é necessariamente o seu. Agindo dessa maneira, o juiz coloca-se 
como válido canal de comunicação entre os valores vigentes na sociedade 
e os casos concretos em que atua. Isso não é criar normas, mas revelá-las 
de modo inteligente, sabido que a lei não é a fonte única e exclusiva do 
direito (...).9 

                                                                                                                                                                                     
 
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil . v.1, 4ª ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, p.135. 



 
 
 

 
 
 

Ante todo o exposto, deve-se reconhecer que o pleno entendimento dos fins 

da jurisdição, aqui examinados pormenorizadamente, são de fundamental 

importância para a compreensão da evolução do sistema processual, principalmente 

dos novos caminhos traçados pela moderna concepção instrumental do processo. É 

a revisitação desses escopos jurisdicionais que constitui o fundamento do moderno 

ideal de efetividade do processo, que dentre outros reflexos, inspirou o grande 

movimento de reforma do direito processual positivo, do qual pertence a lei 

11.277/2006, razão deste estudo. Em virtude dos diferentes entendimentos acerca 

das reais finalidades do processo, essas inovações legislativas são objetos de 

acirradas discussões doutrinárias, concernentes à sua utilidade, razoabilidade e 

mesmo constitucionalidade.  

Analisados perfunctoriamente a natureza, a evolução e os escopos da 

atividade soberana jurisdicional, pode-se contextualizar o advento da ação, do 

processo e do procedimento, possibilitando posteriormente a compreensão da 

relação entre esses elementos e as tendências reformistas vividas hodiernamente. 

1.4 Direito de ação: origem e atual perspectiva 

Viu-se que, diante dos malefícios do exercício da autotutela e das eventuais 

inconveniências da autocomposição e da arbitragem, o Estado acabou por limitar ou 

mesmo proibir a prática de tais sistemas em grande parte das situações fáticas. 

Dessa forma, o poder soberano estatal monopolizou o exercício da jurisdição, 

disciplinando sua estrutura e funcionamento, bem como a atuação das partes 

litigantes e do próprio órgão jurisdicional. Em razão desse monopólio, que proibiu a 

justiça privada, gerou-se para o Estado uma verdadeira obrigação de prestar a tutela 

jurídica aos cidadãos.10 

Naturalmente, esse dever estatal não significa a atuação ex officio do poder 

jurisdicional, que, sendo originalmente inerte, não pode agir sem a devida 

provocação dos interessados, conforme exposição anterior. Diante dessa inércia, e 

                                                           
10 ARRUDA ALVIM apud THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . v. 1. 
41ª ed. Rio de janeiro: Editora Forense, 2004, p. 48. 



 
 
 

 
 
 

em contrapartida à proibição da autotutela, surge então um verdadeiro direito 

conferido ao cidadão de invocar a jurisdição a fim de que esta solucione o litígio de 

forma imperativa, imparcial e justa. Este corresponde ao direito de ação, que 

constitui a porta de entrada no sistema processual e cuja relevância é reafirmada 

pela Constituição Federal de 1988, que o elencou dentre os direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos, in verbis: 

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinç ão de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
 
(...) 
 
XXXV – A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. 

 Segundo muitos doutrinadores, reside nesse princípio a denominada 

inafastabilidade do controle jurisdicional. Em um primeiro momento, esse imperativo 

constitucional destina-se diretamente ao legislador, não se permitindo, sob pena de 

inconstitucionalidade, a edição de leis que impeçam o indivíduo de ativar o poder 

jurisdicional para obter a tutela dos direitos que entenda ameaçados ou lesados. 

Indo bem mais além, interpretação mais atual e abrangente do dispositivo 

estabelece o direito de ação como um imperativo direcionado também ao próprio 

órgão jurisdicional, que deve proporcionar meios adequados à efetiva tutela do 

direito material. Essa moderna concepção resultou de um longo processo de revisão 

e aperfeiçoamento dos principais princípios e institutos processuais.  

A evolução do direito de ação confunde-se assim com o próprio tema do 

desenvolvimento histórico do direito processual, que será abordado na ocasião 

oportuna. Pode-se constatar, em breve análise, que o direito de ação esteve 

inicialmente muito atrelado ao direito material discutido em juízo, estando 

praticamente absorvido por este. Aos poucos, contudo, o direito processual foi 

adquirindo sua própria fundamentação teórica através de um vigoroso progresso 

científico, capaz de conferir independência ao processo em relação aos direitos 

subjetivos materiais, o que repercutiu também no direito de ação. Todavia, esse 

novo estágio evolutivo, em que pese ter contribuído para a consolidação do direito 



 
 
 

 
 
 

processual civil enquanto ciência, como se verá, preocupou-se demasiadamente 

com o aspecto técnico do processo e da ação, distanciando-os dos elementos éticos 

e sociais que os justificam. 

Diante dos resultados negativos desse acentuado tecnicismo, os 

processualistas conscientizaram-se da necessidade de garantir aos cidadãos, 

consumidores da tutela jurisdicional, não apenas o mero ingresso em juízo, mas sim 

um real e efetivo acesso à justiça. Nesse momento, constata-se uma grande 

evolução da concepção instrumental do processo e do ideal de efetividade da tutela 

jurisdicional, conforme será examinado posteriormente.  

O certo é que o direito de ação, diante dessa revalorização da dimensão 

axiológica do processo, passou a ser entendido não mais como simples direito de 

ingressar na relação jurídica processual, mas também como direito à adequada 

tutela jurisdicional. Esse conceito, como leciona doutrina consagrada, corresponde à 

necessidade de pré-ordenação dos procedimentos hábeis para dar resposta 

adequada ao direito material. É isso o que reafirmam as elucidativas palavras do 

professor Luiz Guilherme Marinoni: 

Se o Estado proibiu a autotutela é correto afirmar que ele está obrigado a 
prestar a tutela jurisdicional adequada ao conflito de interesses. Nesta 
perspectiva, então, deve surgir a resposta intuitiva de que a inexistência de 
tutela adequada a determinada situação conflitiva significa a própria 
negação da tutela a que o Estado se obrigou no momento em que chamou 
para si o monopólio da jurisdição, já que o processo nada mais é do que a 
contrapartida que o Estado oferece aos cidadãos diante da proibição da 
autotutela 11 

A exigência de procedimentos hábeis ou adequados representa um penhor de 

efetividade processual, o que, ao lado da tempestividade e da qualidade dos 

serviços jurisdicionais, constitui o que a afamada doutrina define como o trinômio 

revelador de um processo justo, équo.12 A partir dessa nova concepção processual, 

pode-se afirmar que o mero direito de participar do litígio já não basta à obtenção de 

uma justiça substancial. De fato, o direito de ação não mais se completa sem a 

                                                           
11  MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela . 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 112. 
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil . v.1, 4ª ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, p. 115. 



 
 
 

 
 
 

necessária racionalização dos procedimentos, tornando-se inoperante e inútil se 

desconsiderarmos a concepção axiológica do que se denomina acesso à justiça, 

para onde convergem todos o princípios e garantias processuais constitucionalmente 

tutelados. Analisar-se-á mais profundamente o ideal de acesso à justiça quando do 

estudo das novas tendências metodológicas processuais, bastando, nesse 

momento, reconhecer a importância do direito de ação enquanto mecanismo de 

invocação da jurisdição e efetiva fruição de seus resultados políticos, jurídicos e 

sociais.  

1.5 Processo, procedimento, formas e formalismo 

A jurisdição, conforme já analisado, consiste na soberana função estatal de 

solucionar imperativamente as controvérsias, visando primordialmente sua solução 

pacífica e justa, dentre outros escopos correlatos. Foi motivado pela extrema 

relevância dessa missão que o Estado instituiu e monopolizou o sistema processual, 

composto por regras reguladoras da atividade jurisdicional e por diversos órgãos 

destinados a prestá-la de forma regular.  

Vê-se, assim, que a jurisdição é apenas uma manifestação do poder estatal, 

posto que, inexistindo quem a exerça e um instrumento que realize os seus fins, 

reduz-se a mesma a um mero enunciado jurídico-político. Diante disso, o Estado 

constituiu órgãos especializados no exercício jurisdicional dos casos específicos: os 

juízos. O processo consiste justamente no instrumento de que esses órgãos valer-

se-ão para exercer sua função pacificadora, representando um sistema responsável 

inclusive pela limitação desse mesmo poder jurisdicional. É o processo, portanto, um 

método de atuação do Estado-Juiz que não se traduz apenas em uma seqüência de 

atos coordenados e regulados por normas objetivas, estabelecendo, na verdade, 

“uma relação jurídica de direito público geradora de direitos e obrigações entre o juiz 

e as partes, cujo objetivo é obter a declaração ou a atuação da vontade concreta da 



 
 
 

 
 
 

lei, de maneira a vincular, a esse provimento, em caráter definitivo, todos os sujeitos 

da relação processual”.13  

Sabe-se que o processo, no entanto, não está sujeito a uma única forma. De 

acordo com o tipo de demanda sob apreciação do Estado-Juiz, será estabelecido 

um modo próprio de desenvolver-se a relação jurídica processual, através de uma 

seqüência de atos levada a cabo de acordo com as particularidades da pretensão. 

Essa exteriorização formal do processo denomina-se procedimento, ou ainda, rito 

processual. Assim, se o processo foi instituído para atingir os mais relevantes 

escopos sociais, políticos e jurídicos, o procedimento constitui o meio concreto 

através do qual essas metas serão realizáveis, correspondendo este à denominada 

realidade fenomenológica perceptível do processo.14 Esse modus operandi ou 

modus faciendi, como denominam vários processualistas, representa, em última 

análise, o elo formal que une o processo e a própria jurisdição à plena concretização 

de seus mencionados fins.  

Talvez resida nesse tema a pedra fundamental do presente estudo, ou, pelo 

menos, o ponto de partida para o entendimento de suas questões mais relevantes. 

Percebe-se que as inovações recentes do sistema processual, como a nova lei dos 

processos repetitivos, foco deste trabalho, estão em sua maioria relacionadas com a 

busca de efetividade do processo, o que, dentre outras questões, comporta a 

revisão de seu modo-de-ser e, assim, de seu aspecto formal (procedimento). Tal 

fenômeno explica-se pelo fato de que, embora o processo seja naturalmente formal, 

está também repleto de formalismos, considerados graves empecilhos à célere e 

justa obtenção da tutela jurisdicional. 

Em melhores palavras, pode-se afirmar que as formas são inerentes ao 

processo, na medida em que este se desenvolve a partir de atos e fatos regulados 

por preceitos jurídicos objetivos, aos quais devem submeter-se as partes e o próprio 

órgão jurisdicional. As exigências formais representam, portanto, pressupostos da 

                                                           
13 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . v. 1. 41ª ed. Rio de janeiro: 
Editora Forense, 2004, p.41. 
 
14 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Teoria Geral do Processo . 19ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2003, p. 277.  



 
 
 

 
 
 

imparcialidade da jurisdição, além de serem reflexos do princípio da legalidade, que 

fundamenta o Estado Democrático de Direito e deve ser transportado para um de 

seus principais microcosmos, o processo. Sobre o assunto, ressaltamos pertinente 

lição doutrinária, afirmando que, no processo, a exigência de formas é um 

verdadeiro penhor da segurança das partes, destinando-se a efetivar os poderes e 

faculdades inerentes ao sistema processual, na observância de um devido processo 

legal.15 

Nota-se que os elementos formais naturalmente tornam o processo mais 

moroso do que os outros modos de pacificação dos conflitos. Realmente, ao 

disponibilizar-se aos sujeitos a oportunidade de requerer, informar-se, responder, 

provar e realizar outros atos que materializam os princípios do contraditório e do 

devido processo legal, gera-se naturalmente um considerável lapso temporal entre o 

ingresso em juízo e a obtenção dos efeitos da tutela jurisdicional. Justamente em 

atenção aos possíveis efeitos danosos oriundos dessa demora, a própria ordem 

jurídica processual já estabelece mecanismos específicos para agilizar o curso do 

processo, como, por exemplo, as tutelas de urgência.   

Se essas dilações temporais são, como vimos, justificáveis, há outras que são 

completamente incompatíveis com o ideal de justa e célere pacificação dos conflitos, 

pois retardam demasiadamente o curso da demanda judicial sem trazer reais 

benefícios aos sujeitos processuais. Essas dilações indevidas nascem geralmente 

do apego exacerbado às formas, através de um irracional culto às mesmas. Tal 

fenômeno é denominado formalismo processual e está sendo combatido de forma 

unânime pelos doutrinadores e demais operadores do sistema processual moderno, 

que o consideram grande obstáculo no acesso a uma ordem jurídica justa. Como 

será analisado, essa tendência de abolir as formas inúteis corresponde a um 

movimento de revisão técnica dos mecanismos processuais, motivada pelas novas 

conotações éticas do sistema. Essa moderna necessidade de repúdio ao formalismo 

está bem sintetizada nas palavras de notável doutrinador: 

                                                           
15 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil . v.1, 4ª ed., São Paulo: 
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A liberdade das formas, deixada ao juiz entre parâmetros razoavelmente 
definidos e mediante certas garantias fundamentais aos litigantes é que, 
hoje, caracteriza os procedimentos mais adiantados. Não é enrijecendo as 
exigências formais, num fetichismo à forma, que se asseguram direitos; ao 
contrário, o formalismo obcecado e irracional é fator de empobrecimento do 
processo e cegueira para os seus fins.16  

O caráter necessariamente formal do processo, portanto, em nada se 

confunde com o fenômeno do formalismo que, infelizmente, ainda permeia a ordem 

jurídica processual como um todo, influindo sobre seus operadores e sobre muitos 

institutos positivados. Desse fato pouco discordam os processualistas. A questão 

controversa, motivadora do presente estudo, surge quando se pretende definir quais 

dilações são consideradas indevidas (formalismos), devendo ser revistas e 

reformadas, e quais consistem em formalidades necessárias às garantias mínimas 

de legalidade e segurança dos sujeitos processuais.  

Dessa polêmica decorre a própria problematização objeto deste trabalho, qual 

seja: identificar em que momento a busca por celeridade processual e redução do 

formalismo, motivo ensejador da criação da Lei 11.277/2006 e de outras alterações 

legislativas, transforma-se em séria ameaça às demais garantias processuais 

constitucionalmente conferidas aos litigantes. A elucidação desse problema começa 

a partir da compreensão dos presentes pressupostos, finalizando-se com o exame 

da interação entre o instituto do julgamento liminar de improcedência e as garantias 

fundamentais informadoras da ordem processual, a ser processado no momento 

oportuno. Interessa agora compreender de que forma evoluiu o sistema processual, 

para que se entenda o contexto em que se desenvolveram o formalismo e outros 

males, a noção de efetividade processual e as atuais tendências reformistas 

sentidas na doutrina, jurisprudência e legislação. 

1.6 Renovação do sistema processual 

Para que se possa entender o contexto em que surgiu o instituto do 

julgamento liminar dos processos repetitivos, compreendendo também a dialética 

                                                           
16 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo , 6ª ed., São Paulo: Malheiros 
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que envolve os princípios processuais que se opõem na aplicação desse mecanismo 

inovador, faz-se necessário vislumbrar a importante evolução científica do sistema 

processual nas últimas décadas, ocorrida na mesma proporção de sua evolução 

legislativa.  

1.6.1 Evolução científica do direito processual 

As iniciativas reformistas vivenciadas pela ordem processual hodierna não se 

justificam apenas por necessidades conjunturais e aleatórias, mas são resultados, 

como se verá, de um longo processo de reavaliação dos aspectos políticos, éticos e 

sociais que devem compor a concepção de processo, hoje visto como um 

instrumento a serviço da pacificação justa e efetiva das controvérsias. Nem sempre, 

porém, a ordem jurídica processual foi entendida dessa forma, sendo reconhecida 

pela doutrina a existência de certos estágios evolutivos do processo, ou, mais 

precisamente, de três fases metodológicas. 

Em um primeiro momento, o direito processual não correspondia 

propriamente a uma ciência autônoma, estando em completa dependência do direito 

material discutido em juízo. Nessa fase, denominada imanentista, o processo era 

visto como um mero direito adjetivo, correspondendo a um conjunto de formalidades 

e atos destinados à atuação prática do direito material, dito substantivo. Os 

procedimentalistas ou praxistas, juristas que protagonizaram essa fase sincrética, 

exaltavam sobretudo as formas processuais, destinadas unicamente a satisfazer o 

direito substantivo. Desconsiderava-se, assim, o estudo de elementos teóricos 

independentes, que pudessem tornar o direito processual um ramo autônomo da 

ciência jurídica. 

Muitos doutrinadores lembram, então, a chegada do ano de 1868, em que o 

jurista alemão Oskar von Bülow publicou sua obra “Die Lehre von den 

Processeireden und die Processvoraussetzungem” ou “A Teoria das Exceções 

Processuais”, como sendo o importante marco no surgimento de um novo estágio 

metodológico, caracterizado principalmente pela consolidação do processo como 



 
 
 

 
 
 

autônoma relação jurídica e do direito processual como verdadeira ciência.17 Nessa 

fase, dita conceitual ou autonomista, construíram-se as mais relevantes teorias 

pertinentes ao nascente sistema processual, dando-se ênfase à elaboração, 

discussão e amadurecimento dos mais diversos conceitos e institutos. O processo 

desvincula-se, então, das amarras do direito material, surgindo, pois, a noção de 

relação jurídica processual, constituída por princípios e regulamentação próprios, 

além de farta fundamentação teórica.        

 Em que pese ter sido de fundamental importância para a consolidação do 

direito processual enquanto ciência, diz-se que a fase autonomista era praticamente 

desprovida de capacidade crítica, ocupando-se inteiramente com o aspecto 

conceitual e intrínseco do processo e desprezando suas conotações éticas e 

motivações político-sociais. Indo muito além da simples emancipação do direito 

substantivo, o processo acabou por isolar-se em uma concepção puramente técnica, 

que o distanciou de seus principais fins, como a efetiva e célere realização de justiça 

no caso concreto.  A análise dos aspectos deontológicos, portanto, não interessava 

aos juristas que promoveram essa construção sistemática do processo, impregnada 

de formalismo.  

 Portanto, diante da constatação de que a atividade jurisdicional estava 

falhando em sua especial missão de levar justiça aos conflitos sociais, começou a 

surgir, mais de um século depois do início da fase autonomista, uma nova 

perspectiva de análise do sistema processual, caracterizada pela revisão crítica não 

apenas da estrutura formal desse sistema, mas principalmente de sua dimensão 

política, social e econômica. Desenvolveu-se assim a denominada fase 

instrumentalista, permeada de reformulações doutrinárias e legislativas que visam 

racionalizar a jurisdição e tornar o processo um poderoso instrumento estatal, capaz 

de atender de forma efetiva às expectativas dos cidadãos em conflito.  

Deslocou-se, assim, o estudo processual para um ângulo externo, pelo qual 

não se via mais o processo como mero instrumento jurídico a serviço do direito 

                                                           
17  CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil . v.1. 15ª ed., Rio de Janeiro: 
Lumen  Júris, 2006, p. 20. 



 
 
 

 
 
 

material, mas sim como efetivo instrumento ético destinado a eliminar a angústia 

individual e a instabilidade social oriundas dos conflitos.    

 Dessa forma, o sistema processual passa a ser analisado a partir de sua 

relação com os destinatários finais, os chamados consumidores da tutela 

jurisdicional, que esperam ver efetivamente garantidos os meios adequados e 

céleres que possibilitem a concretização do direito positivo e a realização de justiça. 

Já não basta, pois, o mero ingresso em juízo, sendo necessário que os 

procedimentos sejam capazes de promover uma participação efetiva dos litigantes 

na produção da tutela jurisdicional e, na medida do possível, sejam suficientemente 

céleres, não tornando tardia e, conseqüentemente, ineficaz a tutela jurisdicional. 

Celeridade, efetividade e acesso à justiça tornaram-se, portanto, palavras de ordem 

na nova sistemática processual. 

1.6.2 Acesso à justiça e efetividade do processo 

A moderna sistemática processual fundamenta-se, conforme elucidação 

anterior, na busca pela efetividade da função jurisdicional. Esse ideal de buscar 

meios efetivos que possam conduzir o processo ao seu escopo magno de efetiva e 

justa pacificação dos conflitos está relacionado ao que os processualistas 

denominam acesso à justiça, considerado a tônica do processo civil moderno. 

Embora tenha um caráter essencialmente processual, esse imperativo jurídico-

axiológico possui seus fundamentos nas próprias raízes do Estado contemporâneo, 

como se observa a seguir: 

E, hoje, prevalecendo as idéias do Estado social (...) isso deve servir, de um 
lado, para pôr em destaque a função jurisdicional pacificadora como 
eliminação dos conflitos que afligem as pessoas e lhe trazem angústia; de 
outro, para advertir os encarregados do sistema quanto à necessidade de 
fazer do processo um meio efetivo para a realização da justiça. Afirma-se 
que o objetivo-síntese do estado contemporâneo é o bem comum, e, 
quando se passa ao estudo da jurisdição, é lícito dizer que a projeção 
particularização do bem comum nessa área é a pacificação com justiça. 18        

                                                           
18 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Teoria Geral do Processo . 19ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 25. 
 



 
 
 

 
 
 

Portanto, sendo reflexo de relevantes cânones do moderno Estado de direito, 

o acesso à justiça não pode significar garantia à mera admissão em juízo. De fato, o 

sistema processual não terá produzido seus fins e, assim, justificado sua existência, 

se não estiverem garantidos aos consumidores da prestação jurisdicional os meios 

adequados à obtenção de uma tutela que seja tempestiva e produza justiça no caso 

concreto. O acesso à ordem jurídica justa, como denominou Kazuo Watanabe, 

corresponde, então, à obtenção de resultados verdadeiramente justos, partindo da 

premissa de que tanto estar fora do processo como receber a tutela jurisdicional de 

forma tardia, inadequada ou ineficaz constituem fatores de negação da própria 

justiça.19  

Vê-se, pelo exposto, que a moderna idéia de realização de justiça traz 

consigo a necessidade de racionalização da jurisdição, através da adequação dos 

meios, da celeridade dos procedimentos e da conquista de resultados úteis. Todos 

esses elementos compõem o que se denomina efetividade processual, ideal que 

preconiza a existência de um processo apto a realizar toda a sua função sócio-

político-jurídica, atingindo todos os seus já mencionados escopos institucionais. 

Assim, em última análise, a efetividade do processo significa sua “aptidão a eliminar 

insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de 

educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos 

indivíduos nos destinos da sociedade e assegura-lhes a liberdade”.20 

Nesse sentido, tornou-se premente adequar o processo ao cumprimento de 

toda essa complexa missão, concretizando os ideais de efetividade e de verdadeiro 

acesso à justiça. Essa adequação do sistema processual às necessidades de seus 

consumidores procede-se, conforme abalizado entendimento doutrinário, através da 

redução dos óbices existentes nos denominados pontos sensíveis do sistema, a 

                                                           
19 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma , 4ª ed., São Paulo, Malheiros Editores: 
2003, p. 37. 
 
20 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo , 6ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 1998, p. 271. 
 



 
 
 

 
 
 

saber: admissão ao processo, justiça e efetividade das decisões e modo-de-ser 

processual.21 

O primeiro aspecto refere-se à necessidade de suprimirem-se as dificuldades 

econômicas que desestimulam ou impossibilitam o ingresso dos cidadãos no 

processo, impedindo-os de invocar a jurisdição ou de defender-se adequadamente. 

Reconhecendo essa necessidade, a Carta Maior de 1988, em seu art. 5°, inciso 

LXXIV, consagra como direito fundamental do cidadão a assistência jurídica integral 

e gratuita, expressando o ideal de universalização da jurisdição. Além disso, deve-se 

pretender não apenas maior admissão de pessoas, mas também de causas ao 

processo, como aquelas destinadas à defesa dos interesses supra-individuais (ação 

civil pública, mandado de segurança coletivo, dentre outras). 

No entanto, conforme já analisado, o verdadeiro acesso à justiça não se 

completa com a simples admissão das pessoas e suas demandas em juízo. Para 

que sejam alcançados os verdadeiros escopos do processo, justificando a própria 

existência do sistema, há de serem justas e efetivas as decisões judiciais pleiteadas. 

Dessa forma, os magistrados deverão sempre se pautar pelo critério de justiça, 

prolatando decisões condizentes com a sua já mencionada posição de canal de 

comunicação entre os valores vigentes na sociedade e os casos concretos. Além do 

conteúdo justo da tutela jurisdicional, devem existir formas processuais adequadas e 

efetivas, capazes de conferir utilidade aos resultados do processo, sob pena de 

estar-se negando justiça. Em suma, “na medida do que for praticamente possível, o 

processo deve proporcionar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente 

aquilo que ele tem o direito de obter”.22 

Por fim, a redução dos óbices à efetividade processual e à concretização do 

acesso à justiça procede-se também através da revisão crítica do modo-de-ser do 

processo, o que, dentre outras implicações, tem reflexos imediatos no repensar do 

procedimento. Como já foi analisado, este consiste no modo concreto pelo qual se 

opera a atividade jurisdicional, representando a exteriorização formal do processo na 

                                                           
21 DINAMARCO, Cândido Rangel. op. cit., p. 273. 
 
22 CHIOVENDA apud DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma . p. 37. 



 
 
 

 
 
 

busca de seus escopos. É nesse ponto que desembocam as discussões 

processualistas de vanguarda, preocupadas sobremaneira com os resultados 

positivos ou negativos que podem advir das modificações legislativas do 

procedimento.       

1.6.3 A nova conotação processual e seu impacto reformista no 

procedimento 

Conforme já analisado, o sistema processual contemporâneo vive uma forte 

revisão deontológica, estando permeado dos fortes preceitos éticos, sociais, políticos 

e jurídicos que envolvem o ideal de efetividade e de acesso à ordem jurídica justa.  

Ressalte-se, porém, que esse novo estágio da evolução processual não se ocupa 

apenas da reinterpretação axiológica dos aspectos externos ao processo 

(valorização de sua efetividade perante seus consumidores), mas também inclui o 

que Barbosa Moreira chama de revisitação dos institutos e mecanismos internos. 

Deve-se observar, assim, que o estudo técnico dos conceitos e institutos, próprio da 

antiga fase científica, nunca foi nem deverá ser abandonado.23 Ao inverso, há 

atualmente grande preocupação com a técnica processual, que está sendo 

continuamente revista e reformulada de forma crítica, sempre com o objetivo de 

racionalizarem-se os mecanismos processuais e a própria jurisdição, aproximando-a 

de seus renovados escopos.  

De fato, a moderna conotação processual torna vital, para a própria 

sobrevivência do sistema, que seja reconfigurado o procedimento, através da 

adequação e da racionalização dos meios necessários à produção de uma justa 

prestação jurisdicional. Isso implica, inevitavelmente, a relativização das formas 

processuais e mesmo a supressão dos formalismos. Por isso, atualmente, muito se 

defende a liberdade formal e o combate às dilações indevidas como fatores aptos a 

acelerar a tutela e a concretizar a efetividade processual. Essa desburocratização do 

aspecto técnico-formal é, pois, um dos mais relevantes temas de que se ocupam a 

moderna doutrina e as atuais inovações legislativas: 

                                                           
23 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil . v.1, 4ª ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, p.137. 



 
 
 

 
 
 

 
Um estudo da história recente do processo civil brasileiro (...) revela a 
tomada de consciência, que antes foi na doutrina vanguardeira e agora é 
também do legislador, de três premissas fundamentais: a abertura do 
processo aos influxos metajurídicos que a ele chegam pela via do direito 
material, a transmigração do individual para o coletivo (Barbosa Moreira) e a 
necessidade de operacionalizar o sistema, desburocratizá-lo e deformalizá-
lo tanto quanto possível, com vista a facilitar a obtenção de resultados justos 
que dele é lícito esperar.24 
   

No entanto, em que pese ser de incontestável relevância para a realização de 

justiça efetiva e tempestiva, a referida relativização formal jamais poderá ensejar a 

supressão daquelas exigências formais que, sendo inerentes ao processo, 

representam as mais sagradas garantias processuais e políticas, como o devido 

processo legal e o contraditório. Esses princípios, cujos elementos constitutivos 

serão estudados por ocasião da análise crítica da lei 11.277/2006, representam 

imperativos de legalidade e legitimidade, que fundamentam a atividade jurisdicional 

e originam-se da própria ordem democrática, devendo permear toda e qualquer 

concepção que se tenha de sistema processual. Justamente por isso, muitos 

preconizam que devem combatidas as pretensões reformistas que, embora 

busquem o legítimo ideal de agilidade processual através da redução das formas, 

extrapolam em seus fins e acabam por ameaçar seriamente os penhores do correto 

exercício da atividade jurisdicional e da efetiva participação das partes no processo. 

Chega-se, assim, ao cerne do presente estudo: a análise crítica de todos os 

elementos que compõem o novo instituto da improcedência prima facie. Dessa 

forma, pretende-se não apenas demonstrar os elementos e desideratos da nova lei 

11.277/2006, reflexo da busca por celeridade processual, mas, principalmente, 

investigar se o novo mecanismo representa ou não uma perigosa redução de 

garantias formais, o que representaria ofensa aos principais direitos fundamentais 

processuais. A solução dessa problemática pressupõe o entendimento de todos os 

conceitos e institutos processuais expostos ao longo deste capítulo e inicia-se 

efetivamente com a análise do conteúdo dispositivo do novo art. 285-A, o que se 

opera a partir de agora. 

                                                           
24 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma , 4ª ed., São Paulo, Malheiros Editores: 
2003, p. 38. 



 
 
 

 
 
 

2 ADVENTO DA LEI 11.277 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2006 

2.1 Reformas processuais e a lei 11.277/2006: análi se histórica 

Viu-se que as novas conotações éticas e sociológicas do processo estão 

sendo concretizadas também, e principalmente, nas formas processuais, 

direcionadas agora a alcançar o famigerado ideal de efetividade. Nesse sentido, a 

reformulação técnica dos institutos e mecanismos vigentes corresponde ao 

verdadeiro espírito das atuais modificações legislativas, especialmente das 

denominadas reformas do Código de Processo Civil de 1973. 

Da mesma forma como ocorre nos outros ramos do direito, a evolução 

científica do sistema processual gera reflexos diretos na ordem positiva, 

principalmente através de codificações que sintetizam as tendências doutrinárias 

predominantes em uma determinada época. Nesse sentido, percebem-se o Códigos 

de Processo Civil de 1939 e de 1973 inicialmente impregnados das grandes 

construções científicas da fase autonomista do direito processual. No entanto, como 

já foi analisado, as propostas metodológicas desses primeiros estágios processuais 

não foram capazes de promover a consecução plena dos escopos mais relevantes 

da jurisdição, pondo em risco a eficiência e a legitimidade de todo o sistema. Em 

virtude disso, mesmo o vigente Código de 1973, que já foi um símbolo da antiga fase 

científica do direito processual, sofreu importantes alterações ao longo das últimas 

décadas, principalmente em virtude de uma revisão crítica do procedimento, 

proposta pela nova fase instrumentalista. 

De fato, em 1973, quando foi editado, o atual diploma processual não rompeu 

totalmente com a antiga ordem processual, alheia à idealização de um sistema ágil e 

efetivo. Em que pese ter consagrado importante evolução da técnica processual, 

com a adoção de modernos conceitos e de uma adequada estruturação dos 



 
 
 

 
 
 

institutos, pode-se afirmar que o advento do dito Código Buzaid não revolucionou em 

relação ao diploma de 1939, como constata a doutrina: 

A reforma de 1973 não se caracterizou como repúdio a uma velha estrutura 
ou aos seus pressupostos, com opção por uma nova, inspirada em novas e 
substanciais conquistas. Mesmo tendo sido elaborado com o declarado 
intuito de constituir-se efetivamente em um novo estatuto e não em meros 
retoques à lei velha, o Código Buzaid foi ainda o retrato do pensamento 
jurídico-processual tradicional e, nesse plano, não havia tanto a modificar 
então como em 1939. Urgia, sim, corrigir os defeitos evidenciados pela 
experiência trintenária e urgia também aperfeiçoar os institutos à luz dos 
maiores conhecimentos do direito processual, já incorporados à cultura 
brasileira na década dos anos setenta.25 

 Constatado o limitado caráter inovador do referido diploma, este logo passou 

a ser objeto de diversos retoques e reformulações, iniciados ainda durante sua 

vacatio legis, como é o caso da lei 5.925, que lhe alterou diversos dispositivos. Por 

conseguinte, sobrevieram inúmeras leis ao longo das décadas, todas tendentes a 

adaptar o direito positivo às novas linhas evolutivas da ciência processual.  Dentre 

essas primeiras inovações legais, pode-se citar as que versaram sobre as duplicatas 

(lei n° 6.458/1977) e o divórcio (lei n° 6.515/1977 ), além da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (lei complementar n° 35/1979) . Além desses diplomas, 

merecem especial destaque a lei 7.244/1984 (Juizados de Pequenas Causas) e a lei 

7.347/1985 (Ação Civil Pública), que possibilitaram, respectivamente, uma maior 

agilidade da prestação jurisdicional em ações de menor valor e uma importante 

abertura da ordem processual para a tutela dos interesses difusos e coletivos.26 

 As mais impactantes alterações processuais legislativas, todavia, passam a 

ocorrer apenas com o advento da Carta Magna de 1988, que conferiu status 

constitucional aos mais importantes princípios processuais, direcionados agora à 

conquista de uma prestação jurisdicional efetiva, tempestiva e justa. A denominada 

tutela constitucional do processo outorgou, assim, maior força jurídica ao ideal de 

acesso à justiça, cujos principais desdobramentos passaram a ser considerados 

direitos fundamentais dos cidadãos. Inspirados nesse momento de exaltação da 

efetividade processual, agora constitucionalmente consagrada, passam a surgir 

                                                           
25 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma , 4ª ed., São Paulo, Malheiros Editores: 
2003, p. 22-23; 
 
26 DINAMARCO, Cândido Rangel. op. cit., p. 26.   



 
 
 

 
 
 

grandes movimentos de reformulação da legislação, constituindo as denominadas 

reformas do Código de Processo Civil. 

 Muito embora tenham ocorrido importantes inovações através de leis 

esparsas, os organizados movimentos reformistas representam os mais relevantes 

marcos evolutivos da vigente legislação processual, já que exteriorizaram de forma 

mais incisiva os reflexos das novas aspirações do processo. Surge, então, entre os 

anos de 1992 e 1995, a primeira onda reformista, na qual se destaca a edição dos 

seguintes diplomas: lei 8.637/1993, concernente à vinculação do magistrado ao 

processo (identidade física do juiz); lei 8.952/1994, que dispôs acerca da tutela 

antecipada, processo cautelar, conciliação, etc.; lei 9.079/1995, que instituiu o 

processo monitório; lei 9.139/1995, que alterou profundamente o recurso de agravo 

e, por fim, a lei 9.245/1995, que modificou o procedimento sumário, dentre outras 

leis inovadoras. 

 Passados alguns anos, durante os quais se editaram importantes leis isoladas 

(Lei da Arbitragem, Lei do Fax e Lei dos Idosos), sobreveio a segunda reforma 

organizada do Código de Processo Civil, que, à semelhança da primeira, promoveu 

diversas alterações pontuais na legislação, principalmente no âmbito da técnica 

processual. Esse novo movimento reiterou, portanto, a tentativa de concretização de 

um processo ágil e efetivo, resultando, basicamente, em três inovações: lei 

10.352/2001, que alterou a disciplina dos recursos em geral; lei 10.358/2001, 

referente a diversas modificações no processo de conhecimento e a lei 10.444/2002, 

voltada principalmente à renovação do processo de execução. 

 Pouco tempo depois, chega-se, finalmente, à terceira reforma processual, 

conhecida por muitos como “reforma dos onze”, em referência à numeração das 

seguintes leis: lei 11.187/2005, que inovou o recurso de agravo; lei 11.232/2005, 

referente à liquidação e execução de sentença; lei 11.276/2006, que institui a 

denominada súmula impeditiva de recursos; lei 11.277/2006, que dispõe sobre a 

improcedência liminar de processos repetitivos e a lei 11.280/2006, referente à 

realização de atos processuais por meios eletrônicos e ao reconhecimento ex officio 

da incompetência relativa e da prescrição. 



 
 
 

 
 
 

 Analisando-se os temas tratados por esses diplomas, entende-se claramente 

que a bandeira da efetividade processual continua em voga entre os movimentos 

reformistas de vanguarda, agora preocupados, sobretudo, com a aceleração da 

tutela e o desafogamento de processos no Poder Judiciário, principalmente de 

primeira instância. É nesse exato contexto que se idealizou e se materializou a lei 

11.277/2006, cujo conteúdo e objetivos serão pormenorizados mais adiante.    

 Urge ressaltar que, embora se fundem geralmente em ideais legítimos, as 

modificações legais nem sempre alcançam seus desideratos, seja por insuficiência 

técnica, seja por eventual e inadmissível afronta a outros princípios processuais, tão 

relevantes quanto aqueles que fundamentam as reformas. Abordada aqui a 

evolução legislativa apenas em seu caráter histórico, convém deixar tais 

considerações críticas para o último capítulo, atinente à polêmica aplicação do novel 

dispositivo. 

2.2 Aspectos gerais do novo instituto 

Em meio às condições doutrinárias e jurídico-positivas ora estudadas, foi 

apresentada pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, em 27 de dezembro 

de 2004, a proposição PL-4728/2004, visando acrescentar o art. 285-A à lei 

5.869/1973 (Código de Processo Civil). Depois de superadas as etapas usuais do 

processo legislativo, promulgou-se, no dia 7 de fevereiro de 2006, a lei ordinária n° 

11.277, publicada no DOU do dia seguinte e cujas disposições passam a ser 

analisadas. 

Com a vigência da nova lei, depois de noventa dias da publicação, o Código 

de Processo Civil ficou, desde maio de 2006, alterado em um de seus elementos 

fundamentais: a disciplina do procedimento ordinário, constante do Título VIII do 

diploma processual. Mais especificamente, a alteração trazida pela lei 11.277/2006 

insere-se nas disposições atinentes à petição inicial (capítulo I), acrescentando uma 

nova hipótese de seu indeferimento. É o que passa a dispor o novo art. 285-A, do 

CPC: 



 
 
 

 
 
 

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. 

§ 1° 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. 

§ 2° Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para 
responder ao recurso. 

 Esse dispositivo inovador consiste em um caso de indeferimento diferente 

daqueles relativos à invalidade, má-formação ou inépcia da petição inicial, hipóteses 

em que o magistrado não procede ao exame do mérito, podendo extinguir o 

processo (art. 267, I). Na aplicação do art. 285-A, o magistrado chega a analisar o 

objeto da demanda e a reconhecer a improcedência do pedido, tudo sem citar o 

requerido. Esta constitui, portanto, uma hipótese de indeferimento da petição inicial 

em que há sim resolução do mérito (art.269, I), consistindo em uma modalidade de 

julgamento liminar. Lembre-se de que a outra modalidade de improcedência prima 

facie prevista na ordem processual pátria corresponde ao indeferimento em razão da 

prescrição ou decadência (art. 295, IV).27 

  Tratando, pois, o novo instituto de uma nova hipótese de indeferimento da 

exordial, o legislador poderia simplesmente por inserir um novo inciso no art. 295, 

com o mesmo conteúdo do art. 285-A. Todavia, o mesmo optou por criar um 

mecanismo próprio e desvinculado, inserido nas considerações gerais acerca da 

petição inicial, tratando também de maneira diversa o modo pelo qual o réu pode se 

manifestar, caso haja apelação do autor. Constata-se, por exemplo, que, nos casos 

do art. 295, o juiz pode retratar-se de sua decisão em quarenta e oito horas e, não o 

fazendo, deve remeter os autos ao tribunal, sem qualquer oitiva do réu. Já na 

disciplina do art. 285-A, a retratação pode ocorrer no prazo máximo de cinco dias e, 

caso mantida a sentença, o réu deve sim ser citado para oferecer as contra-razões 

ao recurso. 

                                                           

27 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil . v.1. 7ª ed., Salvador: Podivm, 2006, p. 
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 Além do que já foi explanado, é preciso atenção para outra questão: embora 

se constate importante similaridade entre o instituto do julgamento liminar de 

improcedência e o do julgamento antecipado da lide, deve-se ressaltar que ambos 

não se confundem. De fato, nesses dois casos, a sentença é proferida sem que haja 

instrução probatória, o que os torna bastante parecidos. No entanto, a diferença 

sobrevém quando se constata que, na hipótese do novo art. 285-A, a sentença de 

improcedência é prolatada sem qualquer oportunidade de manifestação do réu, não 

se estabelecendo o pleno contraditório. Já o art. 330, caput, por seu turno, 

estabelece o julgamento antecipado nas hipóteses em que, devidamente citado o 

réu, dispensa-se a produção de provas, seja em virtude da natureza da questão 

controvertida (inciso I), seja por conta da revelia (inciso II). Diferenças à parte, a 

notável semelhança entre os dois institutos, que, dentre outros fins, pretendem a 

aceleração da tutela jurisdicional, faz com que muitos defendam que o novo 

mecanismo da lei 11.101/2007 não teria sentido de existir, já que os possíveis 

malefícios de sua aplicação poderiam ser evitados com a simples aplicação do 

julgamento antecipado da lide, conforme será visto melhor no capítulo atinente às 

considerações críticas da nova lei.      

Por agora, basta que se compreenda que a referida inovação legal consiste, 

basicamente, em um caso de extinção do processo em que o pleito autoral tem seu 

mérito analisado e, logo em seguida, indeferido, sem a participação do requerido e 

em razão da existência de decisões improcedentes em casos repetitivos, 

configurando-se um verdadeiro julgamento liminar. Apenas por ocasião de eventual 

apelação, o réu será citado para responder ao recurso. Nota-se, assim, que o 

presente instituto representa uma modificação processual sem precedentes, 

alterando profundamente o rito processual das ações ditas repetitivas, o que justifica 

uma análise cautelosa de sua aplicação. 

2.3 Pressupostos de incidência do art. 285-A 

Para que seja aplicado o julgamento liminar de improcedência, a própria lei 

11.277/2006 estabelece certos requisitos de incidência, cuja compreensão é 

fundamental para o entendimento dos reflexos positivos e negativos do novo instituto 



 
 
 

 
 
 

na ordem processual. São esses pressupostos que passam a ser explorados a partir 

de agora. 

2.3.1 “Questões controvertidas unicamente de direito” 

Primeiramente, conforme a literalidade do texto legal, tem-se a necessidade 

de que a matéria controvertida levada à apreciação do magistrado seja unicamente 

de direito. Reside aqui um ponto de considerável polêmica entre os juristas dos 

diversos ramos do direito, já que, por vezes, é muito tênue o limite entre o jurídico e 

o fático, gerando-se grandes controvérsias no âmbito científico e positivo.  

Em razão dessa problemática, muitos doutrinadores impõem duras críticas ao 

julgamento liminar de improcedência, dentre outros motivos, por entenderem ser 

impossível a existência de demandas que versem exclusivamente sobre questões de 

direito, inviabilizando uma segura aplicação do dispositivo, que deve ser, então, 

afastado. Essa dificuldade em afirmar a inexistência de questões fáticas em algumas 

demandas leva, por exemplo, vários magistrados, ao aplicarem o julgamento 

antecipado da lide (art. 330, CPC), a evitarem fundamentar sua decisão na primeira 

parte do inciso I (questões unicamente de direito), achando sempre mais seguro 

sentenciar com fundamento na parte final do mesmo inciso: “(...) sendo a questão de 

direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”. 28 Esse 

artifício impede eventual alegação de cerceamento de defesa contra aquela decisão 

judicial que, ao julgar antecipadamente a lide por entendê-la unicamente “de direito”, 

acabasse por restringir a produção das provas pelo réu.  

Por outro lado, há os que defendem ser muito comum a apreciação de 

questões que sejam puramente jurídicas, correspondendo estas, geralmente, a 

matérias de direito tributário, financeiro, previdenciário e administrativo, em que se 

discutem, por exemplo, índices de correção monetária, inconstitucionalidade de 

tributos, etc. Isso tornaria, então, coerente e legítima a tentativa do legislador de 

combater a morosidade dos “processos de massa” através do julgamento liminar de 

                                                           
28 PISSURNO, Marco Antônio Ribas. Primeiras impressões sobre o novo artigo 285-A do CPC (Leis 
11.277/06). Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8128> Acesso em: 20 mai. 
2007. 



 
 
 

 
 
 

improcedência, a ser aplicado naquelas demandas que repetem o mesmo 

fundamento de direito. 

Essas duas visões, no entanto, possuem menos adeptos do que um outro 

entendimento, de caráter conciliador. Segundo o mesmo, deve-se reconhecer que 

inexistem questões totalmente jurídicas, dado à natural complexidade das relações 

humanas. No entanto, isso não excluiria a aplicação do julgamento liminar dos 

processos repetitivos, já que o texto legal deveria ser interpretado de modo que a 

expressão “unicamente de direito” seja entendida como “predominantemente de 

direito”. Dessa forma, reconhece-se que as demandas a serem submetidas ao 

instituto da improcedência liminar sempre se constituirão de fatos específicos e 

variáveis. Esses aspectos fáticos, porém, apenas contextualizam o cerne jurídico da 

questão, esse sim repetido em inúmeros processos. È o que se apreende do texto a 

seguir: 

A questão é, no máximo, predominantemente de direito porque a mera 
existência de um autor, de um réu e de um substrato fático que reclama a 
incidência de uma norma jurídica já é suficiente para que haja questão de 
fato no caso concreto.  Mas (...) essa questão de fato é alheia a qualquer 
questionamento, a qualquer dúvida, ela é padronizada ou, quando menos, 
padronizável. O que predomina, assim, é saber qual o direito aplicável sobre 
aqueles fatos que não geram dúvidas, que não geram controvérsia entre as 
partes e perante o juiz.29 

    Analisado apenas um dos pressupostos de incidência do novo dispositivo, já 

se podem perceber as questões polêmicas que envolvem a aplicação da lei 

11.277/2006. 

2.3.2 “Improcedência de outros casos idênticos” 

O outro requisito de incidência do novo instituto diz respeito à necessidade de 

já haver sentença de total improcedência proferida em outros casos idênticos.  

Primeiramente, deve-se reconhecer que o termo “total improcedência” é de notória 

tautologia, pois, conforme o direito positivo processual, a apreciação do mérito 

resulta em apenas três situações: aceitação completa do pedido autoral, seu 

                                                           
29 BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil . v.2. 2ª ed., 
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 75.   



 
 
 

 
 
 

acolhimento parcial ou declaração de sua improcedência. Dessa forma, 

tecnicamente não existem pedidos parcialmente improcedentes, o que torna 

incoerente, por conseguinte, referir-se à “total improcedência” do pleito inicial. 

 Aspecto mais importante desse segundo pressuposto é, no entanto, a 

exigência de “casos idênticos”. É pacífico o entendimento de que a terminologia 

utilizada pelo legislador não se refere, ou, pelo menos, não deveria se referir à 

identidade de ações. Esta é definida no art. 301, § 2° do CPC, que dispõe serem 

idênticas aquelas ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. Nesses casos, não pode o magistrado julgar liminarmente a 

segunda ação, que deve ser afastada por litispendência ou coisa julgada (art. 301, V 

e VI, §§ 1° e 2°), ensejando a extinção do processo  sem a resolução do mérito 

(art.267, V). Constata-se, assim, que o legislador foi infeliz na utilização da 

expressão “casos idênticos”, cuja literalidade reporta o leitor à disciplina de outro 

instituto jurídico, totalmente diferente. 

 Em virtude do que se expôs, para que possa ser válido o novo dispositivo 

processual, é preciso que se entenda a identidade de casos como sendo, na 

verdade, a repetição, apenas, das questões fáticas e jurídicas de duas ou mais 

ações. Não basta, todavia, que as demandas tenham a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido, sendo necessário que estes elementos tenham, também, idênticos 

fundamentos jurídicos, ou seja, que os argumentos sob os quais se fundam sejam 

iguais. Essa exigência justifica-se pela possibilidade legal de o magistrado, julgando 

liminarmente uma ação repetitiva, copiar o teor de sentença já prolatada, o que, no 

caso de a ação trazer novos argumentos específicos, torna a sentença omissa 

quanto a esses fundamentos. Sintetizando o tema, destaca-se a lição doutrinária: 

Este é, portanto, outro pressuposto para a incidência do art. 285-A: a 
identidade absoluta de circunstâncias fáticas e jurídicas, o que significa que 
a sentença proferida em ação anterior não poderá ser aproveitada, para os 
fins do art. 285-A, se na ação subseqüente houver fundamentos novos, 
sobre os quais deverá  manifestar-se o juiz, sob pena de vir a proferir uma 
sentença omissa.30 

                                                           
30 WAMBIER, Luiz Rodrigues et alii. Breves comentários à nova sistemática processual ci vil . v.2. 
São Paulo: RT, 2006, p. 69.    



 
 
 

 
 
 

 Compreendidos os principais aspectos que compõem o conteúdo dispositivo 

da lei 11.277/2006, bem como as primeiras discussões doutrinárias que envolvem 

sua aplicação, faz-se agora necessário conhecer os específicos objetivos a que essa 

nova técnica processual estaria destinada. 

2.4 Desideratos do novo instituto 

Através da própria redação do art. 285-A, já se podem perceber as  intenções 

do legislador ao trazer, ao mundo jurídico, a nova lei 11.277/2006, que inovou o 

Código de Processo Civil em relevantíssimos aspectos. Nota-se, através da 

literalidade do dispositivo, que se quis positivar um meio através do qual fosse 

abreviado o trâmite daqueles múltiplos processos considerados idênticos, os 

chamados “processos de massa”, indeferindo-se liminarmente as petições iniciais 

que trouxessem méritos já considerados improcedentes em casos anteriores. 

Conforme se apreende da própria organização sistemática deste trabalho, o 

instituto da improcedência liminar realmente não surge de forma aleatória no 

ordenamento jurídico, sendo fruto, assim como outras leis reformistas, de um longo 

processo de reavaliação e evolução técnico-científica do sistema processual e de 

seus escopos. Portanto, é no contexto dessa nova configuração teleológica do 

processo, já explorada no primeiro capítulo, que devem ser compreendidos os 

desideratos da nova lei 11.277/2006.    

Iniciando, pois, a análise de tais fins, nada melhor do que observar o 

conteúdo da Exposição de Motivos EM 00186-MJ, que acompanhou o Projeto de Lei 

PL-4728/2004, levado à apreciação do Presidente da República em 19 de novembro 

de 2004. 

Assinado pelo Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, o documento revela 

de forma patente as intenções do novo dispositivo processual, afirmando que o 

mesmo se refere à “racionalização do julgamento de processos repetitivos”. Dentre 

outros significados, “racionalizar” significa “tornar eficiente”, do que se aduz que a lei 

11.277/2006 compõe o rol daquelas reformas destinadas a concretizar o moderno 



 
 
 

 
 
 

ideal de efetividade processual, que abrange, dentre outros fatores, a aceleração da 

tutela jurisdicional. Essa busca por “celeridade do serviço de prestação jurisdicional” 

também está expressa na Exposição de Motivos, na qual se ressalta, ainda, que a 

nova lei não resulta de uma iniciativa isolada, mas pertence ao atual contexto de 

reforma do Poder Judiciário e do direito processual, defendido por amplos 

segmentos da sociedade: 

De há muito surgem propostas e sugestões, nos mais variados âmbitos e 
setores, de reforma do processo civil. Manifestações de entidades 
representativas, como o Instituto Brasileiro de Direito Processual, a 
Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juizes Federais 
do Brasil, de órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do próprio 
Poder Executivo são acordes em afirmar a necessidade de alteração de 
dispositivos do Código de Processo Civil - CPC e da lei de juizados 
especiais, para conferir eficiência à tramitação de feitos e evitar a 
morosidade que atualmente caracteriza a atividade em questão.31 

Assim sendo, o dispositivo objeto deste trabalho foi criado para atender 

relevantes princípios processuais, revalorizados sobremaneira pela atual fase 

instrumentalista do processo, aqui já discutida. É justamente a compreensão dos 

supostos benefícios trazidos pela lei 1.277/200 que, posteriormente, poderá 

proporcionar uma análise crítica de possíveis pontos negativos.   

2.4.1 Razoável duração do processo e racionalização da jurisdição 

Viu-se, no estudo dos pressupostos teóricos da problematização deste 

trabalho, que o direito processual vive, desde as suas origens, um longo e complexo 

processo de transformação científica. De tudo o que foi ali exposto, destaca-se, 

principalmente, que a moderna configuração da ciência processual envolve, dentre 

outros fatores, uma ampla revisitação das finalidades da atividade jurisdicional, das 

quais se sobressai a pacificação justa e efetiva dos conflitos.  

Embora seja desnecessário explanar novamente os desdobramentos dos 

ideais de acesso à justiça e de efetividade processual, reafirme-se apenas que a 

justa composição das controvérsias não está hoje relacionada apenas à produção de 

                                                           
31 Ministro da Justiça Marcio Thomaz Bastos. Exposição de Motivos EM n° 00186 – MJ  de 18 nov. 
2004  



 
 
 

 
 
 

resultados équos, úteis e eficazes. Na verdade, sabe-se, atualmente, que tais 

resultados precisam ser também tempestivos, visto que a demora na obtenção da 

tutela sempre será fator de angústia individual e de instabilidade social. Nesse 

sentido, é bastante difundido o entendimento de que justiça tardia equivale à 

negação da própria justiça. 

Motivada, dentre outros aspectos, por essa necessidade de agilizar a 

atividade jurisdicional e tornar o processo realmente efetivo, a Emenda 

Constitucional n. 45/2004, que pretendeu reformar o Poder Judiciário, elevou à 

categoria de direito fundamental a “razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5°, LXXVIII, CF). Corolário do devido 

processo legal, esse direito a um processo sem dilações indevidas passou então a 

reger positivamente os trâmites processuais, inspirando também uma série de 

inovações legais que pretendem tornar mais ágil a prestação jurisdicional, como a lei 

11.277/2006.32  

É nesse sentido que estaria direcionado o novo mecanismo da improcedência 

prima facie: acelerar o trâmite dos processos cujo mérito já foi tido por improcedente 

em casos anteriores. Segundo os defensores desse instituto, através do 

indeferimento da petição inicial de cujo fundamento jurídico o magistrado já tenha 

opinião formada, estaria evitada a produção de atos processuais supostamente 

inúteis, racionalizando-se, assim, a atividade jurisdicional. Sintetizando esses 

objetivos do novo instituto, destaca-se respeitável opinião doutrinária: 

De qualquer forma, o novo instituto constitui importante arma para 
racionalização do serviço jurisdicional. É racional o processo que objetiva 
decisão acerca de matéria de direito sobre o qual o juiz já formou posição 
em processo anterior seja desde logo encerrado, evitando gasto de energia 
para a obtenção a respeito de “caso idêntico” ao já solucionado. O 
“processo repetitivo” constituiria formalismo desnecessário, pois tramitaria 
somente para autorizar o juiz a expedir a decisão cujo conteúdo foi definido 
no primeiro processo.33 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/MJ/2004/186.htm. Acesso 
em: 15 mai. 2007.   
32 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil . v.1. 7ª ed., Salvador: Podivm, 2006. p. 39. 
33 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento . 5ª ed. rev. at. amp. São 
Paulo: RT, 2006. p. 113. 



 
 
 

 
 
 

Diante de todo o exposto, constata-se que, entre os que defendem a 

incondicional aplicação do novo art. 285-A, predominam os argumentos de que o 

mesmo concretizaria os ideais de efetividade, de combate ao formalismo, de 

razoável duração do processo, de aceleração da tutela e de economia processual, 

que consistem em diversas formas de traduzir a mesma preocupação hodierna de 

racionalização do sistema processual. 

2.4.2 Desobstrução dos trabalhos de primeira instância 

Defende-se, ainda, que, além de trazer reais benefícios endoprocessuais, 

relativos à referida celeridade de obtenção da tutela jurisdicional, a aplicação da 

improcedência liminar seria capaz de reduzir o excessivo trabalho de funcionários, 

magistrados e auxiliares da justiça de primeiro grau, que, estando livres de uma 

infinidade de “processos de massa”, poderiam concentrar suas atividades no trâmite 

das demais ações.  

Dessa forma, afirmam os defensores da lei 11.277/2006 que, através da 

desburocratização proporcionada pelo novo instituto, estar-se-ia evitando que o 

poder público gaste tempo e dinheiro com o trâmite de múltiplas ações que apenas 

repetem idênticos fundamentos de direito, abarrotando, de forma injustificada, as 

secretarias das varas e os gabinetes dos juízes. Essa inovação processual 

atenuaria, por exemplo, a difícil situação da Justiça Federal, na qual uma grande 

quantidade de processos que repetem questões tributárias, previdenciárias, 

financeiras e administrativas obstruem os trabalhos dos juízos e geram lentidão no 

trâmite das demais ações. 

Portanto, o julgamento liminar dos casos idênticos surgiu na ordem jurídica, 

principalmente, pela atual necessidade de reduzirem-se os óbices formais que 

impedem a produção tempestiva da tutela jurisdicional. Dessa forma, aqueles que 

defendem a aplicação do inovador art. 285-A entendem que o dispositivo representa 

um meio de combate à ineficiência do Estado-Juiz, principalmente quanto à 

disponibilidade de meios céleres e efetivos para que os cidadãos recebam justiça no 

caso concreto. 



 
 
 

 
 
 

3 POLÊMICAS DOUTRINÁRIAS ACERCA DO 

JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA 

 Desde o início de sua vigência, a nova lei 11.277/2006 tem provocado 

importantes controvérsias no meio doutrinário, em que se discute, principalmente, se 

os já referidos benefícios trazidos pela inovação processual compensariam os 

possíveis males que sua aplicação poderia ocasionar na ordem jurídica. De fato, são 

muitas e respeitáveis as vozes doutrinárias que se manifestam contrárias à 

improcedência prima facie, seja por vislumbrarem dificuldades práticas em sua 

aplicação, seja por entenderem que o instituto apresenta sérios vícios de 

constitucionalidade, dentre outros pontos polêmicos. 

3.1 Dificuldade na identificação das questões “unic amente de 

direito” 

Da própria disposição literal do novel art. 285-A, já surgem importantes 

divergências. É o caso, por exemplo, da exigência de que a matéria apreciada seja 

“unicamente de direito”, o que, como já foi visto, consiste em um dos requisitos 

fundamentais para que o juiz aplique o novo mecanismo, dispensando a citação do 

réu e julgando improcedente a demanda.  

Conforme discutido anteriormente, é mais difundido o entendimento de que 

existem sim questões cujo cerne seja exclusivamente jurídico, possuindo aspectos 

fáticos apenas em caráter secundário, contextualizando o tema principal. Nesses 

casos, atinentes, por exemplo, à discussão de índices econômicos, 

constitucionalidade de tributos e reajustes salariais no serviço público, realmente se 

poderia dispensar de forma segura a instrução probatória, já que não haveria fatos 

novos capazes de modificar o convencimento do magistrado.  



 
 
 

 
 
 

O grande problema surgiria naquelas inúmeras questões em que, 

aparentemente, o mérito restringe-se a questões de direito, e, no entanto, a 

produção de provas é capaz de trazer novas e relevantes considerações fáticas a 

respeito da demanda. Em tais situações, um julgamento de improcedência sem a 

oitiva do réu e a realização de atos instrutórios prejudicaria o próprio autor, já que 

restaria excluída a possibilidade de o magistrado, através de um contraditório mais 

maduro, mudar seu convencimento e optar, desta vez, pela procedência do pedido. 

Portanto, as partes estariam submetidas, nesses casos, a um inconveniente e 

acentuado subjetivismo do juiz de primeiro grau, que, ao considerar a questão 

litigiosa como sendo “unicamente de direito”, teria o poder de abreviar todo o trâmite 

processual, excluindo relevantes garantias formais. 

Dado à gravidade dessas situações, em que o julgamento liminar impede a 

produção de atos indispensáveis à correta apreciação da demanda, muitos juristas 

afirmam ser necessária a cassação, pelo respectivo tribunal, da sentença que 

indeferiu a petição inicial. Nesse sentido, aduz a boa doutrina que, no julgamento da 

apelação interposta contra a decisão liminar de improcedência, deverá sempre o 

tribunal averiguar se o juiz de primeiro grau poderia, ou não, ter aplicado o art. 285-A 

ao caso específico. Constatando-se, assim, ter havido necessidade de produção de 

prova, que o magistrado indevidamente dispensou, deverá ser anulada a sentença 

de primeira instância.34 

Diante dessa possível insegurança na aplicação da improcedência liminar, 

muitos consideram ser insuficiente a simples anulação da sentença, aduzindo ser 

mais coerente e seguro afastar completamente a aplicação do novo art. 285-A. 

Conforme tal posicionamento, que será abordado no item apropriado, essas 

dificuldades na utilização do novel dispositivo geram a inadequada e desnecessária 

supressão de importantes atos processuais, permitindo que se extrapolem os limites 

do chamado devido processo legal, previsto constitucionalmente. A relação entre a 

lei 11.277/2006 e as demais garantias fundamentais processuais será tratada mais 

adiante, no item apropriado. 

                                                           
34 WAMBIER, Luiz Rodrigues et alii. Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Ci vil . 
v.2. São Paulo: RT, 2006, p. 69. 



 
 
 

 
 
 

3.2 Controversa relação entre o novo instituto e o sistema de 

súmulas vinculantes 

Observe-se o que dispõe o caput do novo art. 285-A, principalmente em sua 

parte final: 

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. 

Como se percebe, a redação literal do dispositivo permite que o juiz, 

deparando-se com uma questão unicamente de direito sobre a qual já tenha se 

pronunciado em casos anteriores, possa copiar diretamente as sentenças de 

improcedência que proferiu nesses processos repetitivos. Nota-se que não há 

qualquer exigência expressa de que a sentença a ser repetida esteja de acordo com 

entendimento já confirmado por órgão recursal superior, através de jurisprudência ou 

súmula que também declare a improcedência da matéria. 

Para um considerável setor doutrinário, reside aqui uma séria impropriedade 

da disciplina legal do novo instituto. Ocorre que, não exigindo o art. 285-A que as 

decisões reproduzidas tenham o respaldo de entendimentos já firmados pelos 

tribunais, permite-se que surja uma espécie de “jurisprudência do próprio juízo”, até 

mesmo contrária às orientações das cortes superiores. Conforme leciona Luiz 

Rodrigues Wambier, a redação literal do dispositivo constitui, assim, uma grave 

afronta ao sistema de súmulas vinculantes, cujas finalidades são benéficas e devem 

ser estimuladas: 

O sistema jurídico-processual mostra evidente preferência pelos 
entendimentos sumulados ou, até mesmo, adotados por jurisprudência 
dominante (v., p.ex., CF, art. 103-A, e CPC, art. 120, parágrafo único, art. 
518, § 1°., na redação da lei 11.276/2006, e art. 5 57). Naturalmente, busca-
se, com isso, a confluência dos entendimentos jurisprudenciais para um só, 
que seja considerado “ótimo”, isto é, o melhor, ou mais apropriado, dentre 
os vários modos de solucionar um mesmo problema jurídico.35  

                                                           
35 WAMBIER, Luiz Rodrigues et alii. op. cit., p. 66. 
 



 
 
 

 
 
 

Nesse sentido, qualquer inovação legal que modifique o processo e seus ritos 

deveria estar condizente com o moderno imperativo processual e constitucional de 

que a jurisprudência firmada pelos órgãos recursais deve sempre ser observada em 

quaisquer decisões proferidas nos diversos órgãos jurisdicionais. Assim, como já se 

observou na redação do art. 285-A, a aplicação do julgamento liminar de mérito 

estaria desrespeitando os fundamentos que constituem o tão incentivado regime de 

súmulas vinculantes. 

Mesmo diante de tais malefícios, há doutrinadores que não afastam a 

aplicação do novo instituto, entendendo que o problema está apenas na 

inconveniência de uma interpretação literal e isolada do dispositivo. Conforme esse 

posicionamento, todos os percalços estariam superados se fosse procedida uma 

interpretação sistemática do referido artigo, pela qual se pode harmonizar o seu 

conteúdo aos princípios jurídico-processuais relacionados à estabilização das 

decisões judiciais. É como preleciona Cássio Scarpinella Bueno: 

Proponho, contudo, em nome da leitura sistemática do processo civil a que 
insistentemente me refiro (...), uma interpretação do art. 285-A em que a 
sentença do juízo seja entendida simetricamente aos já referidos 
dispositivos de lei, isto é, como “súmula ou jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”, 
para empregar, aqui, o referencial amplo do caput do art. 557, na redação 
dada pela Lei n. 8.756/1998.36       

 Portanto, segundo esse entendimento, a solução mais adequada seria aceitar 

que improcedência liminar possa ser aplicada nos casos em que a repetitiva tese 

jurídica a ser rejeitada pelo juízo de primeiro grau já tenha sido repelida por súmula 

ou jurisprudência de órgãos superiores. Outra solução, que não fosse a mencionada, 

levaria a sentença a ser, inevitavelmente, objeto de apelação. Este seria, então, o 

único modo adaptar o inovador art. 285-A ao chamado “modelo constitucional do 

processo”. 

 No entanto, para outros processualistas, mesmo essa interpretação conforme 

os princípios do sistema de súmulas também é capaz de trazer sérios problemas, 
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principalmente quanto aos interesses do autor. De fato, se a sentença de 

improcedência estiver em conformidade com o entendimento sumulado do STF ou 

STJ (e alguns querem que sempre estejam), a apelação do requerente não poderá 

ser recebida, conforme determina o art. 518, § 1º do CPC (súmula impeditiva de 

recursos). Nesses casos, portanto, além de ter de suportar um contraditório 

mitigado, através da improcedência prima facie de seu pedido, a parte promovente 

também não poderá ver reformada a respectiva decisão judicial, já que esta não será 

sequer submetida à apreciação da corte recursal competente. Para Alexandre 

Freitas Câmara, tem-se aqui uma “irracional violação da garantia constitucional do 

acesso à justiça”, assim como de outros direitos fundamentais do litigante.37   

Nota-se que, mesmo cabendo agravo de instrumento da decisão que não 

admitiu a apelação (art. 522, caput, CPC), este novo recurso traria ainda mais 

complexidade e morosidade ao trâmite processual, o que vai de encontro aos ideais 

de celeridade pretendidos pela própria lei 11.277/2006.  

Em virtude de todo o exposto, pode-se constatar a dificuldade de o novo 

instituto harmonizar-se sistematicamente com a ordem jurídica processual, pelo 

menos no que se refere ao regime das súmulas e jurisprudências dominantes, o que 

ocasiona sempre algum tipo de inconveniência ou prejuízo, qualquer que seja a 

interpretação que se adote neste assunto. Tais entraves estão muito presentes nas 

modernas reformas processuais, que, ao invés de prestigiar a unidade sistemática 

do direito processual, optam por alterações pontuais e esparsas no texto legal, 

gerando graves incompatibilidades entre diversos dispositivos.  

Sobre o tema, leciona brilhantemente o professor Cândido Dinamarco que “as 

reformas não se pautam por preocupações concentradamente sistemáticas, o que 

gera risco de alojar no Código disposições mal costuradas entre si, sem a 

indispensável coordenação orgânica, funcional e mesmo conceitual”.38 Assim, 

adverte o mestre que, mesmo estando direcionadas à legítima missão de identificar 
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os pontos sensíveis de retardamento da produção da tutela jurisdicional, essas 

reformas pontuais podem ocasionar a transformação da ordem processual em uma 

verdadeira “colcha de retalhos”: 

A dispersão de importantíssimas normas processuais civis entre o Código 
de Processo Civil e outros diplomas (...), mais a falta de uma coerência 
interna daquele, se não chegam a sugerir a conveniência de elaboração de 
um novo Código, são males suficientemente graves, que devem ao menos 
provocar uma séria reflexão e empenho por uma nova e abrangente 
remodelação. (...) Agora, faz-se necessária uma revisão sistemática 
suficiente a devolver ao sistema brasileiro a indispensável coerência e 
consistência no trato dos institutos mediante absorção das conquistas da 
moderna ciência processual e dos frutos das experiências já vividas aqui e 
alhures.39 

 É nesse contexto que muitos preferem o afastamento do instituto da 

improcedência liminar, que, apesar de trazer consigo o legítimo ideal de 

racionalização do processo, possui, dentre outros aspectos, uma construção legal 

assistemática, capaz de gerar muitas dificuldades práticas e interpretativas. 

3.3 Sobrecarga dos órgãos recursais 

 Conforme já analisado em item anterior, os defensores da lei 11.277/2006 

acreditam que, através da rejeição liminar de inúmeros processos repetitivos, 

haveria um considerável ganho de agilidade e eficiência nos trabalhos de servidores 

e magistrados da primeira instância. Deixando de lado, por enquanto, questões de 

ordem jurídico-doutrinária, deve-se reconhecer que tais objetivos são realmente 

factíveis e louváveis, em virtude de estar o Poder Judiciário notoriamente 

sobrecarregado em suas tarefas. 

 Todavia, muitos processualistas entendem que, embora o novel dispositivo 

abrevie o trâmite de múltiplas ações, desobstruindo os juízos de primeiro grau, a sua 

aplicação pode ocasionar um excessivo aumento dos trabalhos nos tribunais, 

principalmente em virtude da multiplicidade de apelações que serão interpostas 

contra a sentença liminar de improcedência. É isso o que se reafirma na seguinte 

opinião doutrinária: 
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Segundo os mentores desse projeto, essa iniciativa tenderia a desafogar o 
juízo de primeiro grau, evitando o contraditório, que se daria através da 
citação (pasmem!), e a sobrecarga de trabalho, portanto. Ora, e o tribunal? 
Este certamente será sobrecarregado com apelações, e terá que cumprir, 
de certo modo, papel de juízo de primeiro grau, na hipótese de o réu 
oferecer suas contra-razões.40  

De fato, tendo em vista o direito que lhe confere o art. 285-A, § 1°, o autor que 

teve sua demanda julgada improcedente ab initio muito provavelmente apelará desta 

decisão, o que, por certo, implicará na remessa de uma grande quantidade de 

recursos (e seus respectivos autos) aos órgãos recursais. Diante dessas 

considerações, seria insustentável o argumento de que a nova lei 11.277/2006 é 

bem-vinda justamente porque torna mais ágil o Poder Judiciário, sendo que, na 

verdade, o que se afigura é uma transferência de trabalhos e responsabilidades de 

uma instância para outra.  

3.4 Análise do novo instituto à luz dos direitos fu ndamentais 

processuais e dos demais princípios jurídico-políti cos 

Estudados os primeiros pontos polêmicos a respeito da aplicação do novo art. 

285-A, passa-se agora à abordagem de aspectos ainda mais controversos e, 

certamente, mais relevantes, referentes à possibilidade de essa inovação legal ferir 

os princípios e garantias que fundamentam a ordem jurídica processual, 

principalmente em sua dimensão constitucional e democrática. Achou-se por bem, 

antes de iniciar uma análise específica de cada direito fundamental eventualmente 

prejudicado, expor algumas considerações doutrinárias acerca da relação entre as 

modernas reformas processuais e aqueles princípios processuais que devem estar 

sempre resguardados. 

Sendo assim, relembre-se que a moderna tendência metodológica do direito 

processual relaciona-se com a incessante busca do ideal de efetividade e do 

verdadeiro acesso à justiça, que pressupõem, como já foi visto, uma revalorização 

dos escopos da jurisdição. Para a consecução desses desideratos, tornou-se 

premente a redução dos diversos óbices que atravancam o sistema, como é o caso 
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daquelas formalidades desnecessárias, que tornam tardia e, conseqüentemente, 

injusta a tutela jurisdicional. Direcionados, então, à conquista da celeridade 

processual, surgiram os recentes movimentos reformistas, de que faz parte a lei 

11.277/2006. 

Contudo, em que pese ser extremamente necessário agilizar e racionalizar a 

atividade jurisdicional, como aqui já se abordou, muitos juristas fazem um importante 

alerta, reafirmando a necessidade de que tais reformas preservem certas exigências 

formais, que representam garantias de legalidade, segurança jurídica e 

imparcialidade. A defesa desses princípios, inerentes ao próprio Estado democrático, 

possibilita, para o poder jurisdicional, a realização de sua precípua missão: levar 

justiça ao caso concreto. Condicionando esse acesso à justiça à necessária 

preservação das garantias do processo, tem-se a opinião do eminente professor J. J. 

Canotilho: 

Ao demandante de uma protecção jurídica deve ser reconhecida a 
possibilidade, em tempo útil (“adequação temporal”, “justiça temporalmente 
adequada”), de obter uma sentença executória com força de caso julgado – 
“a justiça tardia equivale a uma denegação da justiça” (...). Note-se que a 
exigência de um processo sem dilações indevidas, ou seja, de uma 
protecção judicial em tempo adequado, não significa necessariamente 
“justiça acelerada”. A “aceleração” da protecção jurídica que se traduza em 
diminuição das garantias processuais e materiais (prazos de recurso, 
supressão de instâncias excessiva), pode conduzir a uma justiça pronta mas 
materialmente injusta.41  

Entende-se, assim, que o mencionado respeito às formas não condiz apenas 

com os imperativos jurídico-políticos de segurança e legalidade, mas também 

proporciona uma efetiva fruição de específicas garantias processuais, que a 

Constituição Federal de 1988 transformou em direitos fundamentais, dotados de 

aplicabilidade imediata. Como normas constitucionais, tais direitos validam e 

legitimam toda a ordem jurídica processual, do que se apreende que quaisquer 

inovações legislativas devem estar de acordo com essa verdadeira “tutela 

constitucional do processo”. Ressaltando a necessidade de observância e proteção 

das garantias fundamentais dos litigantes, ensina Cândido Dinamarco: 
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O que precisa ficar muito claro, como fator de segurança para as partes e 
como perene advertência ao juiz, é a substancial exigência de preservação 
das fundamentais garantias constitucionais do processo, expressas no 
contraditório, igualdade, inafastabilidade de controle jurisdicional e na 
cláusula due process of law. Cada ato do procedimento há de ser conforme 
a lei, não em razão de estar descrito na lei nem na medida do rigor das 
exigências legais, mas na medida da necessidade de cumprir certas 
funções do processo e porque existem as funções a cumprir.42  

 Em vista do exposto, percebe-se a grande importância de uma análise crítica 

da lei 11.277/2006, devendo-se averiguar se, ao propor uma redução do formalismo 

e da morosidade do processo, o novo diploma estaria ou não extrapolando em seus 

fins e acabando por aniquilar as exigências formais necessárias à fruição dos 

direitos fundamentais processuais. 

Diante dessa polêmica atinente à proteção das garantias processuais, 

surgiram muitas reações doutrinárias contrárias e a favor da aplicação do novo 

instituto no ordenamento jurídico. Como resultado, insurgiu-se contra a lei 

11.277/2006 o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que ajuizou 

uma ação direta de inconstitucionalidade no dia 29 de março de 2006, antes mesmo 

do término da vacatio legis do referido diploma. Pretendendo a suspensão liminar do 

dispositivo legal, Marcelo Mello Martins, subscritor da ADI n° 3695/DF, requer que o 

mesmo seja declarado inconstitucional por representar grave lesão a uma série de 

princípios processuais garantidos pela Carta Magna. 

Por outro lado, o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), 

representado por sua presidente Ada Pellegrini Grinover, em petição subscrita por 

Cássio Scarpinella Bueno, interveio no processo em 24 de abril de 2006, na 

qualidade de amicus curiae.  Pretendendo, assim, enriquecer o debate judicial, a 

associação civil mostrou-se favorável à constitucionalidade da lei 11.277/2006, 

rebatendo o argumento da OAB de que o novo instituto vai de encontro aos ditames 

processuais constitucionais. 

Após a defesa do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral 

da República pela improcedência do pedido, os autos da ADI foram conclusos ao 
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Relator Ministro Cezar Peluso no dia 27 de julho de 2006, estando sem julgamento 

até a presente data. A pendência de uma decisão definitiva torna ainda mais 

instigante a discussão acerca do tema, possibilitando uma análise essencialmente 

jurídico-científica do novel instituto e de sua relação com as garantias processuais 

resguardadas pela Lei Maior. 

3.4.1 A inafastabilidade do controle jurisdicional e o direito de ação 

 Um dos pontos mais polêmicos da aplicação da improcedência prima facie diz 

respeito à observância do direito de ação, cuja principal garantia reside no princípio 

constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. De fato, qualquer conceito  

ou instituto que diga respeito ao sistema processual deve coadunar-se com tal 

garantia, responsável por ajustar o poder jurisdicional aos parâmetros do próprio 

Estado democrático de direito. Estabelece, assim, a Constituição Federal de 1988 o 

seguinte preceito fundamental: “A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário 

lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV, CF).  

 Como já se abordou no início desse estudo, o dispositivo não representa 

apenas uma literal vedação à edição de normas que prejudiquem o acesso à justiça, 

mas também se refere à necessidade de uma prestação jurisdicional que seja 

adequada à consecução dos reais fins do processo, como a justa pacificação dos 

conflitos. Em melhores palavras, o direito de ação não deve ser entendido como 

mera garantia de ingresso em juízo, mas sim como direito aos meios adequados e 

efetivos que possam conduzir o processo à produção de resultados verdadeiramente 

justos. Destaca-se, assim, a lição de Alexandre Freitas Câmara, baseado em famoso 

entendimento de Luiz Guilherme Marinoni, já abordado neste trabalho: 

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, pois, tem como 
corolário o direito, por ele assegurado, à tutela jurisdicional adequada, 
devendo ser considerada inconstitucional qualquer norma que impeça o 
Judiciário de tutelar de forma efetiva os direitos lesados ou ameaçados que 
a ele são levados em busca de proteção.43 
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Para que a tutela seja, pois, adequada, é fundamental que seja dado ao 

litigante  o direito pleno de influir no convencimento do magistrado, reflexo imediato 

do direito de ação. É justamente nesse ponto que reside a discussão a respeito da 

constitucionalidade do novo art. 285-A, que, ao prever o término do processo antes 

mesmo da citação do réu, provoca dúvidas quanto à observância do direito das 

partes de participarem efetivamente da lide e de contribuírem para a formação da 

solução jurisdicional. 

Argumentam os defensores do novel instituto que não há que se pensar em 

agressão ao direito de ação do autor, já que este, embora tenha seu pedido 

indeferido antes mesmo da citação do requerido, tem a faculdade de recorrer da 

sentença liminar de improcedência, conforme prevê o próprio dispositivo legal (art. 

285-A, § 1°, CPC). Esta apelação representaria, por tanto, uma oportunidade de o 

requerente reafirmar sua tese perante o órgão recursal, participando, assim, do 

convencimento do Estado-Juiz. Dessa forma, “(...) para evitar violação ao direito de 

influir, confere-se ao autor o direito de interpor recurso de apelação, mostrando as 

dessemelhanças entre a sua situação e a que foi definida na sentença que julgou o 

caso tomado como idêntico”.44 

É nesse mesmo sentido que se manifesta o Instituto Brasileiro de Direito 

Processual (IBDP), em sua já mencionada intervenção na ADI ajuizada pelo 

Conselho Federal da OAB. Entendendo que a apelação e a possibilidade de 

retratação do magistrado preservam o direito de ação, seguem os termos da 

respectiva petição: 

(...) é errado sustentar que o art. 285-A impede a “instauração regular do 
processo”. Ele não impede. Muito pelo contrário, a regra é expressa em seu 
§ 1°, ao admitir ao autor, em caso de proferimento de uma sentença de 
rejeição liminar da petição inicial, a interposição de recurso de apelação que 
terá seguimento regular, viabilizando-se, até mesmo (...) a retratação do 
juízo prolator da sentença.45 
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 Do outro lado, há os que reafirmam a lesão que o novo mecanismo 

processual traria ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e, 

conseqüentemente, ao verdadeiro direito de ação. Aproveitando a referência feita à 

ação direta de inconstitucionalidade, destaca-se o entendimento da OAB, em cuja 

petição está disposto que o direito de ação apenas é conquistado quando da 

verdadeira angularização processual ainda na primeira instância, o que não seria 

possível com a aplicação do julgamento liminar de improcedência: 

O direito de ação é, pela norma fustigada, limitado, restringido, ante a 
eliminação que se faz do procedimento normal pela pronta prolação da 
sentença emprestada. O direito de ação é direito de provocar o surgimento 
da relação processual triangular (autor-juiz-réu). Afastada tal possibilidade 
no âmbito de primeiro grau, exsurge sua evidente restrição.46 

  Nessa mesma toada, deve-se relembrar questão aqui já discutida, referente à 

aplicação da súmula impeditiva de recursos (art. 518, § 1°, CPC). Com a incidência 

desse mecanismo, proferida sentença liminar de improcedência que esteja de 

acordo com entendimento sumulado do STF ou STJ, uma eventual apelação da 

parte autora não poderá sequer ser recebida. Como já foi exposto em item anterior, 

importante segmento doutrinário considera que aqui reside uma séria agressão ao 

direito de ação, que, em última análise, concretiza o famigerado ideal de acesso à 

justiça.  

Dessa forma, muitos consideram inconsistente que o argumento de que o 

direito de ação estaria efetivamente garantido com a aplicação do art. 285-A, que 

prevê a apelação da improcedência liminar. Ocorre que, como foi dito, embora 

interposto o recurso, este muitas vezes nem sequer será admitido, gerando enormes 

prejuízos à parte requerente. Além do mais, relembre-se que, mesmo que haja 

agravo de instrumento da decisão que não receber a apelação (art. 522, caput, 

CPC), estar-se-ia gerando, na verdade, mais um óbice à pretendida celeridade da 

ação principal. 
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3.4.2 Princípio da ampla defesa e do contraditório 

Os debates acerca da constitucionalidade da lei 11.277/2006 surgiram ainda 

durante o trâmite do respectivo projeto de lei (PL 4.728/2004), ao qual se manifestou 

contrário o deputado Darci Coelho na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania. Apresentando voto em separado, o parlamentar alegou que o novo art. 

285-A consiste em “inconstitucionalidade e injuricidade“ ao ferir, dentre outras 

garantias, o princípio da ampla defesa, “isto porque se facultaria ao juiz dispensar a 

citação da parte contrária e, como se deve saber, tal ato constitui, na sistemática 

adotada pelo nosso direito processual, requisito essencial e indispensável para a 

regular defesa do réu”.47 

 De fato, a citação constitui no legítimo e imprescindível ato que possibilita o 

ingresso do requerido na relação jurídica processual, para que este, de posse de 

todos os meios conferidos pela ordem jurídica, defenda-se das alegações trazidas 

pelo autor. Assim, qualquer inovação legal que restrinja a possibilidade de o réu 

participar de litígio e influir no convencimento do juiz, para dele obter uma eventual 

tutela favorável, representa uma grave ofensa à ampla defesa, direito fundamental 

do litigante, constitucionalmente tutelado. 

No entanto, constata-se que, no caso da 11.277/2006, a grande maioria da 

doutrina não vislumbra qualquer lesão ao referido princípio. Mesmo aqueles que 

apontam outros vícios de inconstitucionalidade no novo instituto, opinando pelo seu 

afastamento, reconhecem que a improcedência liminar beneficia justamente o réu, 

que assim não precisa ingressar em juízo, constituir advogado e gastar tempo, 

energia e dinheiro para ver indeferido pleito autoral. Dessa forma, não haveria que 

se falar em prejuízo ao requerido, que nem sequer precisou defender-se para obter 

uma tutela jurisdicional efetivamente favorável: 

De resto, é difícil entender, como ele [o art. 285-A] poderia violar qualquer 
princípio constitucional regente da atividade processual do réu na exata 
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medida em que sua aplicação significa, a olhos vistos, a criação de uma 
situação de vantagem inquestionável para ele. Se a ação é julgada 
liminarmente improcedente, esta decisão é favorável ao réu. Caso não haja 
recurso desta decisão, aquela mesma questão em face do mesmo réu já 
não lhe pode ser oposta em virtude da formação da coisa julgada material 
(mesmo que só para o autor).48 

 Já em torno da possibilidade de agressão ao princípio do contraditório, existe 

uma controvérsia doutrinária bem maior, sendo igualmente razoáveis os argumentos 

dos defensores e opositores do julgamento liminar de improcedência.  

Assim como o direito à ampla defesa, o princípio está consagrado 

constitucionalmente no art. 5°, inciso LV da Carta Magna, representando um penhor 

de igualdade e legitimidade no exercício da atividade jurisdicional. Com a 

propriedade de sempre, Cândido Dinamarco conceitua o referido princípio, expondo 

sua importância para o processo e para o Estado democrático de direito: 

O contraditório é, resumidamente, a garantia de participação, que nem se 
restringe ao processo jurisdicional só, mas constitui inerência do próprio 
regime democrático. A participação é que legitima todo processo político e o 
exercício do poder. (...) a dialética do processo, que é fonte de luz sobre a 
verdade procurada, expressa-se na cooperação mais intensa entre o juiz e 
os contendores, seja para a descoberta da verdade dos fatos que não são 
do conhecimento do primeiro, seja para o bom entendimento da causa e 
dos seus fatos, seja para a correta compreensão das normas de direito e do 
apropriado enquadramento dos fatos nas categorias jurídicas adequadas.49    
  

 Decorrendo do princípio da isonomia, garantido expressamente no caput do 

art. 5° da Constituição, o contraditório manifesta- se não apenas através da ciência 

recíproca dos atos praticados pelas partes, mas também, e principalmente, através 

da igual e efetiva participação destas no processo, de modo a influírem em todos os 

aspectos que interessam à produção da tutela jurisdicional. É exatamente nesse 

ponto em que se situa importante discussão doutrinária concernente à 

constitucionalidade da improcedência liminar. 

                                                           
48 Citado por BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil . 
v.2. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 197.   
  
49 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo , 6ª ed., São Paulo: Malheiros 
Editores, 1998, p.285. 



 
 
 

 
 
 

Para aqueles que defendem a aplicação do novo art.285-A, sua incidência 

não ocasionaria qualquer ofensa ao contraditório, estando resguardadas a 

informação e a participação das partes, em pleno diálogo com o magistrado. Quanto 

ao réu, aduzem não haver qualquer prejuízo, já que este seria, como foi visto, o 

maior beneficiado com o proferimento liminar de uma sentença de improcedência. 

Além disso, estaria garantida sua posterior participação no litígio através da citação, 

seja para responder a eventual apelação, seja para contestar a própria petição 

inicial, após o magistrado retratar-se de sua sentença de improcedência. 

Mesmo em relação ao promovente, a doutrina favorável à lei 11.277/2006 

entende que o contraditório estaria sim preservado, principalmente porque ao autor 

é dado o direito de, apelando da sentença liminar de improcedência, influir sobre o 

convencimento do juízo singular para que este se retrate de sua decisão. É o que 

entende Fredie Didier Jr., ao afirmar que “como a apelação do autor permite juízo de 

retratação, garante-se, assim, o contraditório em favor do autor, que poderá, com 

suas alegações, convencer o magistrado do equívoco de sua decisão (art. 285-A, § 

1°, CPC)”. 50    

Mesmo nas hipóteses em que o juiz não se retrata, parte da doutrina lembra 

que o requerente poderá ver discutidas suas alegações na segunda instância, 

através da apelação, ou mesmo nos tribunais superiores, através dos recursos 

cabíveis. Em vista do exposto, argumenta-se que haveria sim a garantia do 

contraditório, que, no caso em tela, estaria apenas diferido ou postergado, jamais 

suprimido. Nesse sentido, manifestou-se o Instituto Brasileiro de Direito Processual 

na mencionada ação direta de inconstitucionalidade: 

Assim sendo, não há como deixar de verificar que o art. 285-A permite que 
o autor exerça amplamente o contraditório no exato sentido que a ele dá a 
petição inicial. O que o novo dispositivo fez (...) é postergar o 
estabelecimento do contraditório diante de sua própria razão de ser. (...) E 
sobre este ponto, vale a pena frisar, o que se lê do § 1° do art. 285-A: o 
próprio juiz, analisando a apelação do autor, poderá convencer-se 
suficientemente do desacerto de sua sentença, retratando-se de sua 

                                                           
50 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil . v.1. 7ª ed., Salvador: Podivm, 2006, p. 
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decisão, determinando-se a citação do réu e o prosseguimento do 
processo.51  

Todavia, não é o que entendem outros juristas, que vêem na aplicação do 

novo dispositivo uma perigosa supressão das oportunidades que o autor possui de 

dialogar com o magistrado e de participar plenamente da produção da tutela 

jurisdicional. É o que consta da petição inicial da referida ADI n° 3.695, na qual o 

subscritor cita parecer do jurista Paulo Medina: 

O contraditório, como acentua José Lebre de Freitas, implica, 
fundamentalmente uma “garantia de participação efetiva das partes no 
desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de, em plena 
igualdade, influírem em todos os elementos (fatos, provas, questões) que se 
encontrem em ligação com o objeto da causa e que em qualquer fase do 
processo apareçam como potencialmente relevantes.52  

 Além disso, insiste mais uma vez a doutrina contrária à improcedência liminar 

no argumento de que apelação nem sempre representará uma oportunidade de 

melhor participação do autor na lide, já que, se a sentença estiver alinhada a 

entendimento do STF ou STJ, o referido recurso nem sequer será recebido (art. 518, 

§ 1°, CPC). Portanto, como a própria ordem processu al negará a remessa da 

questão aos órgãos recursais, não haveria aqui o simples adiamento do 

contraditório. Este, na verdade, nem sequer existiria. 

3.4.3 Duplo grau de jurisdição 

É certo que não garante expressamente a Constituição Federal de 1988 o 

princípio do duplo grau de jurisdição. Assim sendo, alguns doutrinadores chegam a 

afirmar que as “vantagens que costumam ser apontadas não permitem a conclusão 

de que o duplo grau é princípio fundamental de justiça, e que assim deve aparecer 

em face de toda e qualquer situação conflitiva concreta”.53 Além disso, afirmam que 

                                                           
51 Citado por BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil . 
v.2. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 196.   
 
52 Citado por BUENO, Cássio Scarpinella. op. cit., p. 196.   
53 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento . 5ª ed. rev. at. amp. São 
Paulo: RT, 2006, pp. 506-507. 



 
 
 

 
 
 

a sua “sacralização retira do Poder Judiciário a oportunidade de responder mais 

pronta e efetivamente aos reclamos do cidadão”.54 

No entanto, embora reconheça os males que podem advir de uma irracional 

aplicação do princípio, a doutrina majoritária mostra-se amplamente favorável ao 

duplo grau de jurisdição, gerador de visíveis benefícios: 

Não-obstante, é mais conveniente dar ao vencido uma oportunidade para o 
reexame da sentença com a qual não se conformou. Os tribunais de 
segundo grau, formados em geral por juízes mais experientes e 
constituindo-se em órgãos colegiados, oferecem maior segurança; e está 
psicologicamente demonstrado que o juiz de primeiro grau se cerca de 
maiores cuidados no julgamento quando sabe que sua decisão poderá ser 
revista pelos tribunais da jurisdição superior.55 

Em que pese não vir expresso no texto constitucional, entende-se que o 

princípio estaria consagrado no momento em que a Carta Magna atribui 

competência recursal a diversos órgãos jurisdicionais, fazendo referência expressa a 

existência de juízos de segunda instância: os tribunais. Dessa forma, mesmo não 

garantindo a Lei Maior que o duplo grau deva sempre ser observado, este aflora 

diretamente do modelo processual constitucional,  mostrando-se inerente uma 

ordem processual democrática: 

Sem que haja uma autêntica garantia do duplo grau de jurisdição, poder-se-
ia pensar na compatibilidade constitucional de disposições legais que o 
excluíssem, criando bolsões de irrecorribilidade. Casos assim extremos 
transgrediriam o essencial fundamento político do duplo grau, que em si 
mesmo é projeção de um dos pilares do regime democrático, abrindo 
caminho para o arbítrio do juiz não sujeito a controle algum (Const., art. 5°, 
§ 2°). Além disso, uma disposição dessa ordem seria  incompatível com os 
padrões do devido processo legal – esse, sim, garantido 
constitucionalmente.56  

Portanto, consistindo o referido princípio em um eficiente mecanismo de 

controle jurídico-político do Poder Judiciário, estando intimamente relacionado às 

garantias de um devido processo legal, sua inobservância pode sim gerar a 

                                                           
54 MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 509. 
 
55 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Teoria Geral do Processo . 19ª ed., São Paulo: Malheiros 
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declaração de inconstitucionalidade de uma lei, como aquela da qual se trata neste 

trabalho.  

No caso da lei 11.277/2006, a preocupação atinente ao cumprimento do duplo 

juízo de mérito não se refere a restrições de acesso à segunda instância, mas sim 

ao trâmite processual no primeiro grau, que, segundo alguns, estaria indevidamente 

suprimido com o julgamento liminar de demandas repetitivas.  

Diante da polêmica que surgiu por ocasião do advento do novo art. 285-A, 

apressaram-se os defensores do instituto em afirmar não existir qualquer ofensa ao 

princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, a simples apreciação da 

petição inicial e a possibilidade de retratação da improcedência liminar garantiriam 

ao autor as oportunidades necessárias para que este tenha sua demanda 

devidamente apreciada no juízo singular. Também a segunda instância estaria 

plenamente garantida, incluindo agora participação do réu, por disposição expressa 

do art. 285-A, §§ 1° e 2°.  Argumenta-se, ainda, qu e o eventual abreviamento do 

trâmite em primeiro grau não traz qualquer prejuízo ao requerido, já que o mesmo, 

sem precisar ingressar na lide, pode obter justamente o que pretende: o 

indeferimento do pleito autoral. 

Por outro lado, entre os que se mostram contrários à constitucionalidade da 

nova lei, é comum o entendimento de que, embora o dispositivo preveja a apelação 

em face do julgamento liminar de mérito, o princípio do duplo grau de jurisdição 

restaria prejudicado em virtude de uma indevida supressão do primeiro grau. Dessa 

forma, proferida a improcedência liminar, o simples ingresso do autor em juízo não 

garantirá o seu direito a uma instância plena, com todas as oportunidades de 

demandar, replicar e provar que a ordem processual originalmente permite.  

Alertando, pois, sobre a impropriedade de um trâmite processual que não 

privilegia o direito do autor de participar do convencimento do juiz de primeiro grau, 

destaca-se a seguinte opinião de um parlamentar: “Sua adoção feriria gravemente o 

                                                                                                                                                                                     
56 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil . v.1, 4ª ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, p. 241 



 
 
 

 
 
 

princípio geral de direito processual da garantia do duplo grau de jurisdição, na 

medida em que se autoriza o juiz a proferir sentença apenas reproduzindo o teor de 

outra anteriormente prolatada no juízo”.57 

Portanto, há quem entenda que, não estando plenamente garantido o duplo 

juízo de mérito na aplicação da improcedência prima facie, o dispositivo legal que a 

instituiu deveria ter sua inconstitucionalidade declarada o quanto antes. Tudo 

porque, como se viu, o referido princípio é reflexo da garantia constitucional do 

devido processo legal, devendo ser, como este, incondicionalmente respeitado. 

3.4.4 Princípio da isonomia e da segurança jurídica 

Outro relevante aspecto a ser explorado no trato da nova lei 11.277/2006 diz 

respeito à observância dos princípios da isonomia e da segurança jurídica, que, 

constituindo relevantes fundamentos políticos do direito, interferem diretamente no 

sistema processual, devendo permear todos os seus institutos. Dado à grande 

importância de tais princípios para a própria ordem democrática, os mesmos estão 

inclusos no rol dos principais direitos fundamentais de todo cidadão, conforme 

disposição do art. 5º, caput da Carta Magna de 1988, in verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) 

 No contexto processual, entende-se que o imperativo de isonomia não está 

direcionado apenas ao Estado-Juiz, que deve sempre manifestar um tratamento 

igualitário das partes litigantes, atribuindo-lhes iguais oportunidades de efetiva 

participação na dialética do litígio. Acima de tudo, muitos afirmam que o princípio da 

igualdade deve orientar também a própria produção legislativa. Assim, são 

inconstitucionais os dispositivos processuais que, diante dos cidadãos de mesma 

                                                           
57 Voto em separado do deputado Darci Coelho ao PL 4.728/2004 na Comissão de Constituição e 
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jun 2007.  
 



 
 
 

 
 
 

posição jurídica, impõem-lhes diferentes modos de participação em juízo, 

privilegiando alguns e impossibilitando, para outros, o pleno acesso à justiça.  

 É justamente nesse ponto que divergem os processualistas quanto à 

possibilidade de o novo instituto do julgamento liminar de mérito estar ferindo a 

isonomia processual. Parte da doutrina afirma que, na verdade, a nova lei estaria 

prestigiando o referido princípio, já que os casos idênticos mereceriam a mesma 

solução jurídica. Entende-se, assim, que o magistrado, ao apreciar uma “questão 

unicamente de direito”, já discutida pelo mesmo juízo em outras demandas, deve 

oferecer o mesmo tratamento dado nos casos anteriores, manifestando-se pela 

improcedência do pedido. Salienta-se, mais uma vez, nesse diapasão, o 

entendimento do Instituto Brasileiro de Direito Processual, inserido nos autos da ADI 

ajuizada contra a lei 11.277/2006: 

É difícil, com as vênias de estilo, verificar em que medida o art. 285-A 
conspiraria contra o princípio da isonomia. Pelo contrário, ele é regra salutar 
que garante que, diante do mesmo fato, deve ser prolatado, na brevidade 
do possível, o mesmo resultado jurídico, dispensando aos litigantes – e, em 
especial, aos variados autores -, desta maneira, escorreito tratamento 
isonômico.58        

Não é o que entendem, todavia, importantes vozes doutrinárias. Embora 

reconheçam que fatos iguais merecem o mesmo tratamento, muitos observam que, 

nos moldes em que este princípio é aplicado pelo novo art. 285-A, estar-se-ia 

provocando séria injustiça para inúmeros litigantes. Isso porque a norma possibilita 

que processos idênticos, mas distribuídos em juízos diferentes, tenham distintos 

tratamentos. Assim, a depender do juízo em que sejam distribuídas, uma ação será 

abreviada e a outra, idêntica, terá um trâmite normal, conforme o respectivo 

magistrado já tenha ou não proferido sentença de improcedência em casos 

anteriores. Faz coro a esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara: 

(...) o fato de haver a possibilidade de se ter juízos em que atuam 
magistrados com entendimentos diferentes acerca da mesma matéria fará 
com que para alguns essa regra seja aplicada e para outros não, ainda que 
estejam em situações jurídicas substancialmente iguais. Não vemos 

                                                           
58 Citado por BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil . 
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qualquer razão para que pessoas iguais sejam submetidas a processos 
diferentes.    

Percebe-se, assim, que, enquanto alguns indivíduos teriam o direito a uma 

primeira instância completa, com todos os atos e fatos que garantam sua plena 

participação na produção da tutela jurisdicional, outros indivíduos, requerendo a 

mesmíssima tutela, veriam suas demandas extintas ab initio, sem que pudessem 

influir de forma efetiva no convencimento do juiz. Isso representaria, segundo muitos 

juristas,  uma inconstitucional restrição ao princípio da isonomia, devendo ensejar a 

expulsão da lei 11.277/2006 do ordenamento jurídico.        

Já em relação ao princípio da segurança jurídica, menor não é a polêmica que 

envolve a aplicação do julgamento liminar de mérito. No âmbito do direito 

processual, tal princípio relaciona-se com a necessidade de as partes conhecerem 

previamente as regras que incidirão sobre o seu litígio, principalmente aquelas que 

se traduzem em relevantes garantias formais. É com base nesse entendimento que 

muitos criticam o novo instituto processual, que constituiria importante fator de 

insegurança, principalmente para a parte promovente. 

Nesse sentido, afirma-se que o ponto sensível da lei 11.277/2006 estaria no 

mesmo problema citado na análise do princípio da isonomia: a possibilidade de 

processos idênticos serem abreviados ou tramitarem de forma completa, conforme o 

juízo em que venham a ser distribuídos. Além de vislumbrarem nesse fato uma 

injustificada desigualdade no tratamento dos jurisdicionados, como já se referiu, 

muitos doutrinadores acreditam também haver séria lesão à segurança jurídica dos 

mesmos, posto que estes não saberiam se suas demandas seriam ou não 

indeferidas liminarmente por força da aplicação do art. 285-A. Isso ocorreria, 

principalmente, por não haver a necessária publicidade do entendimento de cada 

magistrado a respeito de determinada tese jurídica repetitiva. Esse é justamente um 

dos argumentos de que se vale o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil para pleitear a declaração de inconstitucionalidade do novel dispositivo. 

Contrária ao posicionamento da OAB, destaca-se a opinião do Instituo 

Brasileiro de Direito Processual, ao ressaltar que é inerente ao novo instituto o fato 



 
 
 

 
 
 

de as soluções para o mesmo caso idêntico variarem conforme a situação de cada 

juízo: 

Não há razão para supor, destarte, qualquer violação ao princípio da 
segurança jurídica. A previsibilidade do comportamento a ser adotado pelo 
magistrado em cada caso concreto – aplicando-se, ou não, o art. 285-A – 
quando se vê diante de “casos repetitivos” reside na própria razão de ser da 
lei e na ocorrência de sua hipótese de incidência, a ocorrência de “casos 
idênticos” em cada foro, em cada juízo com maior ou menor freqüência.59 
  

Portanto, a doutrina favorável à aplicação do inovador diploma processual 

sustenta não haver qualquer afronta à segurança dos litigantes, especialmente do 

autor. Argumenta-se, principalmente, que, através da inafastável motivação das 

sentenças a serem proferidas, o magistrado estaria legitimando o seu entendimento 

em relação à incidência do art. 285-A, justificando a legalidade e a conveniência de 

eventual abreviamento do processo.  

3.4.5 Devido processo legal 

Por tudo o que foi exposto, não se poderia deixar de analisar a mais 

importante polêmica em torno da lei 11.277/2006, qual seja, a eventual afronta ao 

devido processo legal, princípio constitucional para o qual convergem todos os 

direitos e garantias aqui referidos. Este constitui, assim, o fundamento de todo o 

modelo constitucional de processo, sintetizando o conjunto de princípios 

consagrados pela ordem jurídica processual e, em última análise, pelo próprio 

Estado democrático. É este “princípio-síntese” que a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu como direito fundamental do cidadão, através do art. 5°, inciso LIV: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
(...) 
 
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 
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Embora não interesse aos fins deste trabalho uma abordagem aprofundada 

do referido preceito fundamental, mostra-se necessária uma breve análise de sua 

importância, expressa na opinião dos mais respeitáveis juristas. Tem-se, assim, 

preciosa lição do professor Cândido Dinamarco, que ressalta os reflexos positivos da 

observância do chamado due process of law: Este corresponderia, então, ao sistema 

constitucional e legal de disciplina e limitações do exercício do poder, através de um 

conjunto de regras que orientam o exercício da jurisdição, asseguram a efetividade 

dos resultados, permitem uma plena participação dos interessados e, por fim, 

determinam e limitam a atuação dos juízes.60 Nota-se, aqui, o caráter nitidamente 

político do mencionado princípio, que representa, simultaneamente, um penhor de 

legalidade, legitimidade e eficiência, adequando o poder jurisdicional às diretrizes da 

ordem democrática. 

Um dos principais aspectos do devido processo legal é, assim, a busca por 

resultados efetivos, ou seja, a necessidade de adequar os procedimentos à 

produção de uma tutela verdadeiramente justa. Como já se mencionou diversas 

vezes, a justiça das decisões pressupõe a tempestividade dos resultados, o que, 

indubitavelmente, requer a agilidade do próprio trâmite processual. Portanto, muito 

se defende que a celeridade do processo, defendida pelas recentes inovações 

legislativas, como a lei 11.277/2006, não agride o due processe of law, e sim o 

exalta, já que o próprio modelo constitucional de processo prevê como garantias 

fundamentais a “duração razoável do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. É com base nesses argumentos que se manifestam 

os defensores do julgamento liminar de improcedência, como o IBDP, em sua 

intervenção na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o novel instituto: 

”O art. 285-A converge à realização concreta de um processo civil mais 
justo, mais rápido, mais eficiente, mais racional, e realiza adequadamente 
os diversos princípios constitucionais do direito processual civil, inclusive 
aqueles tidos como violados na petição inicial”.61 

Portanto, não vislumbrando qualquer ofensa aos princípios fundamentais 

constitucionalmente garantidos, como o contraditório, ampla defesa, inafastabilidade 
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do controle jurisdicional, dentre outros, parte da doutrina considera que, 

conseqüentemente, a aplicação do novo dispositivo processual não apenas 

resguarda, mas também reforça os ditames do devido processo legal. 

Todavia, não é o que entendem outros juristas. Afirmam estes que não há 

como se garantir a observância do princípio maior do direito processual se a 

aplicação da improcedência prima facie vai de encontro, conforme aduzem, a todos 

os principais direitos fundamentais processuais aqui já elencados, prejudicando 

sobremaneira as mais relevantes garantias conferidas aos jurisdicionados. É nesse 

sentido que a OAB se manifestou contrária à constitucionalidade do novo diploma 

legal, fazendo constar na petição inicial da ADI n° 3.695/DF o seguinte argumento: 

O devido processo legal requer a conjugação dos princípios constitucionais 
do contraditório, da publicidade e da motivação (...). Ora, não corresponde a 
esse modelo o processo que dá ao autor a sensação de haver empreendido 
vôo cego, quando ajuíza uma ação deduzindo pretensão que o Juízo já 
estaria deliberado a repetir, com apoio em decisão anterior que a parte 
ignorava ou a que não pôde ter acesso. (...) negou-se-lhe, ademais, 
qualquer possibilidade de participação no sentido de poder influir sobre a 
sentença e a motivação dessa não refletiu de nenhum modo as alegações 
expostas na petição inicial.62  

Afirma-se, ainda, que, ao aplicar-se uma improcedência ab initio litis, como a 

estabelecida pelo art. 285-A, não se estaria resguardando ao autor o direito de obter 

uma cognição plena e exauriente de sua demanda, já que teria seu pleito indefiro 

antes mesmo da citação do réu. Dessa forma, as partes estariam diante de um 

processo que não se coaduna com os ditames da Constituição Federal, que impõe a 

observância de uma série de princípios, considerados garantias fundamentais: 

O legislador parece não ter levado em conta a advertência de Kazuo 
Watanabe, que, em obra clássica ensina que o direito à cognição adequada 
à natureza da controvérsia faz parte, ao lado dos princípios do contraditório, 
da economia processual, da publicidade e de outros corolários, do conceito 
de “devido processo legal”, assegurado pelo art. 5°, LIV da Constituição 

                                                                                                                                                                                     
61  Citado por BUENO, Cássio Scarpinella. Op. cit., p. 203.  
62 Citado em BUENO, Cássio Scarpinella. op. cit., p. 201-202.   
 



 
 
 

 
 
 

Federal. “Devido Processo legal” é, em síntese, processo com procedimento 
adequado à realização plena de todos esses valores e princípios.63 

Em suma, a doutrina costuma ressaltar a própria essência da cláusula due 

process of law, que, dentre outros elementos já referidos, impõe a necessidade de 

plena participação dos litigantes no processo, como fator de legitimação e eficiência 

do poder jurisdicional. Sendo assim, a perigosa redução das formas processuais, 

principalmente daquelas que possibilitam às partes influírem de forma efetiva no 

convencimento do magistrado, não estaria alinhando, como querem alguns, o 

processo aos moldes constitucionais. Na verdade, esse irracional combate às 

exigências formais acaba sim por afastar o sistema processual das diretrizes 

democráticas que devem permeá-lo.  

Portanto, o principal argumento contrário à aplicação da improcedência 

liminar reside no entendimento de que a mesma constitui mais uma forma 

inadequada de acelerar a tutela jurisdicional, através da supressão das garantias 

formais que representam segurança, legalidade e legitimidade. Assim, muitos 

juristas se valem do consagrado entendimento de que a redução das formas jamais 

pode significar sacrifício do devido processo legal: 

A partir do momento em que se reconhece a existência de um direito 
fundamental ao processo, está-se reconhecendo, implicitamente, o direito 
de que a solução do conflito deve cumprir, necessariamente, uma série de 
atos obrigatórios, que compõem o conteúdo mínimo do devido processo 
legal. A exigência do contraditório, o direito à produção de provas e 
recursos, certamente atravancam a celeridade, mas são garantias que não 
podem ser desconsideradas ou minimizadas. É preciso fazer o alerta, para 
evitar discursos autoritários, que pregam a celeridade como valor 
insuperável. Os processos da Inquisição poderiam ser rápidos. Não parece, 
porém, que se sente saudade deles.64 

 

 

                                                           
63 PISSURNO, Marco Antônio Ribas. Primeiras impressões sobre o novo artigo 285-A do CPC 
(Leis 11.277/06) . Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8128> Acesso em: 20 
mai. 2007. 
 

64 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil . v.1. 7ª ed., Salvador: Podivm, 2006, p. 41. 



 
 
 

 
 
 

3.5 Soluções apresentadas pela doutrina 

 Após a análise da relação entre a lei 11.277/2006 e todos os referidos 

princípios processuais, percebe-se que a polêmica aplicação do novel dispositivo 

legal não está resumida a algumas questões de ordem prática, mas também, e 

principalmente, relaciona-se com relevantes valores que informam o sistema 

processual e mesmo o Estado democrático de direito. Portanto, a matéria torna-se 

bastante delicada à medida que se constata a diversidade de interpretações que 

incidem em cada simples elemento do novo instituto. Em razão dessa grande 

controvérsia, várias são as soluções apresentadas pelos processualistas para o 

problema da aplicabilidade ou mesmo constitucionalidade do julgamento liminar de 

mérito. 

 Como já foi visto, percebe-se, inicialmente, que há muitas opiniões favoráveis 

à incondicional utilização do novo instituto, que, conforme se aduz, não ocasionaria 

nenhuma ofensa aos princípios processuais, além de estar plenamente adequado 

aos modernos anseios de efetividade e celeridade processual. Todavia, entre os 

próprios defensores da improcedência prima facie, muitos reconhecem ser 

necessário um grande cuidado na aplicação do mecanismo, que, tal como foi 

positivado, pode representar um caminho aberto para decisões inadequadas ou 

mesmo injustas.  

Sendo assim, Cássio Scarpinella Bueno entende que, para que sejam 

realmente resguardadas as garantias processuais dos litigantes, sintetizadas no 

devido processo legal, seria necessário que a tese jurídica repetitiva, antes de ser 

julgada liminarmente improcedente, fosse objeto de uma exaustiva discussão. Esta 

se daria através da convocação, em juízo, de diferentes entidades (Ministério 

Público, OAB, associações, etc.), que, na qualidade de amicus curiae, podem 

contribuir para a plena elucidação da questão litigiosa, antes que esta se transforme 

em precedente para a improcedência imediata dos processos posteriores: 

Para legitimar a nova regra incorporada ao Código de Processo Civil, faz-se 
mister que, antes da fixação do “paradigma” ou do “precedente”, que 
autorizará o proferimento da sentença de rejeição liminar da petição inicial, 



 
 
 

 
 
 

haja (...) a mais ampla e exauriente discussão sobre o tema. Fere o princípio 
do devido processo legal e do acesso à Justiça pensar diferentemente. 
Enquanto houver argumentos que pareçam, para quem os argúi, relevantes 
e pertinentes para levar o magistrado a decisão diversa daquela que lhe 
serve para proferir as decisões de rejeição liminar, é fundamental que o art. 
285-A não seja aplicado. Sua aplicação escorreita, portanto, em perfeita 
harmonia com o “modelo constitucional do processo”, pressupõe que as 
teses jurídicas favoráveis e contrárias a um determinado ponto de vista 
sejam exaustivamente abordadas, enfrentadas e discutidas em juízo 
previamente.65                                                                   

 Para muitos, mesmo com essa medida, ainda assim estaria atribuído ao 

magistrado o excessivo poder de abreviar todo o trâmite processual de primeira 

instância, caso pessoalmente se convença de que o tema litigioso seja 

exclusivamente de direito. É isso o que entendem vários doutrinadores, advertindo 

para o elevado grau de subjetivismo presente na aplicação do instituto da 

improcedência liminar, o que pode ocasionar sérios prejuízos aos jurisdicionados.  

Nesse sentido, Luiz Rodrigues Wambier aponta uma série de casos em que a 

má aplicação do art. 285-A traria grandes transtornos ao trâmite processual, dentre 

os quais se destaca a hipótese de a questão julgada liminarmente improcedente não 

ser absolutamente idêntica aos casos anteriores, o que deve ensejar a anulação, 

pelo tribunal, da sentença que indevidamente dispensou a discussão dos novos 

elementos jurídicos e fáticos.66 Note-se, que, ao invés de o julgamento liminar ter 

cumprido seu papel de agilizar o trâmite processual, o instituto, nesses casos, torna-

o mais complexo e demorado, o que vai de encontro à própria garantia constitucional 

da duração razoável do processo.  

 Diante dessas e das outras referidas dificuldades advindas da vigência da lei 

11.277/2006, muitos juristas, se não opinam pela declaração de sua 

inconstitucionalidade, ao menos reconhecem ser extremamente delicada a utilização 

do novo dispositivo, em virtude do que deveria magistrado optar por meios mais 

seguros de aceleração da tutela, como o instituto do julgamento antecipado da lide. 

De fato, com adoção do mecanismo estabelecido no art. 330, I, do CPC, também se 

                                                           
65 BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil . v.2. 2ª ed., 
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 69. 
66 WAMBIER, Luiz Rodrigues et alii. Breves comentários à nova sistemática processual ci vil . v.2. 
São Paulo: RT, 2006, p. 69.    
 



 
 
 

 
 
 

pode abreviar as demandas de cunho exclusivamente jurídico. No entanto, o fator 

diferencial é que, aqui, uma eventual sentença de improcedência é proferida após, 

ao menos, a citação do réu, proporcionando uma decisão mais amadurecida e, 

conseqüentemente, mais livre dos vários incidentes processuais que podem advir da 

má aplicação do art. 285-A.67 

 Com base nesse mesmo entendimento, muitos processualistas defendem a 

total inconstitucionalidade da lei 11.277/2006, cuja existência seria completamente 

injustificável, posto que, além de o novo instituto agredir os direitos fundamentais 

processuais garantidos pela Carta Magna, os seus eventuais benefícios são 

plenamente realizáveis com a aplicação do julgamento antecipado da lide. Assim 

sendo, não haveria razão para a existência do art. 285-A, que tantas dificuldades 

práticas e inconstitucionalidades ocasionaria. 

 Analisando a questão de forma mais ampla, pode-se perceber que todas as 

soluções apresentadas para a questão da improcedência liminar giram em torno de 

um problema maior, concernente à análise crítica do recente movimento de 

celeridade processual, enraizado nas modernas diretrizes de efetividade e de 

acesso à justiça. De fato, não somente o art. 285-A, mas diversos outros dispositivos 

inseridos na ordem positiva trazem consigo o mesmo ideal de racionalização da 

jurisdição, para que esta se volte à consecução de resultados justos e tempestivos. 

Com isso, notam-se, em vários segmentos da sociedade, muitas e exaltadas 

defesas à concretização absoluta desses valores no ordenamento jurídico.    

 No entanto, após todo o exposto, parece sobressair a valiosa advertência de 

que deve ser evitada a aceleração da tutela a quaisquer custos. Afinal, se, por um 

lado, a razoável duração do processo é um imperativo constitucional, por outro, a 

própria concepção de processo traz consigo a exigência das formas, que, embora 

prolonguem naturalmente o trâmite processual, asseguram a legalidade, segurança 

e legitimidade de toda a atividade jurisdicional, beneficiando primordialmente os 

seus consumidores. E assim, para muitos doutrinadores, as modernas reformas 

processuais, ao invés de trazer reais benefícios para os jurisdicionados, 

                                                           
67 WAMBIER, Luiz Rodrigues et alii. op. cit.,  p. 71. 



 
 
 

 
 
 

corresponderiam a graves ameaças aos seus direitos primordiais, tutelados pela 

própria ordem jurídico-constitucional: 

Vê-se, especialmente, numa impressionante lista de projetos que tramitam 
no Congresso Nacional, tentativa, às vezes classista, outras patrocinadas 
até mesmo pelo Governo Federal, no sentido de excluir hipóteses de acesso 
à justiça, constitucional e historicamente consagradas, com o objetivo de 
diminuir o volume de trabalho do Poder Judiciário, o que não é legítimo, 
nem desejável, embora concordemos que, em determinadas regiões do 
país, de fato, ocorra desumana sobrecarga. Atormentados com as 
reclamações (...), os legisladores, incentivados, orientados ou até mesmo 
“endossados” por parte da doutrina, têm promovido sucessivas alterações, 
como um exercício empírico de “ensaio e erro”, buscando fazer, dessas 
mudanças, bandeiras ligadas à necessária busca de efetividade.68   

Portanto, deve-se sempre analisar se as inovações legislativas, como aquela 

objeto deste trabalho, cumprem de forma racional e sistemática a missão de 

racionalização da jurisdição, principal bandeira da atual fase instrumentalista do 

processo, ou apenas atacam problemas pontuais, mascarando os problemas 

estruturais do Poder Judiciário e sacrificando relevantes princípios que informam não 

apenas a ordem processual, mas todo o regime democrático. Os perigos de uma 

exaltada valorização da instrumentalidade processual estão sintetizados, por fim, na 

preciosa lição de eminente jurista: 

Distorção não menos grave, outrossim, foi a de se ter colocado como 
objetivo a alcançar com as reformas preconizadas apenas uma solução, 
fosse qual fosse, para o problema do sufoco em que vive o Poder Judiciário, 
dado o inadequado, antidemocrático e burocratizante modelo de sua 
institucionalização constitucional. A pergunta que cumpria fosse feita - quais 
as causas reais dessa crise - jamais foi formulada. Apenas se indagava - o 
que fazer para nos libertarmos da pletora de feitos e de recursos que nos 
sufoca? E a resposta foi dada pela palavra mágica "instrumentalidade",a 
que se casaram outras palavras mágicas - "celeridade," "efetividade," 
"deformalização" etc. E assim, de palavra mágica em palavra mágica, 
ingressamos num processo de produção do direito que corre o risco de se 
tornar pura prestidigitação. Não nos esqueçamos, entretanto, que todo 
espetáculo de mágica tem um tempo de duração e de desencantamento. 69  

                                                           
68 WAMBIER, Luiz Rodrigues et alii. op. cit.,  p. 8. 
69 CALMON DE PASSOS, J. J. Instrumentalidade do processo e devido processo le gal . Jus 
Navigandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002.  
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3062>. Acesso em: 21 mar. 2007. 



 
 
 

 
 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do presente estudo, pode-se constatar, primeiramente, que o instituto 

do julgamento liminar de improcedência veio ao mundo jurídico com a especial 

missão de tornar mais célere o trâmite processual nos juízos de primeira instância, 

através da abreviação dos chamados “processos de massa”, cujas repetitivas teses 

jurídicas obstruem sobremaneira os trabalhos do Poder Judiciário. Diante desses 

desideratos, nota-se, claramente, que a lei 11.277/2006 insere-se no conjunto de 

diplomas que constituem a grande reforma do Código de Processo Civil, movimento 

que visa consagrar, na ordem jurídico-positiva, os meios necessários à obtenção de 

uma tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e justa. 

 Muitos consideram, dessa forma, que o conteúdo dispositivo do novo art. 285-

A estaria em perfeita consonância com os reflexos constitucionais da efetividade 

processual, sintetizados no princípio da razoável duração do processo (art. 5º, 

XXVIII, CF), posto que, ao julgar improcedente o pleito autoral, antes mesmo da 

citação do réu, o magistrado estaria evitando a produção de uma série de atos e 

fatos considerados inúteis, que representariam malsinadas e indevidas dilações. Em 

vista de tais aspectos, viu-se que são muitas as vozes que manifestam incondicional 

apoio à lei 11.277/2006, por entenderem que a improcedência liminar está alinhada 

aos modernos e legítimos imperativos de racionalização da jurisdição e de economia 

processual, símbolos da nova fase instrumentalista. 

 Contudo, conforme foi exaustivamente demonstrado, a aplicação do novo 

mecanismo é bastante controversa, devido a uma série de dificuldades técnicas e, 

sobretudo, principiológicas. Viu-se, dentre outros fatores, que muitos apontam uma 

grande incoerência no fato de a nova lei pretender desafogar o Poder Judiciário, já 

que, enquanto a improcedência liminar abrevia o trâmite processual na primeira 



 
 
 

 
 
 

instância, o mesmo artigo prevê a possibilidade de apelação das sentenças de 

improcedência, o que gera uma inevitável sobrecarga de trabalho nas cortes 

recursais. 

 Embora existam muitos outros aspectos problemáticos na incidência do 

julgamento liminar de mérito, já debatidos neste estudo, merece especial atenção 

uma questão mais ampla, e, certamente, mais relevante: a relação entre o novo 

instituto e as mais sagradas garantias jurídicas e políticas que compõem a ordem 

processual. 

 É assim que diversos juristas, embora reconheçam os modernos imperativos 

de celeridade e efetividade que inspiram a nova lei 11.277/2006 e as demais 

iniciativas reformistas, não vislumbram na improcedência prima facie um meio 

legítimo e seguro de realização desses valores. Nesse sentido, entende-se que o 

mecanismo, injustificadamente, impossibilita uma maior participação das partes no 

processo, prejudicando, principalmente, o autor. Este, ao ver seu pleito liminarmente 

indeferido, nem sequer teria o direito de ver angularizada a relação processual, já 

que a respectiva sentença de improcedência, atendidos os requisitos do art. 285-A, 

dispensaria a citação do requerido e impediria posteriores alegações fáticas e 

jurídicas que pudessem vir a modificar o convencimento do magistrado.  

Argumenta-se, pois, que a aceleração da tutela jurisdicional, mesmo que se 

destine à obtenção de resultados mais efetivos e tempestivos, jamais se deve 

proceder de maneira desmedida, levando à supressão de atos e instâncias. Afinal, 

como já foi referido, a relação processual somente tem sua legalidade e segurança 

jurídica resguardadas com a observância de um arcabouço jurídico-legal que 

estabeleça os ritos necessários ao controle político da atuação do Estado-juiz, ao 

tratamento isonômico dos litigantes e à plena participação destes no convencimento 

do magistrado. 

Em virtude dessa e de outras situações já expostas, muitos entendem que 

restariam prejudicadas, com a vigência do novo diploma legal, as principais 

garantias fundamentais conferidas pela Constituição Federal aos jurisdicionados. 



 
 
 

 
 
 

Portanto, princípios como o da inafastabilidade do controle jurisdicional, do 

contraditório, da isonomia e da segurança jurídica, que fundamentam a ordem 

processual e, em última análise, o Estado democrático, estariam vilipendiados com a 

aplicação da improcedência liminar, o que representaria não apenas a 

desconfiguração da cláusula due process of law, mas também o aviltamento dos 

superiores elementos éticos e políticos que justificam a existência do próprio poder 

jurisdicional. 

 Por conseguinte, diante da razoabilidade dos argumentos favoráveis e 

desfavoráveis ao julgamento liminar de improcedência, torna-se bastante complexa 

a atividade de julgar a nova lei 11.277/2006 benéfica ou maléfica, ou ainda 

constitucional ou inconstitucional. No entanto, após todo o exposto neste trabalho, 

sobressai a verdade de que a aplicação do novo mecanismo processual é, sim, 

permeada de incertezas e de problemas, de caráter, no mínimo, sistemático.  

Portanto, solução mais prudente e constitucional seria evitar a utilização da 

improcedência prima facie, substituindo-a pelo julgamento antecipado da lide (art. 

330, CPC). De fato, conforme foi exposto, além de ambos os dispositivos 

concretizarem o mesmo ideal de celeridade processual, o julgamento antecipado 

tem a notória vantagem de permitir um convencimento mais amadurecido do 

magistrado, que somente pode julgar a demanda após, ao menos, a citação do 

requerido. Dessa forma, diante de questões repetitivas e unicamente jurídicas, ao 

juiz bastaria aguardar a contestação do réu para proferir uma decisão certamente 

mais segura e atenta aos direitos fundamentais processuais dos litigantes. Esse 

seria, pois, o modo mais eficiente e justo de garantir, simultaneamente, a celeridade 

dos litígios e a preservação das necessárias garantias formais.  

Em suma, sobressai a lição de que instrumentalidade, efetividade e 

racionalização do processo são valores que, embora legítimos, jamais devem 

sobrepujar as garantias formais que traduzem os igualmente relevantes princípios do 

devido processo legal e do direito de ação. Portanto, qualquer solução doutrinária ou 

jurídico-positiva deve partir de uma consciente ponderação axiológica de todos 

esses elementos, que, embora se demonstrem contrários, jamais se excluem. Mais 



 
 
 

 
 
 

especificamente, na aplicação de qualquer instituto processual, tais princípios devem 

estar sempre sopesados e resguardados, já que todos refletem, em última análise, a 

própria dignidade da pessoa humana, preceito maior de toda a ordem jurídico-

constitucional, e, conseqüentemente, razão última da atividade jurisdicional. 
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